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Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke borvidékén 
 

 
2022. április hónapban megvalósult programok: 
 
Szomódon április hónapban a következő rendezvények valósultak meg: 
 
04.04. Szomód emlékei: Nemes János a közeljövőben elkészülő, Szomód történetét 
feldolgozó könyvébe keres helyi lakosokat, akik különböző adatokkal, fényképekkel, egyéb 
ismeretekkel tudnak szolgálni. Ennek átbeszélése volt a téma. 
04.06. Filmklub: Nemes János előadást tartott a tatai Cukorgyárról, mely később a Kastély-
téren álló színház lett. Ez úgy kapcsolódik Szomódhoz, hogy szomódiak ebbe a cukorgyárba 
vitték az alapanyagot, amikor még cukorgyárként üzemelt. 
04.06. Klikkelj nagyi: A mobil telefonokra letölthető applikációkról tartott előadást Köves 
Pál, aki segítségünkkel a megjelentek telefonjain beállította az alkalmazásokat (Lidl, 
Életmentő, Simple Pay, stb) 
04.20. Klikkelj nagyi: Átismételtük az előző rendezvényen elhangzottakat, akinek kérdése 
volt, válaszoltunk, illetve ismertettük a különböző fénykép küldési (Drive, Facebook, stb) 
lehetőségeket. Ezen túl igény volt a Facebookon történő eladás menetének megtanítására, és a 
hírfolyamban megjelenő megosztások elmentésére, továbbküldésére. 
04.20. Szomód emlékei: Nemes János és Köves Pál tartott előadást a Szomódi Helytörténeti 
Egyesület eddigi tevékenységéről, szemezgettek a saját videóikből, mely az Egyesület 
kirándulásain, eseményein kerültek felvételre. 
04.23. Lakossági fórum: Nemes János ismertette a 2022-ben már megvalósult programokat, 
illetve a még hátra lévőknek az időpontjait. 
04.29. Szomód emlékei: A Tatai Helytörténeti Egyesület tagjai látogattak el hozzánk, Nemes 
János vezetésével végigjárták Szomód különböző helyeit (Katolikus templom, Református 
templom, süveg felhelyezés, temető), ahol előadásokat hallgathattak meg a történeteikről. Ezt 
követően megebédeltek a helyi vendéglátó egységben. 
04.29 Tájház: A Tracht-tag (nemzetiségi ruha napja) alkalmával megrendezésre került 
programon a megjelentek felpróbálhatták a sváb hagyományos ruhákat, előadást hallgathattak 
meg azok történetérő, illetve zenei előadást hallgathattak meg. Ezen túl selfiezni lehetett, ami 
nagyon tetszett a megjelenteknek. 
 
Agostyánban a Tündérkert-ben a Húsvéti ünnepekben akadályversenyt rendeztek a 
kisebbeknek, nagy sikerrel, majd a helyi tűzoltó autó segítségével a locsolást lehetett 
gyakorolni. Megjelent egy színes, tartalmas összefoglaló a Városkapu újságban Agostyán 
elmúlt hónapjainak a történéseiről.  
 
Dunaalmáson folytatódott a Dunaalmás történet kiadvány gyűjtőmunkája és az I love 
Dunaalmás arculatának a tervezése. 
 
Bajon, Dunaszentmiklóson, Neszmélyen április hónapban nem voltak programok. 
 
 
 


