
          
 

Beszámoló a "Hagyományőrző projekthetek" pályázathoz 

 

 

Az idei évben a vészhelyzet kihirdetése miatt másként alakultak a tervezett pályázataink és 

programjaink. 

Nehézségbe ütközött az utazás, a kirándulás, az iskolán kívüli programok megvalósítása. 

Igyekeztünk azonban az iskolában is minél több lehetőséget kínálni a gyereknek. 

A hagyományőrző projekthetek alkalmával iskolánk minden német nemzetiségű tanulóját sikerült 

több programba is belevonnunk. Az őszi időszak első programja az elsősök köszöntése volt, a 

Schultüte ünnepen, ahol a programok között szerepelt a táncoktatás. Egy anyuka visszaemlékezése 

során elmesélte, hogy ő annak idején perecet kapott ajándékba a saját Schultüte ünnepén, így azóta 

minden rendezvényen szerepel a kínálatban a perec is. A nemzetiségi táncokat Rosenkranz Helga 

már 2. éve oktatja tanulóinknak. Az idei év megszorításai miatt csak szabad téren voltak a 

foglalkozások. A 2. és 3. osztályosok ellátogattak a helyi Néprajzi kiállításra, ahol Dombrádi Kati néni 

mutatta be a több mit 3 évtizede gyűjtött ruhadarabjait, használati eszközeit és bútorait. A gyerekek 

fantasztikus előadás részesei voltak, Kati néni magával ragadó személyisége elvarázsolta őket. Új 

közösségi programként szeptember 19-ére meghirdettük a Nepomuki kert rendbe tételét, kértük, aki 

kedvet érez, csatlakozzon. Nagyon örültünk, hogy több tanuló szüleivel együtt jött el. Köszönetként 

az önkénteseket a helyi szokásnak megfelelően pereccel kínáltuk. 

A legnagyobb korosztállyal pedig ellátogattunk a Csömörön nemrég felállított magyarországi 

németek címerét bemutató interaktív tájékoztató táblához. Az érdeklődőkkel honismereti kirándulás 

keretében jártunk a csömöri temetőben is, ahol a német feliratú sírokat tekintettük meg. A Nepomuki 

szoborkert rendbe tételekor a levágott rozmaring ágakat félre téve az alsósokkal illatzsákokat 

készítettünk. Az előírások miatt a közös lekvárfőzést nem tartottuk meg, de a népi gyógymódok 

projektnapon kipróbáltuk a fokhagymás pirítóst, kóstoltunk különféle mézeket, gyógyteákat. A mézet 

a helyi, német felmenőkkel rendelkező Mervald családnál vásároltuk, akiknél korábban a nyári 

táboraink alkalmával is jártunk. Megnéztük az Unser Bildschirm 03.31-i adását, melyben a 

nyugdíjasklub tagjai meséltek a régi népi gyógymódokról, a hozzá kapcsolódó feladatlapok 

kitöltésével reméljük, hogy a későbbiek során hasznosítani is tudják majd a tanulók az új 

ismereteiket. A helyi könyvtárban megrendezésre került dr. Paulovics Mihály előadása (sajnos a 

járvány miatt csak az 1. rész), ahol a magyarországi németek letelepedéséről mesélt Misi bácsi. Az 

előadás anyagát a Csömör Tv teljes terjedelmében felvette, most készül belőle több, rövidebb vágott 

anyag, melyhez német feliratokat is fogunk készíteni, így téve lehetővé, hogy honismeret órán is 

alkalmazható legyen.  

A szüreti időszakban készítettünk falevelekből Herbstkranz-ot, illetve terménykosarat.  

A Márton napi lámpás felvonulás előkészítéseként lámpásokat barkácsoltunk, libakereső játékot 

tartottunk és idén a 2. osztályosok készültek magyar és német nyelvű műsorral. Mivel a 

rendelkezések módosították a terveinket, ezért zárt körben, az iskolában és az iskola környékén, 

kivételesen csak a gyerekek és pedagógusok részvételével tartottuk meg a felvonulást. A gyerekek 

meglepetésként liba alakú kalácsot kaptak, melyet azonban most csak gondolatban oszthattak meg 

társaikkal, de a zenés mulatság így is nagy örömet okozott nekik.  



A decemberi időszak főként az adventi készülődésről szól, készítettünk levelet a Mikulás bácsinak, 

színeztünk Mikulást, betlehemet, készült szövött szőnyeg a szövőkereteken, ültettünk Luca napi 

búzát. 

Emellett meghirdettünk adventi játékot, minden nap bemutatunk egy, az adventi időszakhoz 

kapcsolódó képet, amit a ki kell találni, és a helyes megfejtők között minden nap apró édességek 

kerülnek kiosztásra. 

Az adventi éneklések is másként zajlanak, mint eddig. A rendelkezések értelmében a közösségi 

program elmaradt, de a Csömör Tv minden vasárnap élőben közvetíti a gyertyagyújtást. Az első 

hétvégén az evangélikus egyház, a második vasárnap a baptista egyház, a harmadik vasárnap a 

református egyház lelkipásztora osztotta meg velünk ünnepi gondolatait. A 4. hétvégén 

hagyományosan a katolikus pap fog áldást osztani, ezen az alkalmon iskolánk néhány tanulója is 

részt fog venni. 

A programoknak megfelelően az iskolai faliújság folyamatosan követte az eseményeket, azokon 

mindig bemutattuk az aktuális ünnepeket, rendezvényeket és a gyerekek munkáit. Minden 

eseményről beszámoltunk a hivatalos facebook oldalunkon és honlapunkon. A tanulók tartalmas 

foglalkozásokat tudhatnak magunk mögött, nagyon jól sikerült mindegyik foglalkozás, a gyerekek 

lelkesen várják a folytatást. 

A programok a  
NEMZ-N-20-0184 azonosítójú 

„ HAGYOMÁNYŐRZŐ PROJEKTHETEK„ 
elnevezésű pályázat keretében valósultak meg. 

 

     
 

 


