
Projekthét: október 5-12. 

 

A nemzetiségi német kirándulások összegzése összekapcsolva az Erntedank ünnepével  

Helyszínek: 5. évfolyam: Etyek – Zsámbék, 6. évfolyam: Pilisszentiván, 7. évfolyam: Solymár  

 8. évfolyam: Budajenő  

 

Pilisszentiván - tanösvény 

 

 

       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Solymár-Német nemzetiségi kirándulás 

2021.10.06. -7. évfolyam/ 34 fő 

 

Az idei tanévben, mint a pandémia előtt iskolánkban rendszeresen, ismét sort 

keríthettünk a német nemzetiségi kirándulásokra. Iskolánkban hosszú évek óta 

zajlik német népismeret oktatás, amit igyekszünk a gyerekek számára 

élményszerűvé, izgalmassá tenni. Így rendszeresen szervezünk kirándulásokat 

Budaörs környéki ,Pest megyei sváb gyökerekkel rendelkező településekre. 

Ezen kirándulások célja, hogy miután Budaörs történelmével, a várossal, sváb 

kultúrájával, hagyományaival, szokásaival már behatóan foglalkoztak a 

gyerekek, fedezzék fel mindezt más falvakban, városokban (Etyek, Zsámbék, 

Budajenő, Pilisszentiván, Solymár…), kutatva a hasonlóságokat, számba véve a 

különbözőségeket. 

A 7. évfolyamosok így Solymáron tettek látogatást. Solymár nagyközségben is 

visszajáró ,régi vendégként üdvözöltek minket. 

A gyerekek két csoportban, két helyszínen, egymást váltva részesültek 

múzeumpedagógia foglalkozásban. 

Részint a Bauernhaus-ban Hartmann Hellebrandt Hilda személyes szálakkal 

átszőtt, színes családtörténetein keresztül. Itt szó esett nemcsak a ház 

történetéről, régi bálokról, esküvőről, de a solymári népviselet, a disznóvágás, a 

kitelepítés témái mind része voltak a foglalkozásnak. Az előadás németül, 

svábul, magyarul zajlott, s a gyerekeket  végig rabul ejtette. 

Másrészt a  Dr. Jablonkay István Helytörténet Gyűjteményben ,ahol Solymár 

régmúlt időkbe visszanyúló történelme, régi eszközök , egy régi szatócsbolt, 

patika felfedezése volt soron. A gyerekeknek nagyon tetszett, hogy a boltban 

”vásárolhattak”, a patikában megnézhették, hogyan s miből készültek a régen a 

gyógyszerek. 

Végezetül körbesétáltuk a Templom teret, ahol mind a Betelepítési Emlékmű, 

mind a Kitelepítési Emlékmű, valamint a solymáriak kedvence, a teplomba tartó 

sváb szoborpár megtekintésre került. 

Köszönjük a maradandó és hasznos élményt! 

Glöckner Judit, Kónya Klára, Pálinkás Eszter, valamint a 7.a és 7.n tanulói 

 



A gyerekek véleménye 

Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola, Budaörs 7.n és 7.a osztály 

2021. október 6. 

 

Mi tetszett neked a legjobban Solymáron? 

- „ A történetek igazak voltak és a mesélő ismerte is azt személyesen, akiről mesélt.”  

- „A bemutatott tárgyakról (a Helytörténeti Múzeumban, a Bauernhausban) tudtak sok 

érdekeset mesélni.” 

- „Kedvencem a „Három krumpli” című történet volt.” 

- „Érdekes volt, hogy az anyuka rávezette a lányát, hogy nem az a fontos, hogy jól tud-e 

táncolni a fiú, hanem hogy szorgalmas-e.” 

- „Nagyon meghatott bennünket, hogy mennyire nehéz lehetett a kitelepítéskor, a szeretett 

állatokat is hátra hagyni. Azon gondolkodtunk, hogyan próbáltuk volna meg, magunkkal vinni 

a kutyusunkat, vagy a cicánkat… Rá kellett jönni, hogy  erre esélyünk se lett volna…” 

- „Érdekes volt a bolt berendezése és a patika, ill. a népviselettel kapcsolatos információk.”  

-  „Az tetszett a legjobban, hogy a történeteket úgy adták elő, mintha velünk történt volna 

meg .” 

- „Nagyon tetszett a mesélő hangja és ahogy mesélt.” 

- „ Hallhattuk a németet ezúttal dialektben is. Nagyon nagy élmény volt!” 

