Múltidéző találkozás
Egy kora őszi hétvégén a völgyben elterülő kis falu megtelt emlékekkel és történetekkel,
érzésekkel és érzelmekkel, megindító és boldog, lélekmelegentő pillanatokkal. Hidegkút
életében ez a nap mind eseményeivel, mind hangulatával rendhagyó volt.
Mi, a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői hagyományteremtő szándékkal
hívtuk életre a Nemzetiségi Napot, melynek elsődleges célja és főszereplője a találkozás.
Találkozás az elszármazottakkal, akik ma már más településen élnek, de szívük-lelkük
mélyén Hidegkút még mindig fontos helyen szerepel, és találkozás azokkal, akik ma is a
falu lakói. Az eseményre a helyi lakosok mellett egykori tősgyökeres, illetve hidegkúti
gyökerekkel rendelkező vendéget hívtunk meg, akik kedves, megható visszajelzések
kíséretében fogadták el a személyre szóló meghívásunkat. Mindez azt igazolta
számunkra, hogy kezdeményezésünk hálás fogadtatásra lelt, és mindenki szeretettel
gondol vissza szülőfalujára, korábbi lakóhelyére. A találkozás mellett ez a nap remek
alkalom volt arra is, hogy időutazást tegyünk, felidézzük nemzetiségi múltunkat,
elővegyük és leporoljuk annak kincseit, emlékezzünk gyökereinkre, felelevenítsük sváb
hagyományainkat.

Az eseményt német nyelvű szentmisével nyitottuk meg a katolikus templomban. A
misére egyedi összeállítású misefüzettel készültünk, melynek segítségével mindenki
bekapcsolódhatott a német nyelvű imákba és énekekbe. Utóbbiak éneklésében az
egyházzenei fesztiválokon is mindig kiválóan szereplő, országos arany minősítésű
Veszprémi Deutsch Klub énekkara működött közre.

Rendezvényünk második állomása a Kitelepítési Emlékmű volt, amely nem engedi
felejtetni a múltat, örök emléket állít az egykor házuk, hazájuk elhagyására kényszerülő
elődeinknek. Heilig Ferenc, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat elnöke németül
köszöntötte az egybegyűlteket, majd ismertette a kitelepítés történelmi hátterét, fontos
mozzanatait. Minden évben virággal, koszorúval a kezünkben mi is megállunk az
emlékmű lábánál, és tiszteletünket rójuk le mindazok előtt, akiknek maguk mögött
kellett hagyniuk szülőfalujukat. A melengető őszi napsugarak alatt, a személyes
visszaemlékezések árnyékában harmonikajátékkal kísért, szülőföldről, elválásról szóló
énekek csendültek fel a hidegkúti Kühle-Quelle Dalkör előadásában. A méltó
megemlékezés egy, a kitelepítést átélt lakó tollából született verssel zárult. Szívszorító
percek voltak ezek, melyet az arcokról olykor-olykor lecsordogáló könnycseppek is
jeleztek.

Ezt követően a résztvevőket egy kis sétára, tárlatvezetésre invitáltuk az Önkormányzat
épületének tetőterében kialakított irodánkba. A közösségi térként és múzeumként is
funkcionáló helyiséget a sváb múlt értékes kincseivel öltöztettük fel, a hozzá vezető
lépcsőházat megkopott, fekete-fehér, sokak számára ismerős személyeket, családokat
ábrázoló fotókkal egészítettük ki, a bejáratot pedig saját tervezésű, kerámiába vésett
címerünkkel díszítettük.
A délután kulturális műsorral folytatódott a Kultúrházban. A fellépők között
köszönthettük a legkisebbeket, az óvodásokat, akik a tótvázsonyi óvodában
ismerkednek a nemzetiségi hagyományokkal, német dalokat, mondókákat tanulnak,
melyeket a Nemzetiségi Nap színpadán is előadtak. Az énekeket zenés dallamok
követték. Hidegkúton sok fiatal harmonikás van, akik minden rendezvényen, évről-évre
megmutatják tehetségüket, és természetesen azt is, hogy időközben milyen sokat
fejlődtek. Repertoárjukban gyakran szerepelnek német és sváb zenék, így ők maguk is
jelentősen hozzájárulnak a nemzetiségi múlt fenntartásához, megőrzéséhez.
Rendszeresen vesznek részt versenyeken, megmérettetéseken, melyekről díjakkal,
elismerésekkel térnek haza. Haladó, illetve profi szintű harmonikajátékukkal
szórakoztatták a közönséget, és a vastaps sem maradt el. A falu kulturális
rendezvényeire mindig van szerencsénk a környező települések néptánccsoportjait
meghívni, hogy fellépésükkel színesítsék az adott programot. Ezúttal a Gyulafirátóti
Német Nemzetiségi Egyesület számos elismerő és kiváló oklevéllel rendelkező

„Rozmaring” tánccsoportját fogadtuk a Nemzetiségi Napon, akik magyarországi német
táncokat mutattak be.
A műsor zárásaként Vörös Józsefné, Heinbach Katalin, Önkormányzatunk elnöke
szívhez szóló köszönetet mondott mindazoknak, akik sokat segítettek abban, hogy ez a
nap így megvalósulhatott.
A meghívottakat finom falatokkal, vadpörkölttel és hagyományos sváb süteményekkel
láttuk vendégül, majd éjszakába nyúló, jó hangulatú sváb bállal zártuk a
rendezvényünket.
Az igen tartalmas Nemzetiségi Nap keretében az elszármazottak és a helyi közösség
tagjai megállhattak egy pillanatra, beleszippanthattak bölcsőhelyük levegőjébe,
visszaidézhették az arcokra könnyet és mosolyt egyaránt csaló történéseket,
feleleveníthették az egyéni sorsokat. Évek, évtizedek mesélnivalója állt mindenki előtt,
percek, órák álltak előttük, hogy emlékeiket, történeteiket megosszák egymással,
megöleljék rég nem látott rokonaikat, újra megtalálják a régi barátokat, ismerősöket,
játszótársakat, tanítókat.

„Az ember nem sokra megy egyedül az életben. (...) Egyedül minden nehezebb, ha
egyedül van az ember, csak annyit tehet, amire egymaga képes, de mások
támogatásával sokra viheti, csak legyen olyan közösség, amelyik elfogad és támogat.“
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