Éves beszámoló 2020
Német Nemzetiségi Önkormányzat – HIDEGKÚT

A rendkívüli vírushelyzet miatt – hasonlóan a többi nemzetiségi önkormányzathoz – az idei
évre kitűzött terveinket csak részben sikerült megvalósítanunk, illetve újragondolással új
feladatokat tűztünk ki magunk elé, melyek megvalósításának köszönhetően igazán mozgalmas
és eredményes évet zártunk. A különféle intézmények, szervezetek felé nyújtott támogatásaink
ezúttal sem maradtak el, még inkább felértékelődtek, a nemzetiségi múltunk megőrzése,
áthagyományozása érdekében ebben az évben is számos érdemi lépést tettünk, a
programokról, rendezvényekről más lehetőségek felé tereltük a figyelmünket, melyek
mindegyike szintén hozzájárul a sváb örökségünk megőrzéséhez, ápolásához – mind a
jelenben, mind a jövőben.

Év elején Balatoncsicsó újonnan alakult nemzetiségi testületének egyeztető megbeszélésén vettünk
részt, a környező, eddig is már számos sikeres kezdeményezést, projektet megvalósító települések
(Balatoncsicsó, Taliándörögd, Pula, Tótvázsony, Nagyvázsony) német nemzetiségi
önkormányzatának képviselőivel, valamint a helyi civil szervezetek tagjaival együtt. A megbeszélés
célja az volt, hogy közösen feltárjuk a lehetséges együttműködési lehetőségeket, gyümölcsöző
kapcsolatok lévén közös értékeinket és hagyományainkat ápoljuk, ismerjük meg egymás
nemzetiségi kincseit, gasztronómiáját, kultúráját, vegyünk részt egymás nemzetiségi rendezvényein,
aktívan támogassuk egymást. A megbeszélés, az együtt gondolkodás számos ötletet, tervet szült,
melyek kivitelezésére a következő években kerülhet sor.

Februárban a kitelepítési emlékműnél idézetekkel, gondolatokkal és virágok elhelyezésével
emlékeztünk meg a 72 évvel ezelőtti kitelepítésről.

A már hagyománnyá vált nyugdíjas farsangot idén is több ajándékcsomaggal támogattuk. Az idősek
köszöntésének alkalmából Hidegkút Község Önkormányzatának néhány képviselőjével együtt
felkerestük falunk legidősebb lakóját, Schalbert Lőrincné Lizi nénit, aki mindig aktív résztvevője
volt falunk német nemzetiségi múltjának fenntartásában és továbbadásában is. Neki köszönhetően
kerültek feljegyzésre a sváb és liturgikus egyházi énekek, számos interjú és hangfelvétel is készült
vele, történeteivel, emlékeivel már többször is segített nemzetiségi anyagok gyűjtésében,
dokumentálásában, ezzel is hozzájárulva a sváb hagyományok, a nemzetiségi múlt
fennmaradásához. Idős kora ellenére mindig segítőkészen tett eleget ezeknek a felkérésnek,
áldozatos munkáját ajándékcsomaggal köszöntük meg.

A tavasz a korlátozások miatt csendesen telt, azonban ebben az időszakban is számos háttérmunkát
végeztünk, melyek a soron következő feladataink alapkövei voltak.

A korlátozások enyhítését követően a nyár végén Hidegkút Község Önkormányzatával
együttműködve nyárbúcsúztató rendezvényt szerveztünk a hidegkúti gyermekek és családok
számára, mely eseményt anyagilag és aktív részvétellel egyaránt támogattuk.

Az ősz folyamán újabb korlátozások léptek életbe, de egy személyben még részt tudtunk venni a
Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége által megtartott éves közgyűlésen, melyen
többek között egyeztetésre kerültek a megyei szintű elmaradt nemzetiségi rendezvények és az
újratervezett projektek, számos átcsoportosítás és átszervezés után ezeknek a jövő évben lesz
látható eredménye – például új nemzetiségi kiadványok megjelentetése, az elmúlt évek nemzetiségi
gáláiról bemutató film készítése.

