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Vásár téri gyerekek nemzetiségi tábora  

A Vásár téri iskola 40 tanulója a tanév utolsó hetében immár másodszor indult útnak a Bács-

Kiskun megyei német ajkú falucskába, Nemesnádudvarra. A tavalyi jól sikerült táborozás 

élményei és a tanulók folyamatos érdeklődése újabb pályázat benyújtására sarkallt bennünket. 

Jó néhány oszlopos tag az idén is jelentkezett és kedvet csinált a többieknek is. Így jutottunk el 

ismét a kb. 1800 főt számláló varázslatos, többségében német nemzetiségű és frank nyelvjárást 

beszélő kis pincefaluba, ami egy igazi gyöngyszem Baja és Hajós között.  

Célunk egy élvezetes és felejthetetlen német nemzetiségi tábor megvalósítása volt. A kitűnő 

szállást idén is a Knáb Panzióban találtuk meg, amely egy jellegzetes, a sváb építészet minden 

elemét magában rejtő eredeti sváb porta.  

Érdekes és változatos tábori programot és sok meglepetést szerveztünk a gyermekeknek. Az 

első napot a mediterrán hangulatú Baján (Frankenstadt) töltöttük. A város a legfontosabb déli 

dunai átkelőhelyünk. Kalandparkjában a Petőfi-szigeten a fákra épített izgalmas akadálypályák 

a kisebbeknek és a nagyobbak egyaránt kihívást jelentettek. Hajónkon, amely a Gemenc 

Vándorpontról indult, kipihentük a mászás fáradságait. Csodálatos kilátás tárult a szemünk elé, 

miközben ringattak az öreg folyó hullámai. A Halászati Mini Skanzen pékjei frissen kisült 

kemencés lepénykenyérrel vártak a hajókázás után. Megismertük az egykori vízi életformát, a 

dunai halászok mindennapjait és eszközeit.  Megtekinthettük a Sugovicán az új hajómalmot az 

őrlőszerkezettel, a két malomkővel, a vízikerékkel és a molnárlakással együtt. Ellátogattunk 

Baján a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjába (Bildungszentrum), ahol 

fotózkodhattunk az udvaron épülő valósághű Ulmer Schachtel előtt, amely emléket állít őseink 

számára, akik túlnyomó részt a 18. században ilyen dereglyékkel vándoroltak Magyarországra. 

A hajó turisztikai attrakcióként, különleges tanítási helyként és a bajai Lehrpfad (Német 

Nemzetiségi Tanösvény) állomásaként is működik majd ősztől. 

Másnap Hajósra kirándultunk, bejártuk az Érseki Kastélyt, megismertük és felpróbáltuk a hajósi 

sváb népviseletet. A 84 éves Midi néni ajándékba hófehér ünneplős pacskereket kötött 

mindnyájunknak. Hazafelé a gyerekeknek izgalmas meglepetéssel készültünk: a Duna-völgyi 

Főcsatorna menti földeken át három mezőgazdasági „csettegő” szállította haza a vidám 



társaságot Nadwarra. Ez a házilagos készítésű, platós, teherszállításra alkalmas lassú jármű a 

szőlőművelésben még manapság is nagy segítséget jelent a gazdáknak. 

Délután a sváb kifli ropogtatása közben megérkezett Pécsről meghívott vendégünk Frey Mária 

tanárnő, aki a sváb udvarba odavarázsolta nekünk a „Sváb tanösvényt”, hogy a sok régi 

szokással ismerkedve, az egykori gyermekjátékokat és eszközöket kipróbálva, magunkat jól 

érezve tanulhassunk a svábok múltjáról.  

A csütörtök a sport jegyében telt. Együtt sportoltunk az iskolásokkal a suli udvarán álló 

vadonatúj sportcsarnokban. Délután folytatódott a biciklizés, rollerezés, gördeszkázás, 

horgászat, a gyíkfogás a régi sváb sírkövek növényei között, a labdajáték, pingpong, csocsó és 

az ismerkedés a helyi gyerekekkel. Nagyon tetszett nekünk a népviseletük, hallgattuk a 

nyelvjárásukat, sváb táncot tanultunk. Barangoltunk a takaros pincesorokon és betértünk az 

Etsberger pincészetbe. Egyszóval felpezsdült tőlünk a kis falu élete.  

Mi felnőttek három hangulatos mesesarkot („Leseecke”) alakítottunk ki a panzió területén, ahol 

esténként csoportokat alkotva német meseolvasást és mesefeldolgozást tartottunk. A 

gyermekek forgószínpad szerűen keresték fel a minden nap valami új történetet és izgalmas 

meglepetést tartogató helyszíneket. Célunk a pénteki meglepetésprogram alapos előkészítése 

volt. Ugyanis meghívtuk Szekszárdról a Magyarországi Német Színház (Deutsche Bühne 

Ungarn) művészeit, akik a hangulatos, hűs sváb udvarban két német nyelvű „bőröndmesét” 

adtak elő humorosan és hatalmas sikerrel. Alig győztek autogramot osztogatni a 

gyerkőceinknek, akiknek valódi nyelvi élményt nyújtottak előadásukkal és tiszta, érthető német 

beszédükkel. 

Szombaton ismét vendéget fogadtunk. Méhész Feri bácsi vonult ki és varázsolta el teljes 

felszerelésével a gyerekeket. De sajnos elérkezett a táborértékelő táborzárás. Mindenki 

megkapta és felvette a tábor logójával ellátott emlékpólóját, bepakoltunk a buszba és búcsút 

vettünk Nadwartól. Szekszárdon már várt ránk Frau Lotz, a Deutsche Bühne igazgatónője, aki 

a színház épületében vezetést tartott csapatunknak. Bejártuk a színpadot, megtekintettük az új 

darab (Die Grille und der Maulwurf) díszleteit, a kelléktárat és az előző nap megismert 

művészek öltözőit.  

Élményekkel, új barátságokkal és emlékekkel tele érkeztünk este a Vásár térre. A buszról 

leszállva minden táborozó megkapta emlékcsomagját, hogy a benne rejlő sok-sok ajándékot 

nézegetve mesélhessen otthon, és később is felidézhesse ezeknek a felejthetetlen napoknak az 

emlékét. 

Iskolánk földszinti folyosóján tábori kiállítást rendeztünk, honlapjára (www.nnai.hu) látogatva 

pedig az érdeklődők megtekinthetik Mária néni rengeteg fotóját. 

Ezúton is köszönetet mondunk támogatóinknak: Magyarország Kormányának és a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt.-nek. 

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

Mária. 

http://www.nnai.hu/

