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„Das Leben unserer Ahnen/ Elődeink élete”
Hagyományőrző németnyelvű napközis tábor
Pályázati azonosító: NEMZ-TAB-16-0326
BESZÁMOLÓ
A pályázatban vállaltaknak megfelelően 2016. június 27. és július 03. között Solymáron 60 tanuló
részvételével megvalósult a Hagyományőrző németnyelvű napközis tábor.
Táborunkat a pályázatunkban meghatározott programokkal valósítottuk meg az alábbiak szerint:
A tábor időtartama 7 nap volt. A résztvevő 60 kisdiák nyelvtanárok és nemzetiségi önkormányzati
képviselők felügyelete, irányítása alatt reggel 9.00-től 15.00-ig aktívan tevékenykedett. A táborlakók
rendkívül érdekes feladatrendszer segítségével játékosan megismerték a magyarországi németekre,
pontosabban a solymári svábokra jellemző életmódot, felfedezték szülőfalujuk- Solymár német
nemzetiségi értékeit, épített és kulturális örökségét. A hét folyamán megismerkedtek még élő idős
mesteremberekkel, helyi sváb asszonyoknál, babakészítőknél megtanulhatták a szép solymári viselet
kötelező ruhadarabjait, és az ünnepi felsőszoknya vasalásának titkait is megleshették. Látogatást
tettek a szépen berendezett solymári Svábházban, ahol megismerték a ház volt lakóinak
élettörténetét, és szomorú sorsát. A helyi sváb dialektus megértésére sváb nyelvű szótárt hoztak
létre és helyi gyűjtésű dalokat tanultak, énekeltek. A délutáni kézműves foglakozások is az elmúlt
időket idézték: a táborlakók saját készítésű könyvborítókat, hímzett gyógynövényzacskókat,
monogramhímzést, fatáblafestéseket készítettek. A régi utcanevek gyűjtése során megismerkedtek a
korábbi időkre jellemző népi építészet tipikus házaival, udvaraival.
A két tervezett kirándulás során a táborozók meglátogatták a szentendrei Skanzent és a tatai
Nemzetiségi Múzeumot. Különleges élményt jelentett számukra kipróbálni a kenyérsütést,
megismerni, hogyan dolgozták fel korábban a kendert, és milyen nehéz fizikai munkák kapcsolódnak
az állattartáshoz. A tatai múzeum megtekintése gazdagította ismereteiket a Magyarországon élő
németek életmódja és színes viseletük tekintetében. Nagy élményt jelentett a táborozó gyerekeknek
a helyi nemzetiségi egyesület (Heimatverein) tagjai segítségével elkészített egyszerű étel közös
elkészítése, a zöldség pucolásától kezdve a tészta gyúrásáig. Sok örömet és vidámságot szerzett a
gyerekeknek az elfeledett népi játékok kipróbálása is.
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 hét folyamán a résztvevő diákok kiscsoportos módszerrel (csoportmunka) 4 fős 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 az általános iskola udvarán.
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A tanulók a Nemzetiségi Önkormányzat tagjaival, a szülőkkel és a némettanárokkal közösen
elénekelték a Magyarországi németek Himnuszát, a Dunai svábokról szóló éneket
(Donauschwabenlied), valamint Solymár községnek íródott „Mein schönes Schaumar”című dalt.
A tábor programjának ismertetése után, a tanulók családokba szerveződtek. Ezután csoportosan
felkeresték a Hősök emlékművét, ahol az ott szereplő sváb nevekből választhattak a „családok”
családnevet. Utána a munkafüzetben lévő irányítás alapján a tábor résztvevői felkeresték a Templom
téren található nevezetességeket és megoldották a munkafüzetben lévő feladatokat. A német nyelv
gyakorlása céljából minden nap 5 új mondatot jegyzeteltek le németül a nap eseményeiből.
A délután folyamán elkészítették könyvkötészeti technikával saját mappájukat, ami nagy figyelmet és
ügyességet követelt.
A keddi nap célkitűzése a faluban még fellelhető mesterségek megismerése volt. A délelőtt
folyamán felkerestek egy létrakészítőt, asztalost, fafaragó és díszfestő-aranyozó mestert, kosárfonót
és bőrdíszművest, akik munkájuk ismertetése, bemutatása mellett kisebb tárgyak készítésével tették
emlékezetessé a napot. Végül minden csoport megkereste az Ipartestület által felállított Iparosfát,
ahol mesterségeket gyűjtöttek.
A délután folyamán elkezdődött a keresztszemű hímzés tanulása, gyakorlása, az ügyesebbek
elkészítették monogramjukat is.
