Bemutatkozik az egy éve újjáalakult Német Nemzetiségi
Önkormányzat
Célok, tervek, feladatok

2014 októberében új elnökkel (Vörös Józsefné – Heinbach Katalin) és új képviselőkkel (Henn Bianka,
Mayer Adrienn) indult útjára a Hidegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat. Félő volt, hogy
megszűnik a sváb/német kisebbség képviselete a faluban, ezért is volt sürgető új tagok toborzása. Mi,
akik már eddig is aktívan részt vettünk a falu életében,  nem mellesleg sváb elődökkel rendelkezünk
 tisztelettel elfogadtuk a felkérést, és vállaltuk az ezzel járó feladatokat, kihívásokat. Fogadalmunk
letétele után megtettük az első lépéseket, célokat és terveket tűztünk ki magunk elé.
Az új évet egy új iroda és közösségi tér kialakításával nyitottuk, amelynek a faluház tetőtere ad
helyet. A helyiséget és a hozzá vezető lépcsőházat a padlásokról, ódon pincékből, rég elfeledett
ládákból előkerült és felajánlott kincsekkel, valamint korabeli képanyagokkal öltöztettük fel. Jócskán
nyomott hagyott rajtuk az idő vasfoga, de leporoltuk őket, hogy egy így berendezett miliőben is
méltón felidézzék a letűnt korokat, a sváb nemzetiségi múlt értékeit. Saját címert is terveztünk, régi
házzal, a faluban csordogáló patakkal és a magyarországi németek jelképével, a rozmaringgal,
mindezt Hidegkút címerének színvilágában megálmodva. A címer ma kerámiába rajzolva is
visszaköszön irodánk bejáratánál, illetve a faluház homlokzatán.
Éves feladataink természetesen nem merülnek ki a kötelező testületi ülések megtartásában, minden
évszakra akadnak teendők. Továbbá elhatároztuk, hogy a sváb örökség megőrzése és ápolása mellett
a faluban zajló programokat, rendezvényeket, kezdeményezéseket is  lehetőségeinkhez mérten 
támogatjuk, akár anyagilag, akár személyes részvétellel.
A farsangi időszakban a gyermekek farsangjához anyagi támogatást nyújtottunk, az idősek
ünnepéhez pedig műsorszervezésben való részvétellel, süteménysütéssel és ajándékcsomagok
felajánlásával járultunk hozzá.
Tavasszal rendbe tettük a Kitelepítési Emlékmű környékét, és ládákba ültetett szezonális virágokkal,
növényekkel keltettük életre.
Az április-május nagyon mozgalmas hónapok voltak, és külön öröm volt számunkra, hogy ezen
hónapok történései a német nemzetiség, a sváb kisebbségi kultúra jegyében zajlottak.

A népszerű közösségi oldalon, a Facebookon meghirdetett „TrachtTag” virtuális eseményhez mi is
csatlakoztunk: hétköznapi ruhánkat hidegkúti sváb népviseleti ruhadarabbal kombináltuk és
„Múltunk a jelenben, egy nap népviseletben” jelmondattal megörökítettük a divatos népviseletet.
A közmédia május 10-én Nemzetiségi Kultúrák Napja elnevezéssel tematikus napot tartott, a tévé- és
rádiócsatornákon, valamint az online felületeken a Magyarországon élő nemzetiségek életével,
kultúrájával, hagyományaival foglalkoztak. Mi hidegkúti sváb emléktágyakról, viseletekről készült
fotókkal kapcsolódtunk a naphoz, amelyeket a nemzetiségi műsorok „Színes Magyarország”
Facebook oldalán láthattunk viszont.
Május 16-án a történtek után sok-sok évtizeddel ismét megálltunk a Kitelepítési Emlékműnél, amely
nem engedi felejtetni a fájó múltat, örök emléket állít az egykor a házuk, hazájuk elhagyására
kényszerülő elődöknek. A történelmi mozzanatok felidézése után, a személyes visszaemlékezések
árnyékában harmonikajáték, valamint hazáról, szülőfaluról, elválásról szóló népi és vallásos énekek
csendültek fel. A méltó megemlékezés egy, a kitelepítést átélt lakó, Stáhl János tollából született
verssel zárult, majd tiszteletünket leróva a kitelepítés és a kitelepítettek emléke előtt,
megkoszorúztuk az emlékművet.
Nyugdíjasokat, falubelieket invitáltunk Mariazellbe, a kisebbségi önkormányzat részéről jelentős
anyagi támogatást nyújtva a kiránduláshoz, amelynek közel 50 résztvevője volt. Programunkban
szerepelt a háromtornyú Bazilika, a Kincstár és a Szent Kút, valamint az egyedülálló, 130 figurával
mozgó Betlehem megtekintése, továbbá a csoport részt vett egy német nyelvű szentmisén is.
Júniusban a falunappal egybekötve nemzetiségi napot szerveztünk. A gyerekeknek kézműves
foglalkozást tartottunk, a felnőtteknek kiállítás keretében a sváb nemzetiségi gyűjteményünkből
adtunk ízelítőt. Ezek mellett kulturális műsorokkal készültünk, fellépett a városlődi Pergő-Rozmaring
Táncegyüttes és a hidegkúti Kühle-Quelle Dalkör, a szorgos asszonykezeknek köszönhetően pedig
mára már megsárgult lapú, sváb receptek alapján készült süteményeket fogyaszthattunk.
A nyár folyamán nagyobb összeggel támogattuk a Herche Ágnes által szervezett német nemzetiségi
tábort. A hidegkúti dalkört évek óta harmonikán kiválóan kísérő Borsos Dominikának pedig
megköszönve eddigi munkáját, egy egyhetes harmonikatáborban való részvételét szponzoráltuk, ahol
sok tanulási-fejlődési lehetőség várt rá.
A karácsonyi időszakról sem felejtkezünk meg: az anyagi hozzájárulások mellett segítő kezeket
nyújtunk a kézműves foglalkozás, a karácsonyi műsor és ajándékozás, valamint a Christkindl-járás
sikeres lebonyolításában is.

Céljaink között szerepel, hogy minden évben részt vegyünk, képviseljük a falut a Hidegkúton kívül
zajló nemzetiségi eseményeken, találkozókon, konferenciákon is. Májusban a veszprémi Gizellanapok keretében megszervezett nemzetiségi napon, majd Tótvázsonyban a nemzetiségi óvodások
találkozóján, valamint a szintén tótvázsonyi egyházzenei találkozón és nemzetiségi napon is jelen
voltunk. És így jutottunk el augusztusban a Városlődön megrendezett sváb lakodalmasra is, hidegkúti
népviseletbe öltözve csatlakoztunk a násznéphez, és fogyasztottuk el a hagyományos sváb
lakodalmas vacsorát.
Idén már német nyelvű helységnévtábla is fogadja a falunkba érkezőket, az emlékműnél mindig friss
virágok vannak, és Hidegkút története már digitális változatban is olvasható.
Karácsonyhoz és az év végéhez közeledve mi is számot vetünk eddigi munkánkkal. Bízzunk benne,
hogy az idén elvégzett feladatok meghozzák gyümölcsüket a jövő évben, és következő céljainkat,
terveinket is sikerül megvalósítani az új esztendőben.

Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és boldog új évet kívánunk a falu lakóinak!
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Kati néni, Adrienn és Bianka

