BESZÁMOLÓ
NEMZ-TAB-16-0082
„Gyermektábor Walzbachtalban” című projektről
2016. július 30 – 2016. augusztus 6.
Pályázó szervezet: Bácsbokodi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Közreműködő szervezet: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Pályázati kiírás kódszáma: NEMZ-TAB-16
Pályázati kiírás elnevezése: NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK - Nyelvi
környezetben
megvalósuló
nemzetiségi-,
népismereti, művészeti, hagyományőrző és
olvasó táborok megvalósításának 2016. évi
költségvetési támogatására
A pályázat címe: „Gyermektábor Walzbachtalban”
A pályázat kódszáma: NEMZ-TAB-16-0082
Finanszírozás módja: utófinanszírozott
Összes bekerülési költség: 1 200 690 Ft
Támogatás összege: 1 000 000 Ft
Önerő: 200 690 Ft

A tábor 2016. július 30-án vette kezdetét 41 fő gyermek és 10 fő felnőtt kísérő
részvételével. Az út megszervezésében segítséget nyújtott a Bácsbokod Művelődésért
Közhasznú Alapítvány.
A 16 órás utazást követően a táborozók megérkeztek testvértelepülésünkre, ahol régi
ismerősök fogadták őket.
A gyermekek hamar oldódtak az ismeretlen új helyen és lelkesen foglalták el
szállásukat. A régi ismerősökkel is sikerült néhány mondatot váltani a fárasztó utazás
ellenére.
A tábor második napján a csoport tagjai közös szemináriumon vettek részt az élő és
épített környezet védelmével összefüggésben, amelynek célja az volt, hogy a helyi
előadók közreműködésével megismerhessék, hogyan lehet a mai rohanó világban a
természet szépségeit megőrizni és fontosságát szem előtt tartani.
Betekintést nyertek a helyi erdő és vadgazdálkodási munkába.
Ezt követően egy játékos vetélkedőn adhattak számot a korábban hallottakról.
A nap folytatásaként a hagyományos tűzoltó és tűzoltózenekarok fesztiválján vettek
részt, amelyen mindenki nagyon jól szórakozott.
A harmadik nap a sporté volt. A német és magyar gyerekek kézilabda és labdarúgó
mérkőzéseken mérhették össze tudásukat a helyi sportcsarnokban. A sportot követően
sportszakmai előadást hallgathattak meg a jelenlévők a TSV Jöhlingen vezetői és
edzői tolmácsolásában, amely nagyszerű képet mutatott a helyi sportélet tudatos
fejlesztéséről. A napot közös vacsora zárta.

A következő nap a kirándulás jegyében telt, amikor is ellátogattak Karlruheba, ahol
megtekintették az Egyetem és az Alkotmánybíróság épületét, majd sétát tettek a
városban.
Visszaérkezést követően megtekintették a helyi madárparkot, amely szintén szép
élményeket okozott mindenkinek. Este került sor a már hagyományosnak számító
vegyes csapatos röplabdamérkőzésekre, amelyek szintén közelebb hozta egymáshoz a
gyerekeket.

Az ötödik napon mindenki megtekintette az iskolát és az óvodát, majd betekintést
nyertek a helyi oktatási-nevelési módszerekbe játékos tanóra keretében. A bácsbokodi
gyermekek lehetőséget kaptak, hogy gyakorolják a nyelvet oktatási kereteken belül is.
Este játékos csapatépítő activity színesítette a programot, mely sok nevetést és örömöt
okozott mindenkinek.
Másnap közös kézműves foglalkozással tették emlékezetessé a tábort. Vicces és
komoly dolgok készültek, majd elkészítették a program emlékzászlóit. Ezután
sportmérkőzésekre került sor és egy hangulatos sétára a városban.A tábor végéhez
közeledve résztvevők ízelítőt adtak egymásnak saját kultúrájukból, hagyományaikból
tánccsoportjaik részvételével. Látni lehetett német, magyar és sváb táncokat. A
búcsúestet egy hangulatos grillparty-val és bállal tették emlékezetessé mindenki
számára.
Utolsó napra nem maradt más, mint a csomagolás és a búcsúzás pillanatai, a táborban
készített emlékzászló átadása, majd egy újabb hosszú utazás hazafelé.
Bácsbokod, 2016. november 29.
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