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Nádasi DóraNádasi Dóra

Játék 6árok Nélkül
Ifj úsági közösségépítés és értékőrzés Bajon

2017 tavaszán szervezték meg 

első alkalommal, hagyományte-

remtő céllal a Játék 6árok Nélkül 

vetélkedőt a baji és környéki kiste-

lepüléseken élő fi atalok számára a 

helyi Szent István Német Nemzeti-

ségi Általános Iskolában. A 10–18 

éves korosztályt megszólító ver-

seny egyszerre több célt is szolgál: 

amellett, hogy szerepet vállal a he-

lyi értékek megőrzésében, a közös-

ségépítésben és ifj úságfejlesztésben 

is jelentős a hatása. A kezdeménye-

zésről – az ötlettől a megvalósítá-

sig –, a helyi közösségi és kulturális 

életről, a  fi atalok megszólításának 

lehetőségeiről Vandrovnik Klá-

rával, a  Játék ötletadójával, a  Baji 

IKSZT kulturális szervezőjével be-

szélgettünk.

Nádasi Dóra: Hogyan és mi 

alapján született az ötlet a prog-

ram elindítására, mitől újszerű ez 

a kezdeményezés?

Vandrovnik Klára: Ahogy a 

Bajon élő fi atalokkal munkám so-

rán kapcsolatba kerültem, feltűnt, 

hogy sokan nem ismerik a telepü-

lés és főleg a környező települések 

értékeit, és régen a televízióban 

is – azonos címmel – közvetített 

vetélkedő nagy rajongójaként úgy 

gondoltam, jó ötlet lenne őket 

ahhoz hasonló, játékos formában 

azokkal megismertetni. Mindez-

zel azonban nemcsak az ismeretek 

átadása – még pontosabban fogal-

mazva, semmiképpen sem az is-

meretek puszta tényanyagként való 

átadása – volt a célom: a csapatban 

való, közös eredmény érdekében 

történő együttdolgozás hozzájárul 

a fi atalokban az együttműködési 

készség, a  másokért – jelen eset-

ben a csapattársakért – való fele-

lősségvállalás fejlődéséhez, ami el-

engedhetetlen, és úgy érzem, olyan 

kompetencia, amit különösen ma-

napság kiemelten fontos bennük 

erősíteni. Hozzá kell tenni, hogy 

a játék során az együttműködés 

generációk közötti sajátosságai is 

megjelennek, ahogy a 10 és 18 éves 

játékosok már nem pont ugyanab-

ba a korosztályba tartoznak. Ezért 

a feladatok is mind olyanok, hogy a 

játékosok egymás nélkül ne tudják 

őket végrehajtani, emellett odafi -

gyelünk a kiegyenlített erőviszo-

nyokra is – ezért vesznek részt ki-

zárólag hasonló adottságokkal ren-

delkező kistelepülések a versenyen. 

Ami ezek mellett a Játék lényeges 

jellemzője, hogy a hagyományos 

iskolai keretektől eltérően, kötetlen 

formában járul hozzá az ismeret-

átadáshoz és készségfejlesztéshez, 

olyannyira, hogy a jelentkezés és 

részvétel is önkéntes alapon, kér-

dőíves igényfelmérés útján törté-

nik.

N. D.: Hogyan zajlik, pontosan 

milyen feladatokból áll a vetélke-

dő?

V. K.: A  versenyen tízfős csa-

patokkal vesznek részt a tanulók. 

A  tavalyi évben rajtunk kívül négy 

településről – Almásfüzitőről, Du-

naalmásról, Neszmélyről és Vértes-

szőlősről – érkeztek a résztvevők, 

akiknek a saját lakóhelyük öt-nyolc 

perces bemutatása után egy, az 

összes község nevezetességeivel 

kapcsolatos, tizenöt kérdésből álló 

tesztet kellett kitölteniük, majd 

ügyességüket mozgásos játékokkal 

összemérniük. Az első feladatra 

a versenyzők változatos megol-

dásokkal készültek; voltak, akik 
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előadással, voltak, akik fi lmmel 

mutatták be településük neveze-

tességeit, történelmi és kulturális 

örökségét, vagy éppen az ott élők 

mindennapjait. A  sorversenyek-

re – melyek között tavaly szere-

pelt zsákban futás, képkirakás, 

almákkal célba dobás, gördeszka 

és karton felhasználásával törté-

nő ladiképítés, bekötött szemmel 

való kislabdagyűjtés és célba lövés 

– szintén mindenki maga hozta a 

játékötletét. Az eredményhirde-

tést követően az élményajándékok 

(torta, kalandpark-belépő, sárkány-

hajózás a Tatai tavon) kiosztása 

következett, melyekből minden 

csapat részesedett. Díszvendégünk, 

egyben a zsűri elnöke, Gábor Klá-

ra, a Komárom-Esztergom Megyei 

Népművészeti Egyesület vezető-

jének tolmácsolásában ezzel is azt 

szerettük volna hangsúlyozni, hogy 

a játék öröméért, a  részvételért és 

a közös élményért gyűltünk össze, 

nem a győzelem volt a fontos.

