Szakmai beszámoló
NEMZ-TAB-19-0162 pályázati azonosítószámú
támogatás elszámoláshoz

Támogató: Miniszterelnökség
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Támogatási összeg: 350.000,- Ft
Támogatás célja: Hagyományőrző nemzetiségi és kézműves tábor
A gannai német nemzetiségi és kézműves gyermektábornak 20 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. 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.
Az egy hetes tábort a Szarvaskör Egyesület jóvoltából kézműves foglalkozások és
sportprogramok színesítették. A pápai Jókai Mór Városi Könyvtár zenés műsort biztosított.
Marosi Diána festőművész kreatív foglalkozást, Dávid Tamás pedig kosárfonást tartott a
gyerekeknek.
A tábor programjának szerves része a sváb kultúra megismerése. Az idei évben a nemzetiségi
vonal táncoktatás formájában illeszkedett a tábor programkínálatába, valamint Beszprémi
Vendelné Magda nemzetiségi viseletbe öltöztetett baba kiállításának egy részét hozta el
bemutatásra.
A tábor zárásaként a salföldi majorba látogattak el a résztvevők, a közeli ábrahámhegyi
strandon pedig az ebéd elfogyasztása után késő délutánig tartó strandolással ért véget az egy
hetes program.

