Kedves Görömbölyiek!

In vinoveritas!‐ezt a latin mondást sokan ismerik, ‐bár az asszonynépek nem szeretik, ha a férjek a
borban találják meg az igazságot. Hajdanán egy lakossági fórumon egy tapolcai kapatos ember azt
találta mondani személyemnek címezve: a képviselő jobban szereti Görömbölyt! Hiába intettem le,
harmadszorra is ezzel kezdte a hozzászólását. Szeretni igazán azt lehet, aki viszont is szeret. Miért is
lehetett és lehet még mindig szeretni Görömbölyt? Mert az emberek nyitottak, barátságosabbak és a
közösségért képesek áldozatokat is hozni, illetve együtt mozdulni akár csak a közös örömért is.
25 éve, 1991 novemberében a rendszerváltásnak nevezett fordulóponton a hagyományos falusi,
egyházi közösségek mellett formálódott, alakult meg tárgyiasult társadalmi formációként, civil
szervezetként a GÖRKE: a Görömbölyi Kulturális Egyesület. Profi szervezői és elindítói, motorjai a
Borkúti házaspár, akik lendületükkel a divatos politikai hovatartozástól függetlenül sok tenni kész,
aktív, saját hasznát nem tekintő embert tudtak megmozgatni. Közülük már számosan eltávoztak a
minden élők útján‐emlékezetük ma is eleven, úgy hiszem nem csak énbennem. Így név szerint is
tisztelettel hajtok főt: Minkó Gabira, Szunyog Tiborné Klárikára, Simon Lacira, Rusznák Berci bácsira,
feleségére, Boriskára, Kiss Laci bácsira, Burján Ferire, Üveges Jánosra, Lukács Józsefre, Horváth
György esperes úrra emlékezvén.
Leginkább sikerélmény lett a Közösségi Ház-megtervezése, megépítése nagyon sok társadalmi
munkával, helyi vállalkozói támogatással‐ mely a város többi részének elismerését, sőt irigységét is
kiváltotta. Az egyesület számtalan sikeres rendezvénye a város távoli részeiből is vonzotta ide az
embereket, de a helyben lakóknak igazi társadalmi esemény volt. A teljesség igénye nélkül említem a
Görömbölyi Ősz eseményeit, helyi emlékekből, termékekből rendezett kiállításokat, idősek napját,
bálokat, utcai színházi előadások, kirándulások, kulturális és csoportos foglalkozások szervezését. A
közösség erejét jelezte az újság, helyi kábel tv, polgárőrség megalakulása, ruszin kisebbségi
önkormányzat, népdalkör, kertbarátok, sportbarátok és borbarátok színes mozgalma.
Úgy érzem nagyon sok élménnyel gazdagította az egyesület Görömböly városrész mindennapjait,
igyekezett a gyökereket és identitást megerősíteni és a „gyütt‐menteket” egyenrangúsítani. Az
eddigi 2o éves töretlen ívet a politikai korrektség nevében sikerült kissé megtörni, de hitelét nem
vesztette el az egyesület. Kívánom és remélem, hogy egy következő jubileum alkalmával ez az epizód
meghaladottá válik. Jelenlegi vezetőségnek kívánok egészséget, optimizmust és megbecsülést
sokszor fáradságos és nem mindig elismert munkájukhoz. Tisztelettel és baráti szeretettel köszöntöm
a megjelenteket, érezzék jól egymást!
dr. Molnár Pál volt görömbölyi önkormányzati képviselő
Sajnálom, de családi esemény miatt csak lélekben tudok együtt ünnepelni és emlékezni „azokra a régi
szép napokra” és küzdelmekre is.

