
Werischwar-Nadwar Nationalitätencamp 2018 

Hagyományőrző erdei iskola Nemesnádudvaron 

NEMZ-TAB-18-0307 az. számú pályázat 

Elnyert összeg: 700 000 Ft 

A Vásár téri iskola 35 tanulója júniusban, a tanév utolsó hetében felkerekedett és útnak indult 

a Bács-Kiskun megyei német ajkú falucskába, Nemesnádudvarra (Nadwar). Ez a kb. 1800 főt 

számláló szépséges kis pincefalu egy igazi gyöngyszem Baja és Hajós között. Lakossága 75%-

ban német nemzetiségű. Sokan a mai napig beszélik a frank nyelvjárást. Az elődök a mai Dél-

Németország területéről vándoroltak ide. Nadwar szorgos, kedves, vendégszerető lakossága, 

csodás természeti adottságai hamar elvarázsoltak bennünket is. Célunk a közös nemzetiségi 

értékeink felkutatása és megismerése volt. Kitűnő szállásra találtunk egy jellegzetes, a sváb 

építészet minden elemét magában rejtő eredeti sváb házban, a Knáb Panzióban. A színes és 

változatos tábori  program maximálisan lekötötte a gyerekeket. Kisvasutaztunk a  gemenci 

erdőben, bejártuk a Molnárka tanösvényt, vetítettünk a Duna árterének élővilágáról kisfilmeket, 

részt vettünk a nemesnádudvari  nemzetiségi iskola  német óráin és sportprogramjain. A helyi 

gyerekek által szervezett falujáték során megismertük a nevezetességeket.  Nagyon tetszett a 

népviseletük, hallgattuk a nyelvjárásukat, táncórák keretében sváb táncot tanultunk. Kata 

felvette vörösvári viseletét és este Xavér harmónikajátékára, svábul énekelve együtt vonultunk 

a főutcán. Kétségtelen, hogy vittünk egy kis pezsgést a falu életébe. Sütöttünk sváb kiflit, 

megfigyeltük, hogyan kötik a sváb pacskert, egyesek a panzió közelében húzódó Duna-völgyi 

Főcsatornán horgásztak, mások a    faluban bicikliztek. Többen a helyi gyerekekkel ismerkedtek 

a vízparton kiépített szabadidőparkban. Egy méhész bácsi tartott nekünk lebilincselő előadást, 

barangoltunk a szépen megművelt szőlőskertekben és a pincesorokon, ellátogattunk egy családi 

borászati múzeumba. Esténként tombolajátékot játszottunk vagy a színes és tartalmas tábori 

mappáinkon dolgoztunk. Hazafelé mindnyájan felvettük a Werischwar-Nadwar emlékpólónkat. 

Megálltunk Hajóson, bejártuk az Érseki Kastélyt, megismertük és felpróbáltuk a hajósi sváb 

népviseletet, betértünk a nemzetiségi tájházba. Élményekkel és emlékekkel tele érkeztünk haza 

a Vásár térre. 

Iskolánk honlapjára (www.nnai.hu) látogatva megtekinthetik a nadwari erdei iskola fotóit. 

Köszönet táborunk támogatóinak: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő. 

http://www.nnai.hu/


 

A tábort szervezték és vezették: Lazri Judit, Stecklné Boldizsár Katalin és Tagschererné Wieszt 

Mária. 

 


