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„Ansiedlung/Betelepülés”
Hagyományőrző németnyelvű napközis tábor
Pályázati azonosító: NEMZ-TAB-15-0023
BESZÁMOLÓ

A pályázatban vállaltaknak megfelelően 2015. június 29. és július 05. között Solymáron 40 tanuló
részvételével megvalósult a Hagyományőrző németnyelvű tábor.
Táborunkat a pályázatunkban meghatározott programokkal valósítottuk meg az alábbiak szerint:
A tábor időtartama 7 nap volt. A résztvevő 40 kisdiák két nyelvtanár és a 4 nemzetiségi
önkormányzati képviselő felügyelete, irányítása alatt reggel 9.00-től 15.00-ig aktívan tevékenykedett,
rendkívül érdekes feladatrendszer segítségével játékosan megismerték a magyarországi németek
letelepedésének körülményeit, a sváb falvak kialakulásának történetét, felfedezték szülőfalujukSolymár német nemzetiségi értékeit, épített és kulturális örökségét. A hét legfontosabb feladata a
régebben élt német elődök korának, életmódjának megismerése volt. Egy nagyszabású makett
segítségével a sváb családokat alkotó résztvevők ábrázolták a betelepülők dunai útvonalát,
ismereteket szereztek a német telepeseket szállító kezdetleges bárka „Ulmer Schachtel”
felépítettségéről, méreteiről.
A két tervezett kirándulás során a táborozók meglátogatták a Duna mentén fekvő két legkorábban
betelepült községet (Budakalász, Dunabogdány), az ottani német nemzetiségi önkormányzat
segítségével bepillantást nyerhettek az ottani németség történetére, életére. A tábor életét a tábor
fotósa lépésről lépésre megörökítette, és az elkészült képekből egy fotóalbum került összeállításra,
amely betekintést nyújt a tábori eseményekről. A pályázatban is szereplő elképzeléseket egy „Tábori
füzet” (1. sz. melléklet) segítségével sikerült maximálisan teljesíteni. Ez napokra bontott
feladatrendszert tartalmazott, értékeléssel egyetemben.
A résztvevő diákok a hetet 4 fős kiscsoportos módszerrel (csoportmunka) sváb családokat alkotva
tevékenykedtek, s a legszorgalmasabbak jutalmul a „Tábori bazár”-ból értékes jutalmat választhattak
maguknak.
A hét ünnepélyes megnyitóval indult a tábor állandó helyszínén a „Heimatverein-Falukör” épületének
udvarán, amelyet az Önkormányzat bocsájtott térítésmentesen a tábor rendelkezésére.
A tanulók a Nemzetiségi Önkormányzat tagjaival a szülőkkel és a német tanárokkal közösen
elénekelték a Magyarországi németek Himnuszát, a Dunai svábokról szóló éneket
(Donauschwabenlied) valamint Solymár községnek íródott „Mein schönes Schaumar”című dalt.
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régi, eredeti sváb ruhákban megörökítésre kerültek, régi időket idéző családi fotózáson vettek részt.
Ezután külön a táborra készített fára elkészítették a nevükkel díszített levelüket, majd közösen
megtekintettek egy dokumentumfilmet a magyarországi németek történelmével kapcsolatban. A
munkafüzetben lévő feladatok megoldása után a tábor résztvevői felkeresték a Betelepülés
Emlékkövet, mely a falu központjában helyezkedik el. A családok lerajzolták a betelepülés útvonalát,
hogy a nagyszabású maketten ábrázolni tudják. A feladat összefogást és jó nyelvtudást követelt a kis
táborozóktól.
A keddi nap célkitűzése a családfakutatás megismerése volt, különös tekintettel a saját családfájához
tartozó elődök felkutatásával, megismerésével. A látogatás a Nemzeti Levéltárban nagy élményt
jelentett a táborozóknak. Megismerkedtek a község legrégibb okiratával (1264-ből), a XVIII. századi
anyakönyvekkel, ahol egyesek felfedezhették nevüket, valamint a családfakutatás módszereivel
lehetőségeivel. A délután nagy feladata volt az otthonról hozott információk alapján saját családfájuk
megrajzolása. A nap zárásaként solymári népdalokat tanultak harmonikakísérettel.
A szerdai napon a gyerekek régi mesterségekkel és a falusi életre jellemző tevékenységekkel
ismerkedtek meg. Kipróbálták az egyszerű szövés technikáját, a monogramhímzés szépségét, a fa és
gipszfaragás nehézségét. Nagy érdeklődést keltet a „Sváb falu „című népismereti film megtekintése,
mely az előző generációk életmódját mutatta be. A délután során népi játékokat játszottak (Stuj, stuj,
riedi…stb.) és megtanultak egy vidám polkát.
