Szakmai beszámoló
NEMZ-TAB-18-0033 pályázati azonosítószámú
támogatás elszámoláshoz
Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Támogatási összeg: 300.000,- Ft
Támogatás célja: Hagyományőrző nemzetiségi és kézműves tábor
A gannai német nemzetiségi és kézműves gyermektábornak 19 évre visszanyúló
hagyománya van. A tábor minden évben bejárásos módszerrel kerül megrendezésre 8.30
órától 17.00 óráig. A tábor ideje alatt napi háromszori étkeztetést biztosítunk a gyermekeknek.
A táborba elsősorban 4-14 év közötti gyermekeket várunk. Az óvodásokat sem hagyhatjuk ki
a nemzetiségi táborból, mivel már 3 éves kortól tanulják a német nyelvet és nemzetiségi
óvodába járnak. Velük minden évben külön óvónő foglalkozik. A tábor ideje alatt hangsúlyt
fektetünk a településen még élénken élő nemzetiségi hagyományok megismertetésére,
melyben a helybeli idősebb sváb asszonyok vannak a segítségünkre. Minden évben szerepel a
foglalkozások között a nemzetiségi nyelv és a nemzetiségi tánc is. Szerves része táborain
programjának a kézműves foglalkozások valamint a sport és szabadidős tevékenységek.
Természetesen nem maradhat el a kirándulás sem.
Nemzetiségi önkormányzatunk már első megalakulásakor (1998-ban) célul tűzte ki a helyi
sváb hagyományok ápolását, továbbvitelét, megismertetését a fiatalokkal. Ezért is tartjuk
fontosnak, hogy már kisgyermek korban megismerjék a helyi sváb hagyományokat,
szokásokat, énekeket, zenéket, mondókákat, táncokat. Ehhez ad alapot már hosszú évek óta ez
az egy hét. Jó példa erre a Gannán 3 éve megalakult Gannai Hagyományőrző tánccsoport,
melyet azok a helybeli fiatalok alapítottak, akik még az első évek táborozói közül kerültek ki.
Most már az ő gyermekeiket fogadjuk a táborban. Bízunk benne, hogy ez a már egész kis
korban megismertetett nemzetiségi kötődés a továbbiakban is megmarad a gyermekekben és
büszkék vagyunk arra, hogy ehhez az évek óta megrendezésre kerülő táborunk hozzájárul.
A tábor programjának szerves része a sváb kultúra megismerése. Ehhez nyújtott segítséget
ismét Pillerné Fódi Ilona a Gannai Asszonykórus vezetője, aki nemzetiségi óvónő, aki a
kicsiknek tartott zenés foglalkozást. A könyvtár folyosóján lévő állandó kiállításon helyben
gyűjtött sváb népviseleti ruhák és használati eszközök vannak. Ezekről valamint az
asszonykórus alakulásáról és jelenlegi működéséről mesélt Nagy Mihályné a Gannai
Asszonykórus tagja, aki maga is népviseleti ruhában jelent meg a gyerekek között.
Egykori táborozónk volt Ábrahám Máté, aki megszeretve a sváb zenét most már tangó
harmonikán játszik és rendszeres résztvevője az asszonykórus próbáinak. Így tanulva meg az
asszonykórus kíséretét. Őt is meghívtuk, aki a gyerekek nagy örömére bemutatta a

hangszerét, harmonikázott és sváb dalokat énekelt együtt Nagy Mihályné Teri nénivel. Ili óvó
néni segédletével még táncoltak is rá a gyerekek.
Tervezett program változása: a kirándulás napján a táborozókat eredetileg a kislődi Sobri
Jóska kalandparkba szerettük volna vinni. Azonban az időjárás közbeszólt. Szombaton reggel
(2018.07.28.) szakadó esőre ébredtünk, így változtatni kellett a kirándulási célon. Mivel kinti
program lehetetlen volt az időjárás miatt, ezért a Pápai Termálfürdőbe vittük a gyerekeket.