A szerdai napon a tábor a szentendrei Skanzenbe kirándult. Csoportokra osztva búzát őröltek,
kenyeret sütöttek, kendert tiloltak, kötelet vertek, trágyáztak, szalmakazlat raktak. Ezek a
múzeumpedagógiai foglalkozások rávezették őket a korábbi korokra jellemző paraszti társadalom
életmódjára, ami a sváb családok sajátossága is volt.
A délután folyamán tovább folytatták a hímzés gyakorlását illetve a felajánlásból kapott márvány
korongokra, lapocskákra Solymár címerét festették.
A csütörtöki nap fő témája a solymári sváb családok életének, életmódjának megismerése volt. A
tábor családjai ellátogattak a nemrég átadásra került Svábházba (tájház) és megismerkedtek a
korábban ott élt család szomorú történetével. Így egyben képet kaptak a svábságot sújtó nagy
történelmi csapásról, a kitelepítésről. Drámapedagógiai foglalkozás keretében kisebb jeleneteket
játszottak el. Majd felkeresték a Solymár himnuszaként énekelt dal komponálójának házát és leírták
az emléktáblán szereplő szöveget.
A délután nagy feladata a gyógynövény zsákocska és hímzésének elkészítése volt, ami komoly
odafigyelést, ügyességet követelt a mai tanulók számára.
A pénteki nap is bővelkedett eseményekben. Az egész tábor útra kelt, hogy képzett szakemberek
segítségével megismerkedjen a falu határában fellelhető gyógynövényekkel és azok hasznosításával.
A tanulók rengeteg ismerettel, élménnyel tértek vissza a tábor helyszínére, teljesítve a munkafüzet
feladatait, ami a 10 legismertebb gyógynövény természetben történő felfedezését, megismerését
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jelentette. Ezután némettanárok segítségével leírták azokat németül is. Útközben a rét virágaiból
mindenki egy csokorra valót szedett, mivel a délután egyik feladata egy faliszőnyeg készítése volt a
természet kincseiből. Majd az elkészült gyógynövény zsákocskába levendulát tettünk és
meghintettük levendulaolajjal.
Szombat a sváb ételspecialitások napja volt. Helyi segítők közreműködésével a gyerekek
megtanulták, hogy készül a finom sváb bableves csipetkével. Segítettek elkészíteni a kézzel gyúrt
tésztát, amelyet az ebéd során mákkal, dióval, kakaóval fogyasztották.
A kiadós ebéd után népi játékok kipróbálása következett családonként. Sok örömet és vidámságot
hozott a táborlakók életébe a bakugrás, talicskázás, zsákban futás, valamint sok ügyességet követelt a
koszorúhajítás, nyilazás, snúrozás, rongylabdadobás és a közkedvelt diótörés. A Tábori bazár
megnyitása előtt elénekeltük a héten tanult dalokat, majd értékeltük a családok szorgalmát,
ügyességét a megszerzett pontok alapján.
Vasárnap volt a tábor zárásának napja. A kora reggeli német nyelvű szent misére a tábor résztvevői
mellett a szülők és ismerősök is hivatalosak voltak. Gregor Stratmann atya a jelenlévő tanulókat
szívélyes fogadtatásban részesítette, és bevonta a mise liturgiai részébe. Nagy élményt jelentett a
gyerekeknek, hogy aktívan közreműködhettek az Úrfelmutatásban is. A kis táborozók egy kedves
németnyelvű egyházi énekkel köszöntek el a közel 3 éve Magyarországon, Solymáron miseszolgálatot
teljesítő Gregor atyától.
Ezután külön busszal Tatára indult a tábor a Nemzetiségi Múzeum megtekintésére. A régi malom
épületében helyet kapott múzeumban vezetés segítségével megismerkedtek a magyarországi német
települések földrajzi elhelyezkedésével, szokásaikkal és színes népviseletükkel. Ezután egy kellemes
séta során a tábor résztvevői elérték a kikötőt, ahol az előre megrendelt kishajó várta már utasait. A
kellemes egyórás hajókázás után hazaindult az aranycsapat, azzal a szent fogadalommal, hogy jövőre
újra találkozunk egy hasonló tematikájú hagyományőrző táborban.
Valamennyien úgy éreztük a „Das Leben unserer Ahnen / Elődeink élete” című 7 napos
hagyományőrző napközis nyelvi tábor elérte célját, a táborozok tudatában, szívében megerősödött
szülőfalujuk iránti tisztelet, sokat tanultak a hét folyamán a magyarországi svábok történelméről,
életmódjukról, valamint a solymári svábság életéről, szokásairól, hagyományairól.
A pályázatnak köszönhetően a solymári gyerekek gazdagodtak nemzetiségi ismeretekben, nyelvi
tudásban.
A jelenlévő 60 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!

