Láttad már a német nemzetiségi tanösvényt?
Büszkén és örömmel jelentjük, hogy elkészült a tizenkettedik magyarországi német nemzetiségi
tanösvény!
A tanösvény szó hallatán legtöbben ma még egy erdei helyszínre gondolnak, de a tematikus út
Dunabogdány központjában, több jellegzetes helyszínen keresztül vezeti végig a látogatót. Az iskola
udvaráról indulva a Kiscuki közön keresztül, a Szent János tér, a Templom tér, a temető és a Duna-part
érintésével jutunk el a Művelődési Ház kertjébe, a nyolc állomás közül az utolsóhoz.
A 2015-ben a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által kezdeményezett projekt a
Németországi Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma támogatásával valósult meg. Anyagi
segítséget nyújtott továbbá az Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége (ÉMNÖSZ)
Egyesület, a Pest Megyei Német Önkormányzat (PMNÖ), valamint Dunabogdány Község
Önkormányzata is.
Fontos kiemelni, hogy ma már egy komoly hálózatról beszélhetünk.
Évente két-három település csatlakozik és mutatja meg értékeit. A két kísérleti projekt 2016-ban
Sombereken és Pilisszentivánon sikeresen zárult, ezt követték a továbbiak Tarján, Mecseknádasd,
Feked, Bátaszék, Bánd, Csolnok településeken, Baján található az országos német tanösvény.
Mohácson és Pécsváradon előző év decemberében készült el a látványosság, Dunabogdányban pedig
március 20-án tartottuk az ünnepélyes átadást.
A hálózat ösvényeiben a cél közös, de mégis mindegyik egyedi.
A dunabogdányi tanösvény a korábban már többször alkalmazott „Bogdányiaktól nem csak
bogdányiaknak” vezérelv alapján készült, fő motívuma a kő. A tanösvény célja, interaktív módon
megszólítani valamennyi korosztályt, a fiatalabbakat elsősorban oktatási- és nevelési célzattal, de az
idősebbek számára is tartogat érdekes információkat.
Dunabogdányban a következő témakörökkel találkozhatunk: a hit, kitelepítés és elűzetés, kőfaragás,
gyümölcs- és borkultúra, a Duna, bányászat, hagyományok és népzene. A tartalmak magyarul és
németül is olvashatóak.
Mindenki szívesen emlékszik vissza egy-egy jelentős személyes életeseményre vagy helyi történésre.
Sokan emlékeznek még például a működő hajóállomásra, a kőfaragókra, a bányában folyó munkazajra,
egy pohár othellóra ami a kertben termett fürtökből készült; arra, amikor még „gyümölcs
nagyhatalom” voltunk, vagy amikor még az úrnapi körmenet nem a mai útvonalán haladt, amikor a
kálvária még nem tűlevelűekkel volt szegélyezve, amikor még nem aszfaltos útjaink voltak, a házak
előtti kőpadokra, a jelentős árvizekre, vagy a nénikre, akik a templomból hazafelé tartva svábul
beszéltek, nehogy véletlenül megértsük miről diskurálnak éppen. Megannyi emlék és történet,
amelyek mellett egy vállrándítással hajlamosak vagyunk elmenni, pedig mások számára értékesek
lehetnek.
Hagyományos és mégis modern.
Minden állomásnál QR kódon kapcsolódó tartalmakat találunk. A QR kód okostelefonnal leolvasva egy
online felületre visz (lehrpfad.hu), ahol további érdekes cikkeket, interjúkat, videókat, képgalériát,
zeneszámokat találhatunk. Így lehetőség nyílik arra, hogy a későbbiekben folyamatosan aktuális
tartalmakkal bővítsük a tanösvényt.

A tanösvény turisztikai látványosság is
Ezeket a tematikus utakat folyamatosan látogatják diákok, pedagógusok, nemzetiségi csoportok. A
dunabogdányi tanárok, óvónők és a Bogdaner Singkreis tagjai már több ilyet is láthattak az ország
különböző pontjain. Az idegenforgalom a nyár közeledtével mindig aktuális közéleti kérdéssé válik,
mert ilyenkor megnő az idelátogató turisták száma. Ettől függetlenül egész év folyamán érkeznek
csoportok községünkbe, akik általában célzottan a német nemzetiségi vonal miatt keresnek minket. A
tanösvény nagy segítséget jelent majd abban, hogy a település értékeiből minél többet megismerjenek
a helyiek és az ide látogatók egyaránt.
Köszönet!
Dunabogdány Község Német Nemzetiségi Önkormányzata nevében köszönöm Mindenkinek, aki ebben
a nem mindennapi kezdeményezésben bármilyen formában részt vett. A közel egy éves munka – bár
itt még nem ér teljesen véget – kézzel fogható eredményei a mostantól minden nap jelen lévő
tanösvénytáblák.
A lap következő számában további kulisszatitkokat is elárulunk, érdemes lesz velünk tartani!
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