N. D.: Mi a program szervezésé-

nek a menete, kik működnek közre 

a lebonyolításban?

V. K.: A  verseny szervezése 

nagyon hosszú előkészítést igé-

nyel. A  tavalyi alkalmat jó féléves 

szervezőmunka előzte meg, és ez 

idén sincs másképp. A  települések 

eléréséhez szükség van helyi men-

torokra, akikkel folyamatosan szer-

vezünk, rendszeresen találkozunk 

és egyeztetünk. Ebben a folyamat-

ban (az időpont-egyeztetésekben, 

a  gyerekek felkészítésében, pólók 

készíttetésében, szponzorok kere-

sésében stb.) a  művelődési házak 

dolgozói, az iskolák pedagógusai, 

illetve az önkormányzatok is köz-

reműködnek – többnyire mind-

egyikük részt vesz a munkában, 

általában maximális támogatást 

nyújtva. Rajtuk – illetve a telepü-

lésenkénti két-három, lebonyolí-

tást segítő személyen – kívül két 

Tatabányán működő intézmény, 

az NMI Művelődési Intézet Ko-

márom-Esztergom Megyei Irodája, 

valamint az Új Nemzedék Központ 

Tatabányai Közösségi Terének 

munkatársai nyújtanak segítséget 

mind az előkészítésben, mind a le-

bonyolításban; a  Művelődési Inté-

zet kollégáival tavaly a kvíz kérdé-

seit állítottuk össze. Habár a Játék 

szervezése mindenkinek pluszte-

Célba lövés

A verseny résztvevői
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vékenységet jelent, egyszersmind a 

szakmai együttműködések erősíté-

sére is kiváló lehetőséget nyújt.

N. D.: Mikor és hol lesz az idei 

verseny, miben fog eltérni a tava-

lyitól?

V. K.: Az almásfüzitői Pető-

fi  Sándor Kulturális és Szabadidő 

Központ által májusra, a  Közös-

ségek Hetével egybeeső időpont-

ra szervezett idei alkalomnak az 

ottani Azaum Római Tábor ad 

otthont. A  rendezvényt eredetileg 

is változatosnak és vándor jellegű-

nek szántuk, és mivel az ő csapa-

tuk nyerte meg a tavalyi vetélke-

dőt, így őket illeti meg a verseny 

fogadásának joga. Az egyik fontos 

különbség, hogy idén többen csat-

lakoznak: a  tavaly az utolsó perc-

ben visszalépett Kocs mellett két 

új település, Tardos és Ács jelezte 

részvételi szándékát és kapcsoló-

dott be a folyamatba. Ennek kez-

dete a mentorok februári egyezte-

tő megbeszélése volt, ami után a 

gyerekek elolvasásra és megtanu-

lásra megkapták a többiek által írt, 

három-három fotóval kiegészített, 

egyoldalas településtörténetet és a 

nevezetességeket felsoroló leíráso-

kat, az általuk összeállított ismerte-

tőt a többi csapathoz és hozzánk is 

eljuttatva. A  verseny részein is je-

lentősen változtattunk, pontosab-

ban kibővítettük őket: a települése-

ket ismertető performansz mellett 

kötelező elemként szerepel a fi lmes 

bemutatás – az elkészült munkákat 

gyűjtő online felület elkészítésé-

hez a Művelődési Intézet nyújtott 

szakmai segítséget. (A  versenyzők 

a munkákat természetesen akár 

okostelefonnal is elkészíthetik, az-

zal a kitétellel, hogy lehetőleg ön-

állóan dolgozzanak, és technikai 

szempontból elfogadható alkotá-

sokat hozzanak létre.) A mozgásos 

játékokat illetően viszont könnyí-

tettünk a csapatok dolgán azáltal, 

hogy azzal nem nekik kell készül-

niük – az ötletek és a megvalósítás-

hoz szükséges eszközök az Azaum 

Római Táborban mind rendelke-

zésre állnak. Ezek mellett még az 

értékelés tekintetében változtat-

tunk: míg tavaly csak a tesztet és az 

ügyességi vetélkedőn nyújtott tel-

jesítményt pontoztuk, idén már a 

fi lmeket és előadásokat is zsűrizni 

fogjuk. Mindezek mellett az aján-

dékokat felajánlók köre is bővült; 

a  résztvevők idén a Tatai Celőkék 

Hagyományőrző Egyesület íjászok-

tatója, illetve a vértesszőlősi csapat 

által felajánlott bowlingozással is 

élhetnek majd.

