
   
      

 

Beszámoló a  
" Fedezzük fel Nyugat-Magyarország német nemzetiségi kincseit hagyományőrző tábor" 

pályázathoz 
 

Kőszegen és a közeli Burgenlandban is nagyon sok lehetőség nyílt arra, hogy tanulóink ismerkedjenek sváb 

őseik életével, szokásaikkal. A mindennapos tábori programot pedig úgy állítottuk össze, hogy naponta 

legyen lehetőség sváb gyermektánc-, illetve daltanulásra. Kiemelt célunk volt emellett, hogy minél több 

lehetőséget biztosítsunk a kommunikációra, több feladatot az internet és IKT eszközök segítségével kell 

megoldaniuk a gyerekeknek. 

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskolában a 2012/2013-as tanévben indult először német nemzetiségi 

oktatás. 10. éve szervezünk német nemzetiségi táborokat.  Kőszegre és környékére már 6. alkalommal 

jutottunk el a hagyományőrző tábor keretében. Interaktív módon, élménypedagógiai elemekkel gazdagítva 

igyekeztünk egyrészt a nyelvtudásukat fejleszteni, másrészt sváb honismereteiket bővíteni. Burgenland 

számos települését és látnivalóját sikerült már felfedeznünk. Az új ismeretek elsajátítása főként önálló 

tapasztalatokra épülve, a meglévő ismeretekbe ágyazottan történik. A rendszeres látogatás Burgenlandba 

lehetővé teszi a nyelvtudás anyanyelvi környezetben történő gyakorlását. Ezt a célt szolgálja továbbá a Lékai 

várban német nyelven történő idegenvezetés is. Ezáltal a gyerekek német szakszókincse is bővül. A 

látnivalók kis csoportokban történő felfedezése nagymértékben hozzájárul a gyerekek önállóságához, 

magabiztosságához. Ezek a sikerélmények biztosítják számára az egész éves motivációt. A többéves munka 

eredményeként a gyerekek már sok szempontból megismerhették a sváb lakosok életét (ruházatukat, 

használati tárgyaikat, étkezésüket, foglalkozásaikat, hagyományaikat, kultúrájukat) Kőszegen és környékén. 

Marquar Borbálával, a Kiszsidányi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével kölcsönösen segítjük és 

látogatjuk egymás rendezvényeit. 2021 őszén, részt vettünk a kiszsidányi Heimattreffen fesztiválon, ahol 

tanítványaink kétszólamú német dalokat énekeltek hangszeres kísérettel. A kapcsolatot azóta is tartjuk, így 

ebben a táborban is látogatást tettünk Kiszsidányban. Jártunk Szombathelyen a Szent Márton templomban, 

megtekintettük idegenvezetéssel a kiállítást is. Kőszegen a városnézés alkalmával a gyerekeknek régi 

cégéreket, német feliratokat kellett gyűjteniük. A kőszegi várban megismerkedhettek a középkor táplálkozási 

szokásaival, este pedig közösen készítettünk almás rétest. Jártunk Írottkőn, ahol kiselőadás keretében 

ismerkedtek meg a gyerekek Magyarország és Burgenland történelmével. Velemben megtekintettük a 

koronaőrző-bunkert, Cákon pedig a pincesort. Itt megnézhették a gyerekek a szőlészethez, borászathoz 

használt eszközöket. Csömörön is az első időkben foglalkoztak szőlészettel, de aztán a járvány után a 

barackos kertek váltották a szőlőt. Ismét elmentünk Kőszegfalvára és megkoszorúztuk a kitelepítési 

emlékművet.Tartalmas, élményekben gazdag táborban vehettek részt tanulóink.  
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„Fedezzük fel Nyugat-Magyarország német nemzetiségi kincseit hagyományőrző tábor” 

 elnevezésű pályázat keretében valósult meg. 


