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Az idei tanév első hagyományőrző énektábora – mely az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

támogatásával jöhetett létre – 2019. október 4.-én reggel 9 órakor startolt el a Német Nemzetiségi 

Gimnáziumból. A tábor 24 résztvevője először Harta felé vette útját, ahol a 18. századtól kezdve 

próbálják megőrizni az egykor betelepített németek kultúráját és hagyományait. Harta legnagyobb 

kincsét a bútorfestés és a miniatűr festett bútorok képzik, ezért Hartára érve elsőként Schneider Mária 

bútorfestő műhelyét kerestük fel. A műhelyben egy érdekes vezetés keretén belül nemcsak a 

bútordarabok festéséről, a festékek keveréséről, a legfontosabb motívumokról és a hartai bútorfestészet 

egyedülállóságáról esett szó, hanem megtudhattuk azt is, hogyan készülnek a miniatűr bútorok és 

mennyi idő szükséges a tradicionálisan megfestett használati tárgyak megalkotásához. Mivel a 

bútorfestő műhely kicsit szűkösnek bizonyult a csoportlétszámhoz képest, a csoport egyik fele a 

bútorfestő műhelyben, míg a másik fel a tájházban vehetett először részt egy vezetésen. Ezután a 

csoportok helyet cseréltek. A tájházban Grőb Gyuláné idegenvezető lelkesen mesélt a diákoknak a 

település alapításáról, a németek betelepítéséről és a sokszínű hagyományokról. Többek között 

megismerhettük a hartai népviseletet és betekintést nyertünk a hartai gasztronómiába is. A vezetések 

végeztével megjutalmaztuk magunkat a szomszédságban lévő cukrászdában egy pár híres és isteni 

finom hartai rétessel.  

A rétesevés után felkerestük a Hartai Alapfokú Művészeti Iskolát, ahol az ottani gyerekkórussal 

töltöttünk el jó hangulatban egy délutánt. A hartai gyerekek rövid zenei programmal készültek nekünk, 

lelkesen adták elő a zeneiskolában és otthon szorgalmasan gyakorolt darabokat. Az egyéni előadások 

után a művészeti iskola kórusa, majd a gimnáziumi kórusunk adott elő pár művet és német 

nemzetiségi népdalt a repertoárjából. A találkozó közös énekléssel, beszélgetéssel és ismerkedéssel 

zárult. A zeneiskolában mindenki nagyon jól érezte magát és örült a lehetőségnek, hogy új 

zenekedvelő embereket ismerhetett meg. A hartai program a zeneiskolai találkozóval zárult. Ezután 

már csak annyi volt hátra a napból, hogy elfoglaltuk a szállásunkat Kecelen, vacsoráztunk, tartottunk 

még egy rövid énekpróbát és lepihentünk, hogy a következő napot kipihenten tudjuk kezdeni.  

A tábor második napján lehetőségünk volt a reggeli és az ebéd között betekintést nyerni a helyi 

pálinkafőzésbe. Téglás úr és szakemberei beavattak minket a pálinkafőzés rejtelmeibe, bemutatták a 

különféle pálinkafőzőket, ezek működését, és útravalóul kaptunk tőlük pár tanácsot is az esetleges 

jövőbeli pálinkával való találkozásainkhoz. A 18. életévüket már betöltött diákok meg is kóstolhatták 

az éppen készülő pálinkát a különböző stádiumokban. Ebéd után Kecel környékén tettünk egy nagy 

sétát, mely után megérdemelten fogyasztottuk el a vacsorára kínált gulyást és a palacsintákat. Az estét 



egy jó hangulatú rögtönzött svábbál zárta Hídvégi Zoltán közreműködésével, ahol az énektudása 

mellett mindenki megcsillanthatta tánctehetségét is.  

A vasárnapi program eseménydúsabbnak ígérkezett a szombatinál, ezért reggeli után rögtön útra is 

kellett kelnünk. Elsőként a Hajósi Barokk Kastélyt kerestük fel, ahol egy érdekes idegenvezetés 

keretén belül megcsodálhattuk az 1740-ben vadászkastélynak épült majd később hosszú évtizedekig 

gyermekotthonként használt impozáns épület termeit. Az idegenvezetés után egy keceli pizzériában 

ebédeltünk, majd ezután ismét visszatértünk Hajósra. Ezúttal a Hajósi Hagyományőrző Sváb 

Énekkarral találkoztunk. A Mayer Judit által vezetett 11 fős énekkar minden tagja nagyon nagy 

szeretettel, érdeklődéssel és izgatottsággal fogadta csoportunkat. A hajósi kórus és a gimnáziumunk 

felváltva énekeltek német nemzetiségi dalokat. A hajósiak voltak olyan kedvesek, hogy megtanítottak 

nekünk 2 hajósi német dalt a nyelvjárásukban. Nemcsak énekléssel telt a délután, hanem Szabó Zsolt, 

a Hajósi Hagyományőrző Sváb Néptánc Egyesület vezetője és az egyesület néhány tagja segítségével 

egy jó hangulatú spontán táncházat varázsoltunk a művelődési házban. Nem csoda, hogy a végén 

nagyon nehezünkre esett a búcsú, mindenki nagyon jól érezte magát a délután folyamán. Az 

énekkarral való találkozás után a Knehr pincébe voltak hivatalosak a nagykorú diákok és 

kísérőtanáraik egy borkóstolóra. A pince borásza Knehr István, édesapjától vette át néhány éve a 

szőlőbirtokot, aki úgy, mint a felmenői és mint minden hajósi család, már évszázadok óta foglalkozik 

a borászattal. István lelkesen mesélt nekünk a borkészítés hagyományairól, a szőlőfélékről, melyet a 

birtokukon termesztenek és a négyféle borról, amiket a helyszínen megkóstolhattunk. A bórkóstoló 

után a pincesor egy másik pincéjében került sor a vacsorára. Az finom marhagulyás és a sütemény 

fogyasztása közben élményeinkről beszélgettünk,- mindenkit mélyen meghatott a hajósiak 

vendégszeretete. 

A hétfői napot a tanultak összegzésével, a közelgő stúdiófelvételünkre való készüléssel, rövid délutáni 

sétával, esti játékkal töltöttük.  

Úgy gondolom, hogy minden résztvevő nevében kijelenthetem, hogy az idei tanév első 

hagyományőrző énektábora nagyon jól sikerült. A táborban mindenki nagyon jól érezte magát és 

felejthetetlen élményekkel gazdagodott. Ezúton szeretnénk megköszönni a hartaiaknak és hajósiaknak 

a példaértékű vendéglátást, nyitottságukat és kedvességüket. Nagyon örülünk, hogy ilyen jóságos, 

önzetlen és aranyos embereket ismerhettünk meg. Továbbá köszönetet szeretnénk nyilvánítani az 

Emberi Erőforrások Minisztériumának az anyagi támogatásért. Nem utolsó sorban köszönettel 

tartozunk Győrfi Zsuzsanna tanárnőnek is a tábor megszervezéséért és lebonyolításáért. Az ő 

elkötelezettsége és kitartó munkája nélkül nem valósulhatott volna meg a tábor.  
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