N. D.: Mi jellemző a községetek 

kulturális-közösségi életére, érték-

őrző tevékenységére, és hogyan il-

leszkedik ebbe a Játék 6árok Nélkül 

programja?

V. K.: Az IKSZT – mint a helyi 

csoportok tevékenységéhez hely-

színt biztosító és a helyi esemé-

nyek szervezésében közreműkö-

dő intézmény – munkatársaként 

úgy gondolom, a  faluban jelentős A vértesszőlősi csapat előadása

Játékgyűjtés bekötött szemmel



58 Horizont

Nádasi Dóra

a hagyományőrzés szerepe, az 

egyes csoportok minden korosz-

tály számára lehetőséget nyúj-

tanak a közösségi életben való 

részvételre. Évek óta működik ná-

lunk a Rozmaring Nyugdíjas Klub, 

a  Nemzeti Művelődési Intézet ál-

tal kezdeményezett „Újra öltünk, 

örökítünk” projekt folytatásaként 

rendszeresen találkoznak és alkot-

nak az Öltögetők Klubjának tag-

jai, a  borászati hagyományokat az 

Eszterházy Szőlő- és Bortermelő 

Egyesület ápolja, a  lakosok számá-

ra pedig country tánccsoport és 

egyéb mozgásos alkalmak állnak 

rendelkezésre. A települést illetően 

– német nemzetiségi voltánál fogva 

– fontos említést tenni a nemzetisé-

gi hagyományőrzésről, ami szintén 

elég meghatározó, és fontos része 

a helyi kulturális életnek. A  Né-

met Nemzetiségi Hagyományőrző 

Egyesület, annak dalköre és az is-

kola diákjaiból alakult táncszakkö-

re – csakúgy, mint a többi csoport 

– rendszeres fellépője a települési 

nagyrendezvénynek, ünnepek-

nek, melyek alkalmat jelentenek 

számukra arra, hogy a közönséget 

saját hagyományaikkal megismer-

tessék, azokat felelevenítsék. Az 

egyesület április végére szervezi a 

további, nemzetiségi hagyományo-

kat őrző települések bevonásával 

évente megrendezésre kerülő Da-

los Találkozót, valamint egy sváb 

használati tárgyakat és viseletet ki-

állító emlékszobát alakítottak ki az 

udvarunkkal közös közösségi ház-

ban. Jelenleg az egyesület ifj úsági 

tagozataként működik a települési 

közösségépítő munkában aktívan 

részt vállaló, egykor Baji Hagyo-

mányőrző Fiatalok Klubja nevet 

viselő csoport, kb. húsz fi atallal. 

Főként az ebbe a csoportba nem 

tartozó fi atalokat szerette volna 

megszólítani a Játék 6árok Nélkül, 

hogy ők is gazdagodhassanak tele-

pülésük – és a további települések 

– értékeinek megismerésével, a  na-

gyobb közösséghez való tartozás 

élményével.

Bajon évek óta működik az ér-

téktár bizottság is, emellett tavaly 

ősszel vette kezdetét egy nagy-

szabású, a  hagyományok ápolását 

szolgáló kezdeményezés a Cselekvő 

Közösségek projekt nyertes minta-

projekt-ötlet pályázatának keretein 

belül. A  tegNAP – Múltidézés Ba-

jon elnevezésű programmal a há-

romezer fős falunk német nemze-

tiségi és újonnan betelepült, illet-

ve az eltérő településrészeken élő 

lakosainak közösséggé szervezése 

volt a célunk, egymás hagyomá-

nyainak, értékeinek, szokásainak 

bemutatásán keresztül. A  külön-

féle közösségi alkalmak emellett 

nemcsak az eltérő származású és 

kulturális gyökerekkel bíró, de a 

különböző generációkhoz tartozó 

lakosokat, időseket és fi atalokat is 

közelebb hozzák egymáshoz.

N. D.: Milyen programelemeket 

tartalmaz a projekt, milyen közös-

ségi alkalmakon vehet részt a lakos-

ság, illetve az ifj úság?

