
 
Beszámoló a "Csömöri sváb hétköznapok" elnevezésű táborhoz 

 
A nyári táborunk fontos céljai között szerepelt a csömöri svábok életének minél alaposabb megismerése, 
hiszen a német nemzetiségi hon- és népismeret tantárgyban tananyag a tanulók lakóhelyének és szokásainak 
megismerése is. 
Csömörön az elmúlt évben újabb sváb emléktábla került elhelyezésre, Nepomuki Szent János szobra mellett. 
Az emléktábla felavatása után a csömöri iskola német nemzetiségi tanulói vállalták, hogy a szobrot és 
környékét rendben tartják, ezért már a tábor kezdete előtt is a tanulók a Freundeskreis tagjaival közösen 
kertészkedtek. A tábor alatt pedig a Schwabenpfad hagyományőrző túra alkalmával ismét ellátogattunk a 
szoborhoz. 
A tavalyi tábor idején megbeszéltük, hogy a következő táborban főzni is fogunk majd, így a lekvárfőzést 
választottuk, sárgabarackból. A tanulók nagy élvezettel segítettek a lekvárfőzésben. A tábor óta újabb két 
közös sütést is megvalósítottunk, az adventi időszakban Preckedlit sütöttünk, az újhartyáni sváb lagziba pedig 
hólabdát vittünk ajándékba. Mindkét süteményt régi csömöri recept alapján készítettük el. 
Emellett a táncolás és éneklés is szerepelt a tábori programok között.  Tartottunk táncházat, ahol a 
hagyományos gyerektáncok mellett modern gyerektáncokat is megtanultunk. Ezeket az idei TrachtTagon be 
is mutattuk iskolánk nem nemzetiségi tanulóinak is. 
A meghívottak között szerepelt németül beszélő énektanár is, aki több hangszeren játszik, így 
hangszerbemutatóval egybekötött éneklést is tartottunk. Ez a lelkes éneklés az idei tanévben folytatódott, 
ennek eredményeként tanulóink a Regionális Német Énekversenyen 2 első és 1 harmadik helyezést értek el. 
Másik fontos eleme volt a táborunknak a helytörténeti séta. A séta során a tanulóknak csoportosan kellett 
német nyelvű feladatokat megoldaniuk, egy-egy fontosabb sváb helyszínen, például Nepomuki szobor, Schick 
vendéglő, katolikus templom, régi iskola. Ennek a sétának a lebonyolításához pedig a helyi német nemzetiségi 
önkormányzat tagjaitól valamint szülőktől kaptunk segítséget.  
A tanulóknak minden nap volt német nyelvű foglalkozás, ezeken vagy egyénileg, vagy csoportosan kellett 
feladatokat megoldaniuk. A kézműves foglalkozásokon pedig karkötőt készítettek csomózásos technikával, 
többféle színösszeállításban.  
Az egésznapos kirándulás alkalmával pedig ellátogattunk Tatára, a nemzetiségi múzeumba, ahol a múzeum 
munkatársai tartottak nekünk foglalkozást és ismertették a tatai svábok életét röviden. 
Véleményem szerint, a táborban nagyon sok lehetőségük nyílt a gyerekeknek a német nemzetiségi szokások 
megismerésére és elsajátítására. Eredményes és jó hangulatú tábort tudhatunk magunk mögött. 
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