Az év folyamán anyagilag támogattuk a Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnázium,
Szakgimnázium és Általános Iskola-Tótvázsonyi tagiskolájában, valamint a Hajnal Óvoda és
Bölcsődében folyó nemzetiségi oktatást és német nyelvoktatást.
Ezek az intézmények a jelentős támogatási összegből például nemzetiségi könyveket, szótárakat,
kézikönyveket, szakkönyveket, jutalomkönyveket, hanganyagokat tudnak vásárolni, melyek mind a
kicsik, mind a tanulók, mind a nevelők és a tanárok számára hasznosak a tanulás és a tanítás során.
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Kiemelkedő jelentőségűnek tartjuk Hidegkúton a hitéleti hagyományok ápolását, azt, hogy a sváb
őseink által épített templom és tartozékai az utódok számára is fennmaradjanak. A tavalyi
rekonstrukció támogatása után idén újabb terveket sikerült megvalósítanunk a templom –
lehetőségeink szerinti – állagmegóvásával és értékeinek megőrzésével kapcsolatban. A Szűz Mária
bemutatása templom részére új szenteltvíztartót és szenteltvízhintőt szereztünk be. A hitéleti
tradíciók szerves részei a sváb őseink által átörökített ünnepek is, ezért a templom búcsúnapjára a
templom díszítéséhez szükséges virágokat is megvásároltuk. A templom sekrestyeajtója nagyon
rossz állapotban volt, ki-bejárásra már nem volt alkalmas, ezért új sekrestyeajtót is készíttetünk. Az
értékleltár alapján a sekrestye ajtó újragyártott, tehát csak hasonlóra lehetett cserélni, az eredeti
vasalatok megtartásával. Az előzetes tervek és felmérések alapján egy helyi asztalos szakember
vállalta el az új, hőszigetelt – stílusban, színben, megjelenésében a régi ajtóval megegyező – ajtó
elkészítését.

Minden évben gondoskodunk új német nemzetiségi kiadványok, könyvek beszerzéséről, azok
elérhetővé tételéről a községi könyvtárban és a közösségi irodánkban az érdeklődők számára.
Német nyelvű fotós falinaptárral és Adam Müller-Guttenbrunn: „A svábok bejövetele” című
könyvvel gazdagítottuk a könyvállományunkat, valamint anyagilag támogattunk egy német nyelvű
kiadvány kiadását.

A kiadványok sora azonban itt még nem állt meg:

Hidegkút nemzetiségi múltja és jelene egy igazán igényes kiadványban kapott megjelenési
lehetőséget. A Nemzeti Értékek Könyvkiadó gondozásában megjelent közel 700 oldalas könyv a
magyarországi svábok életét mutatja be, „Mi, svábok – Történetek magyarországi németekről”
címmel. „Egy közösség mutatkozik be”, melynek szerves része a sváb gyökerekkel rendelkező
falunk is.
A kétoldalas bemutatkozó anyagot saját magunk állítottuk össze a rendelkezésünkre álló ismeretek,
szöveges dokumentumok, visszaemlékezések és fotók alapján, majd mindezt egy újságíró és a kiadó
öntötte végső formába.
A könyv idén novemberben jelent meg, több példányt is vásároltunk belőle, melyeket karácsony
előtt átadtunk falunk azon, sváb gyökerekkel rendelkező lakóinak, akik a mai napig őrzik a német
nemzetiségi kultúra értékeit, aktívan részt vesznek (például sváb ételek készítésével, sváb énekek
éneklésével, nemzetiségi anyagok gyűjtésével) a Német Önkormányzat által szervezett nemzetiségi
eseményeken, rendezvényeken, nagy segítséget jelentenek nemzetiségi múltunk fenntartásában.
Továbbá a könyvtárban és az irodánkban is elhelyeztünk néhány példányt, így a falu fiataljai, az
érdeklődők bármikor kézbe vehetik a könyvet, és többek között falunk sváb múltjával-jelenével
ismerkedhetnek meg, visszaemlékezések, leírások és fotók segítségével.

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2017-ben kiadta hét falu (Úrkút, Városlőd, Bánd,
Herend, Kislőd, Márkó, Magyarpolány) Christ-Kindl hagyományát könyv formájában („ChristKindl a Bakonyban”), valamint az énekeket CD-n. Új kiadvány lát napvilágot, így Hidegkút és
annak Christkindl hagyománya is lehetőséget kapott az új kiadványban való megjelenésre, melyet
egy kiváló lehetőségnek tartunk, hiszen így a sváb őseinktől örökölt, 20 éve ismét töretlenül élő
nemzetiségi tradíciót kiadványban is bemutathatjuk német és magyar nyelven, írott formában,
korabeli fotókkal és sváb nyelvű hanganyagokkal kiegészítve. A kiadványban való megörökítés a
nemzetiségi hagyományaink, kultúránk megőrzésének és ápolásának egy újabb mérföldköve.
Interjúk, visszaemlékezések, korabeli források alapján a német és magyar nyelvű anyaggyűjtést
elvégeztük, a szöveges tartalmakat megírtuk, a rendelkezésre álló fotókat digitalizáltuk az 1930-as
évektől egészen napjainkig, valamint az eredeti hidegkúti német nyelvű Christkindl énekek
hanganyagának felvétele is elkészült, melyben Hidegkút idős, sváb nyelven még beszélő lakói
(Schalbert Lőrincné és Hock Istvánné) működtek közre. A kiadvány 2021-ben jelenik meg.

Bízunk benne, hogy a következő év már nem gördít elénk akadályokat, nehézségeket, 2021 is
hasonlóan eredményes lesz, és egyre többen ismerik meg nemzetiségi múltunkat, értékeinket,
hagyományainkat, a falu lakói jelenlétükkel, közreműködésükkel is hozzájárulnak a Német
Nemzetiségi Önkormányzat munkájához.
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