V. K.: A  helyi oktatási-neve-

lési intézményekkel és az önkor-

mányzattal együttműködésben 

számos programot szerveztünk 

és szervezünk, melyek az ifj úság 

számára elég színes, széles válasz-

tékot kínálnak. Az Aprók Tánca 

az óvodások sváb zenés-táncos 

délelőttje, az Élményórák keretein 

belül pedig az iskolások tehetnek 

interaktív osztálylátogatásokat a 

településünkkel szomszédos Tatán 

található, többek között az egykori 

Bajt is megjelenítő tárlatot kiállító 

Kuny Domokos Múzeumba, Busa 

Mónika néprajzos szakmai támo-

gatásával. Ehhez tartoznak a he-

lyi iskolai-közösségi könyvtárban 

megtartott beszélgetős múltfeltáró 

órák is. Az Adásban az iskolará-

diósoknak biztosít alkalmakat az 

általuk választott, valami módon a 

múlthoz kapcsolódó érdekességek 

beolvasására, azoknak a többiek-

kel való megosztására. Szintén az 

iskolás korosztályt a tavaszi szü-

netben régi tárgyak felkutatására, 

lefotózására és a fotóknak a közös-

ségi oldalunkra való feltöltésére 

invitáltuk; a költészet napjára vers-

író pályázatot szerveztünk, a  tele-

pülésről írt költeményekkel való 

részvétellel. A  lakosság igényére 

reagálva, szintén tavasszal tartot-

tuk a Múltidéző Forgatagot, me-

lyen sváb és magyar táncok, dalok, 

szokások és régi viseletek kerültek A közönség soraiban



59Horizont

bemutatásra a községben műkö-

dő csoportok, intézmények és a 

lakosság bevonásával. A  program-

sorozat további elemeként szer-

vezzük júliusra a hagyományőrző, 

napközi jellegű nyári tábort, ahol 

az alsó tagozatos diákok ismer-

kedhetnek meg helyi hagyomá-

nyokkal, történelemmel – többek 

között a németek betelepítésének 

történetével  –, vehetnek részt él-

ményórákon, múzeumlátogatáson 

vagy éppen helyi jellegű ételek el-

készítésében, játszhatnak nyom-

kereső játékot, melynek során régi 

épületeket, tárgyakat kell majd 

megtalálniuk. A  helytörténeti is-

mereteket olvasmányélményeken 

keresztül is szeretnénk bővíteni: 

Tóth Krisztina Ezer esztendő előtt 

című könyvének anyagát felhasz-

nálva egy, a  tényleírások helyett 

mesésebb, monda jellegű történe-

teket tartalmazó, helyi értékekhez 

kapcsolódó tematikus kiadvány 

megjelentetését tervezzük. Az em-

lített programok – csakúgy, mint 

a Játék 6árok Nélkül – a közösségi 

élmény mellett azt a célt szolgál-

ják, hogy a gyerekek ügyességüket 

és ötleteiket használva, élmények 

által szerezzenek a településükről, 

a saját gyökereikről maradandó él-

ményt és tudást.

N. D.: Milyen hatásai, pozitív 

hozadékai vannak ezeknek az ese-

ményeknek, a  Játék és a tegNAP 

hogyan támogatják, egészítik ki 

egymást?

V. K.: A  Játékkal – de a többi 

rendezvénnyel is – az volt a célunk, 

hogy a szokásos keretektől eltérő 

módon találjuk meg és vonjuk be 

az ifj úságot, lehetőséget teremt-

sünk arra, hogy a velünk való is-

meretségüket is erősítsük, azáltal, 

hogy azt az IKSZT-ben – neveze-

tesen például a számítógépterem-

ben – való találkozásokon kívül 

egy másfajta, közös élményt adó 

tartalommal töltjük meg. Ez főleg 

azoknak a gyerekeknek a szem-

pontjából lehet fontos és hasznos, 

akik az iskolában nem feltétlenül 

jól teljesítenek, illetve kevésbé vagy 

nehezebben csatlakoznak közössé-

gekhez – a baji csapat válogatásá-

nál én legalábbis ezt a szempontot 

szem előtt tartottam. A  Játék őket 

is ösztönzi a részvételre, felkelti az 

érdeklődésüket, új ismeretségeket 

szerezhetnek általa, akár a jövő 

önkéntesei is válhatnak belőlük. 

Emellett az is észrevehető, hogy 

a verseny után nagyobb kedvvel 

vesznek részt más helyi eseményen, 

például tegNAPos rendezvényen 

vagy a sulirádióban való szereplés-

sel. Úgy gondolom, ha a fi atalokat 

a saját nyelvükön, akár a közös-

ségi oldalakat idéző eszközökkel 

szólítjuk meg, közösségi élményt 

nyújtunk, és a kreativitásukra épít-

ve vonjuk be őket a folyamatokba, 

akkor azzal a múltat, a  falujuk ér-

tékeit is közel hozhatjuk számukra 

– mindenhez csak jó ötlet kell.