- „ Az alsószoknyák vasalása, a menyasszonyi koszorú szépsége és az aprólékos elkészítése.” 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ein unvergesslicher Ausflug nach Jeine-Budajenő 

Bei uns in der Jakob Bleyer Deutsche Nationalitäten Grundschule gibt es eine Projektwoche. In der 

Oberstufe fahren die Klassen, wo die Schüler Deutsch lernen, nach Etyek, Zsámbék, Pilisszentiván, 

Solymár und nach Budajenő.  Unser Ziel ist es, unsere Schüler an Ort und Stelle in authentischer 

Umgebung mit den schwäbischen  Traditonen, mit der ungarndeutschen Geschichte bekannt zu 

machen. Die 8. Jahrgangsstufe-  8.a, 8.t und 8.n-  ist nach Budajenő gefahren. Warum gerade nach 

Budajenő? 

Am 24. Juni war eine Konferenz in  Zusammenarbeit vom Kornlager und vom Jakob Bleyer 

Heimatmuseum in Wudersch :„Glaube stiftet Gemeinschaft”.  Der Kornlager, die Ausstellung und die 

Gegend hat  uns zu dieser Zeit  nicht nur emotional, sondern auch geistig mitgerissen, inspieriert.  So 

haben wir uns beschlossen, unser Erntedankfest mit einem Ausflug nach Budajenő zu verbunden.  

 Mit unserer liebenswerten örtlichen Begleiterin, mit Pannika haben wir eine Tour im Dorf gemacht. 

Wir haben mit ihr die meisten  Sehenswürdigkeiten des Dorfes entdeckt : den Kornlager, den  Alt- 

Friedhof, die Hauptkirche, die Kellerreihe und die Stationen bis zur Altkirche . Inzwischen haben wir 

sogar die Geschichte des Dorfes von Pannika erfahren.  Die alte Kirche oben auf dem Hügel des 

Dorfes hat uns Alle am meisten verzaubert: die Natur, die Altkirche – ihre Geschichte , die 

Atmosphäre des Ortes, das Panorama und das Wetter- alles hat mitgespielt und wir haben uns so 

gefühlt, wie zu Hause, wo jeder Ruhe und Stille genossen kann. Keiner wollte weiter.  

       

 

Bei der Hauptkirche hat uns der Pfarrer des Dorfes herzlich empfangen. Er hat uns nicht nur die tolle 

Barock-Kirche mit ganzem Herzen und ganzer Seele gezeigt, sondern er hat uns auch gesegnet. 

Zum Schluss beim Kornlager haben wir ein Mandala- Bild gemacht, um das Erntedankfest in der 

Natur zu feiern. Jeder Schüler hat etwas mitgebracht oder unterwegs hat er Nüsse, Kastanien usw. 

gesammelt. Nach der Pandemie war diese Möglichkeit den Schülern einfach super,  wieder   

gemeinsam Zeit verbringen zu können.  



               

Vielen Dank für das Heimatmuseum, für die Mitarbeiter des Museums , die dieses Projekt auch 

gefördert haben.  

Wir haben unser Ziel erreicht, 47 Schüler des 8-ten Jahrganges haben einen einmaligen 

wunderschönen Tag  

in Jeine miterlebt. 

 

 

 
 
 

Unser Erntedankfestmandala 



Etyek, Zsámbék: 
 
Nemcsak az idő volt csodás, hanem az etyeki pincesor még mindig nagyon rendezett 
és szépen karbantartott. A tanulók társaik kiselőadása és egy totó segítségével 
ismerkedtek meg Etyek nevezetességeivel.  A pinceszellőzők nagyon egyediek 
voltak, amik mindenkinek tetszettek. 
A Magyar kút vize nagyon vonzotta a társaságot, egészen a kút forrásáig 
merészkedtek. 
A zsámbéki Tájházban a helyi németek hétköznapjai mellet egy különleges SZekrény 
kiállításba tekinthetünk be, ahol minden szekrény egy-egy epoháját mutatta be a 
német kisebbségnek. A gyerekeknek az iskolás, ABC-s tetszett a legjobban, nekünk 
a különleges események szekrény, ahol pl. egy bába eredeti köldök elvágó ollóját is 
megcsodálhatjuk. A Lámpamúzeum Európa egyetlen ilyen gyűjteménye, melyet 
Borus Demeternek köszönhetünk. 
 

 
 
 
Az ötödikes osztályok kirándulása 

Egy szép keddi napon az 5.n és az 5.a osztály Etyeken és Zsámbékon volt kirándulni. 

Etyeken ezeket néztük meg: a Körpince sort, a Magyar-kutat, Nepomuki Szent János szobrot , végül, 

de nem utolsósorban a Kálvária dombot. Zsámbékon a Vendel házat és a csodaszép lámpákkal teli 

Lámpamúzeumot. 

Mind a két németes osztály fantasztikusan érezte magát. 

 

Mihalovics Gerda, Tóth Léna 5.n 

 



 
 



 


