
A  Miniszterelnökség  Egyházi  és  Nemzetiségi  Kapcsolatokért  Felelős
Államtitkársága  megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.,  nyelvi
környezetben  megvalósuló  nemzetiségi-,  népismereti,  művészeti,
hagyományőrző és olvasótáborok megvalósítására kiírt,  NEMZ-TAB-19 -
0232  nyertes  pályázat  kapcsán  a  Zánkai  Német  Nemzetiségi
Önkormányzat  lehetőséget  biztosított  a  Bozzay  Pál  Általános  Iskola
számára,  hogy  a   „Svábok  nyomában”  hagyományőrző  tábor  keretein
belül,  5 nap 4  éjszakát  tölthessen el   25 tanuló   Lengyel-Annafürdőn,
2019.  07.  8-12.  közötti  időszakban.  A  támogatáskezelő  800 000  Ft
támogatással járult hozza a tábor megvalósításához.

A tábor programja:

1. nap

Ebéd után sétát tettünk Lengyel településre. Megtekintettük az Aponyi
kastélyt,  megcsodáltuk  az  ősrégi  parkot  az  obeliszkkel,  amelyet  az
Aponyiak állítottak  az őket körülvevő emberek tiszteletére ill, felhívták
a figyelmet a természet szeretetére., amelyről a feliratok két nyelven
tanúskodnak.  Végig  sétáltunk  a  sváb  utcán,  megfigyeltük  a  sváb
építkezési  szokásokat,  jellegzetes  háztípusokat,   megismertük  a
kitelepítés  körülményeit  is.  Megnéztünk  egy  tipikus  sváb  pincét,
meghallgattuk  a  borkészítés  módszerét.  Megtekintettük  az  Aponyi
József tiszteletére emelt templomot és megnéztük a család sírhelyét a
templom  kertben.  Vacsora  után  a  tanulók  csoportosan,  játékos
formában adtak számot ismereteikről( Tornádó-Spiel).

2. nap

Reggeli  után  gyalogtúrára  indultunk  Závodra,az  egykori  sváb
településre.  Útközben  megismerkedtünk  az  erdő  növény-és
állatvilágával.  Megismertük a falu környezetében található növények
felhasználási  lehetőségeit:  kékfestés,  népi  gyógyászat.  Információt
kaptunk  a  falu  történetéről,  megtekintettük  a  pincesort.  és  a  falu
jellegzetes  épületeit.  Ebéd  után  a  fonóház  felújítása  miatt  más
programot  kínáltunk  a  gyerekeknek.   Látogatást  tettünk  a
bemutatóházban,  ahol  a  favázas  építkezési  móddal  ismertetett  meg
bennünket  az  idegenvezető.  Megnézhették  a  sváb  lakóépület



helyiségeit,  berendezési  tárgyait.  Vacsora után az ismeretek játékos
feldolgozásában segített a szerencsekerék játék. Játék: Glücksrad. Az
eső miatt tegnap elmaradt tábortűz és szalonnasütés zárta a napot.

3. nap

Ezen  a  napon  Bonyháddal  ismerkedtünk.  Ellátogattunk  a  Völgység
Múzeumba,  ahol  információkat  kaptunk  a  város  történelmi
eseményeiről, a sváb lakosság be-és kitelepítéséről, megismerkedtünk
a régi foglalkozásokkal, mesterségekkel,, eszközökkel, a város lakóinak
mindennapjaival a régmúlt időktől napjainkig. Következő állomásunk a
Német-  ház  volt.  Józsi  bácsi,  a  város  szépkorú  sváb  lakosa  mesélt
nekünk elődei és saját életéről, bemutatta a lakóház és a hozzá tartozó
melléképületek  berendezési  tárgyait,  eszközeit  ,elmesélte  ,  miként
került  sváb  nemzetiség  Bonyhádra,  beszélt  a  kitelepítés  nehéz
pillanatairól  is.  Nem hagytuk ki  a Székely Múzeumot sem, hiszen a
sváb lakosság mellett  a székely nemzetiség is meghatározó szerepet
töltött be ezen a vidéken. Megismerkedtünk a szövés módszerével, és
a  híres  székely  festők  ,  tudósok  munkásságával.  Délután  a  fiúk
„Pfannkuchent”  készítettek  a  lányoknak,  ami  nagyon   nagy  sikert
aratott.  Vacsora  után  vetélkedő  következett:  Wer  wird  Millionär,
felidézve  a  mai  napon  hallottakat.  A  gyerekek  kérésére  ismét
tábortűzzel és sütkérezéssel fejeztük be napot.

4. nap

Ma időutazáson  vettünk  részt.  Visszamentünk  az  időben  egészen  a
középkorig. Bikalba tettünk egésznapos kirándulást, ellátogattunk az
élménybirtokra. A középkori óváros favázas házaival,  a lovagi vár, a
régi házikók nagy hatással voltak a gyerekekre. Kipróbálhatták a régi
mesterségeket, megnézhették, hogy nézett ki régen egy-egy kézműves
műhely:  pékség,  kovácsműhely,  fafaragó,  kosárfonó,  könyvkötő,
mézeskalács- és gyertyakészítő, szabóműhely.  Betekintést nyerhettek
a lovagi  világ rejtelmeibe,  és  megnézhették,  hogy  zajlott  régen egy
lovagi  torna.  Késő  délután  lángost  készítettünk,  s  vacsora  után  a
szokásos „számonkérés” következett: activity játék segítségével, majd
tábortűznél beszéltük át a hét programjait.

5. nap



Délelőtt bepótoltuk az elmaradt kézműves foglalkozást,majd vetélkedőt
szerveztünk  a  résztvevőknek  az  elmúlt  napok  eseményeiből.
Csoportokban,  a  telefonjukat  használva  kellett  ismeretanyagot
feleleveníteni,  és  különböző  feladatokat  megoldani.  A  lányok  a
vetélkedő  után  kipróbálták  a  kékfestő  mesterséget  is.  Ebéd  után
táborzárás és hazautazás következett.