A totó megfejtése közben

VANDROVNIK KLÁRA az egri Eszterházy Károly Főiskolán 2000-ben szerzett diplomát 
pedagógia, gyermek- és ifj úságvédelem, fejlesztő pedagógia szakon. Mindig is emberekkel 
szeretett foglalkozni – dolgozott Budapesten gyermekotthonban, ügyfélszolgálatot is ve-
zetett. A programszervezői és a programok lebonyolításához kapcsolódó munka mindig 
is közel állt hozzá. 2014 májusa óta dolgozik a Baji IKSZT kulturális szervezőjeként, az 
NMI Művelődési Intézet közművelődési szakember I. képzését a tavalyi évben végezte el.

NÁDASI DÓRA az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán vég-
zett magyar nyelv és irodalom szakos bölcsészként, valamint magyar mint idegen nyelv 
szakon. Az egyetemi évek után kiadói területen kezdett dolgozni – először a könyvkiadás-
ban korrektorként, angol nyelvről készített fordítások nyelvi lektoraként, majd a lapki-
adásban olvasószerkesztőként, magazinok segédszerkesztőjeként. Ezek mellett egy angol 
nyelvű könyv fordítását végezte. Szakmai tapasztalatot magyar mint idegen nyelv tanár-
ként is szerzett; magyar nyelvet külföldi diákok számára nyelvi táborban tanított.



60

 w
w

w
.k

o
z
o
s
s
e
g
im

u
v
e
l
o
d
e
s
.h

u

Horizont

Baloghné Uracs MariannBaloghné Uracs Mariann

Testvérvárak
Mai várvédő szövetségek

2018. március 17-én testvér-

vár-megállapodást írtak alá a 

Veszprém megyei Döbrönte Szar-

vaskő vára és a Heves megyei szar-

vaskői vár képviselői, követendő 

példát mutatva másoknak, hogy 

a hasonló adottságú műemlékek 

őrzői együttműködések, tapaszta-

latcserék, közös projektek segítsé-

gével tegyenek még többet örök-

ségeink védelméért. A  döbröntei 

várhoz kapcsolódó csapat, a Himfy 

Bandérium fél éve alakult meg egy 

helyi civil szervezet részeként – a 

mai „várvédők” tevékenységéről, 

szövetségeseiről is mesélt a Szar-

vaskör Egyesület elnöke, Sós Mari.

Baloghné Uracs Mariann: Ho-

gyan kerültél Budapestről Döbrön-

tére?

Sós Mária: 2006-ban a várat 

jöttem megnézni Döbröntére, s ez 

életem további alakulását is meg-

határozta – ideköltöztem, és az-

óta is itt élek e kies, Bakony-széli 

kis faluban. A  várhoz kapcsolódó 

várünnepségek egyikén a holló-

kői hagyományőrző csapattal és 

a fővárosi Tár-S Egyesülettel már 

rendeztünk egy, a  várban megele-

venített középkori fegyver- és élet-

mód-bemutatót saját erőből, de 

azóta is álmom volt, hogy a romok 

között megelevenedjen Nagy Lajos 

korának udvara, s  hogy a várépítő 

Himfy Benedek kalandos életét az 

utókor is megismerje.

2009-ben kezdeményezésem-

mel megalakult a Bakonyalja Ba-

rátai (BAB) Egyesület, melyben a 

hagyományőrzés részeként bemu-

tatókkal, előadásokkal kezdtük meg 

a középkor és Szarvaskő várának 

népszerűsítését. Együttműködve a 

pápai Hagyományok Hegye Egye-

sülettel, annak tagjai tartottak fegy-

ver- és viseletbemutatókat, melyek 

a mi kézműveseink foglalkozásaival, 

ügyességi feladataival kiegészülve a 

középkort elevenítették meg.

B.-né U. M.: Kevés nő mond-

hatja el magáról, hogy várkapitány 

lenne – Te hogyan lettél az?

S. M.: A  Bakonyalja Barátai 

Egyesülettől 2015-ben megváltam, 

s az általam 1997 óta vezetett Xan-

tus János Természet- és Környezet-

védelmi Oktatóközpontot a 2016 

óta működő Szarvaskör Egyesület 

vette át, a  kidolgozott hagyomány-

őrző programokkal együtt. Ekkor 