A csütörtöki nap fő témája a betelepülő németek legismertebb közlekedési eszköze az „Ulmi
Schachtel”/ Ulmi bárka volt. Valószínűleg a solymári svábok ősei is ilyen bárkákon találtak rá új
hazájukra. A tábor lakói kirándulást tettek a Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvodába, ahol
megszemlélték a betelepülés 300 évfordulójára készített nagyszabású makettet. A munkafüzet
ismeretterjesztő szövege által rádöbbentek az utazás veszélyeire, nehézségeire. Ezután egyszerű
anyagokból (fa, nád, spárga) maguk is elkészítették saját kis tutajukat. A nap fénypontja a
tutajverseny volt, mely a község legősibb részén, a Paprika patak vizén került lebonyolításra. A
verseny izgalmat és örömöt szerzett a kis táborozóknak.
A pénteki nap bővelkedett eseményekben. Az egész tábor útra kelt, hogy a két legkorábban
betelepült sváb falut, Budakalászt, valamint Dunabogdányt megismerje. Célunk volt továbbá, hogy a
saját készítésű tutajainkat a Duna partján vízre bocsássuk, németül írt üzenettel a nagyvilágnak.
Budakalászon az ismerkedést először a Kálvária hegyen kezdtük, ahol az ottani nemzetiségi
önkormányzat elnöke fogadott minket. A község történelmének rövid ismertetése után a szépen
berendezett tájházba invitált bennünket, ahol tökéletes képet kaptunk az ottani sváb családok
életéről berendezési tárgyairól. Útunk tovább vitt Dunabogdányba, ahol szintén a nemzetiségi
önkormányzat elnöke várt ránk. Először a templomot mutatta be, elmesélve a helyi svábság
történetét. Az itt élők minden fontos dokumentumnak birtokában vannak, tudják, hogy melyik
németországi faluból érkeztek a legtöbben, partnerkapcsolat is alakult ki a két község között, mely
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berendezett sváb ház sok érdekességet kínált a gyerekeknek. A nap legérdekesebb eseménye a
tutajok vízre bocsájtása volt a Duna partján. A délutánt a tanult dalok és táncok gyakorlásával
valamint Solymár címerének cserépre festésével töltötték a táborlakók.
Szombat a sváb ételspecialitások napja volt. Helyi segítők közreműködésével a gyerekek megtanulták,
hogy készül a finom sváb bableves csipetkével. Segítettek elkészíteni az egyik legismertebb sváb ételt
a „ Krumbiernflutt’n”, melynek nagy sikere lett. A finom ebéd után befejezték a makett kidolgozását,
valamint mindazon munkálatokat, melyre hét közben kevés idő jutott. A nap zárásaként újra
elgyakorolták a tanult énekeket és táncokat.

Vasárnap volt a tábor zárásának és egyben a jutalmak átadásának a napja is. A zárónapra a szülők és
ismerősök is hivatalosak voltak. A kora reggeli német nyelvű szent misére solymári népviseltben
jelentek meg a tábor résztvevői. Gregor Stratmann atya szívélyes fogadtatásban részesítette őket,
bevonta a mise liturgiai részébe. Nagy élményt jelentett a gyerekeknek, hogy aktívan
közreműködhettek az Úrfelmutatásban. Ezután a héten tanult dalokat, és táncokat mutatták be a
Heimatverein Falukör egyesület udvarán. A színes hagyományőrző program mellett minden
jelenlévőt a gyerekek az épületbe invitáltak, ahol egy rögtönzött kiállítás keretében bemutatták
tábori alkotásaikat. A kis sváb családok tevékenységük, szorgalmuk arányában-jutalomban
részesültek.
Valamennyien úgy éreztük a „Ansiedlung/Betelepülés / 7 napos napközis nyelvi tábor elérte célját, a
táborozok tudatában, szívében megerősödött szülőfalujuk iránti tisztelet, sokat tanultak a hét
folyamán a magyarországi svábok történetéről, életmódjukról, letelepedésük okairól, valamint a
solymári svábság életéről, szokásairól.
A pályázatnak köszönhetően a solymári gyerekek gazdagodtak nemzetiségi ismeretekben, nyelvi
tudásban.
A jelenlévő 40 gyermek és a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai nevében köszönjük a
pályázati támogatást, melynek segítségével sikerült újra egy jó hangulatú, hasznos
ismeretanyagokat átadó német nyelvű nemzetiségi nyári tábort szervezni Solymáron. Úgy érezzük,
hogy a tábor segítségével felkeltettük a gyerekek érdeklődését gyökereik, hagyományaik,
nyelvjárásuk megismerése céljából. Reméljük, hogy a jövőben is mód lesz hasonló táborok
megrendezésére!
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