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SVÁB LAKOSOK ÉLETE KŐSZEGEN ÉS KÖRNYÉKÉN
A Csömöri Mátyás Király Általános Iskolában évek óta szervezünk már német nemzetiségi
táborokat, mind a nyári szünetben, mind az őszi szünetben. Táboraink célja kettős, egyrészt
közelebb hozni a tanulókat a nemzetiségi szokásokhoz, hogy jobban megismerhessék őseik
életét, másrészt az élményeken keresztül még nagyobb kedvet és motivációt adni nekik a német
nyelv elsajátításához. Korábbi táboraink alkalmával a tanulók megismerkedhettek a csömöri
svábok életével, jártunk több Pest megyei sváb településen is (Budaörs, Solymár, Pilisvörösvár,
Budakeszi, Taksony, stb.)
Az idei táborunk célja az volt, hogy nemzetiségi tanulóink minél jobban megismerhessék a sváb
hétköznapi életet, a foglalkozásokat. Igyekszünk a táborok alkalmával is tanulóink látókörét
szélesíteni, a kirándulások alkalmával felkeressük a sváb tájházakat, részt veszünk
hagyományőrző programokon.
Kőszegen és a közeli Burgenlandban is nagyon sok lehetőség nyílik arra, hogy tanulóink
ismerkedjenek sváb őseik életével, szokásaikkal.
Sok vezetett programon lehet német nyelvű idegenvezetést kérni, így a gyerekek ki tudják
próbálni valós közegben is a nyelvtudásukat.
Hon- és népismeretből minden évfolyamon tananyag a régi iskola, a helyi múzeumban van
ilyen témájú foglalkozásra lehetőség. A mindennapos tábori program pedig úgy van
összeállítva, hogy naponta legyen lehetőség sváb gyermektánc-, illetve daltanulásra.
Kiemelt cél, hogy minél több lehetőséget biztosítsunk a kommunikációra, a tábor zárónapján
önállóan kellett idén is párbeszédet adott témában előadniuk a gyerekeknek.
A tábor programjába volt koszorúzás Kőszegfalván, a gyerekekkel ellátogattunk a kitelepítési
emlékműhöz, ahol elénekeltük közösen a Magyarországi Németek Himnuszát is.
Mivel a Csömörön található Malenkij robot emlékművet a gyerekek ismerik, ezért röviden
összefoglalva, beszéltük velük a kitelepítésről és a kényszermunkára hurcolásról. A beszélgetés
közben jöttek kőszegfalvai lakosok is, akik aztán bekapcsolódtak a beszélgetésbe, meséltek pár
emléket nekünk arról, őket hogyan érintette a kitelepítés. Búcsúzáskor többször megköszönték,
hogy ilyen messziről ellátogattunk hozzájuk és tiszteletünket tettük az emlékműnél.
A gyerekekre nagy hatással volt ez a beszélgetés, az "élő történelemóra" sokáig foglalkoztatta
még őket.
Iskolánkban az idei tanévben kiemelt cél a környezettudatosságra való nevelés, így a tanulókkal
készítettünk a csömöri abc-kben található szatyorkölcsönzőkbe feliratos, egyedi díszítésű
szatyrokat, melyeket a vásárlók elvihetnek, ha esetleg nem hoztak magukkal a bevásárláshoz.
Úgy gondoljuk, eredményes hetet tudhatunk magunk mögött.
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