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Újjászületett Göröcsfalva
Végre ismét hivatalosan is Gö 
r  öcs falvának hívják Göröcsf alvát. 
Ami másnak talán jelentéktelen
nek tűnik, az a település lakói szá
mára egyáltalán nem az. „Örülünk, 
hogy az utolsó pillanatban sikerült 
a parlament elé szavazásra vinni 
az ügyet, és az utolsó percben a 
honatyák is szentesítették a nép
szavazás eredményét” – mondták 
a helybéliek.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Miklós András soha nem 
élt máshol, mint a 
göröcsfalvi családi há-

zában, a lakcíme a hivatalos okmá-
nyokban mégis többször változott. 
„Előbb göröcsfalvi voltam, aztán 
újfalusi, a község pedig, amely-
hez a település tartozott, előbb 
Madéfalva volt, majd Csíkrákos. 
Így négyszer kellett személyi iga-
zolványt cserélnem címváltoztatás 
miatt, pedig sehova sem költöz-
tem. Most örömmel teszem, jó, 
hogy a fiataloknak sikerült végre 
pontot tenni az i-re, és vissza-
kapta eredeti identitását, nevét a 
falu” – fogalmazta meg örömét a 
göröcsfalvi gazda.

„A névváltoztatás vállalásakor 
nem sejtettük, mekkora bürokrá-
ciával jár az ügy. Igaz, ha tudtuk 

volna, akkor is belevágunk, hiszen 
a településen szinte minden ház-
tartásban aláírták a lakosok azt a 
kérelmi ívet, amelyben a falu név-
cseréjét kérték, tehát erős közössé-

gi akarat létezett a helyiek részéről. 
Az első gyakorlati lépések meg-
tételekor azonban kiderült, nagy 
fába vágtuk a fejszénket. Előbb a 
népszavazást kellett megszervezni, 

amelyet formailag Bukarestből irá-
nyítottak. Onnan kellett a megfele-
lő nyomtatványokat, pecséteket, a 
személyazonossági igazolványokba 
ragasztható matricákat beszerezni. 

Nem volt olcsó játék, szerencsére a 
Göröcsfalva Közbirtokosság állta 
a költségek nagy részét. Ezzel az 
anyagi oldalát letudtuk, megtet-
tük részünkről, amit kellett, ám a 
bonyodalmak ezután kezdődtek” 
– emlékezett vissza Császár Attila 
polgármester.

Kiderült, hogy ami fontos a 
göröcsfalviaknak, az nem fontos a 
nagypolitikának, így a népszavazás 
eredményét szentesítő parlamenti 
voks sehogyan sem akart megszü-
letni – folyton elnapolták. Félő 
volt, hogy ezért az összes bürokra-
tikus bonyodalommal és költséggel 
együtt meg kell ismételni majd a re-
ferendumot. „Ezért különös öröm, 
hogy az utolsó percben sikerült a 
választott képviselőinknek felve-
tetniük a napirendi pontok közé és 
megszavaztatni a névváltoztatást. 
Mindegyik képviselőnk dereka-
san lobbizott a siker érdekében” – 
mesélte a polgármester. Most már 
„mindössze” 400 igazolványt kell 
kicserélni, közölni az összes ha-
tósággal, közintézménnyel, hogy 
Göröcsfalvát ismét hivatalosan is 
Göröcsfalvának hívják, így címez-
ze mindenki a küldeményeket. A 
több mint negyven éve ottfelejtett 
„kalóz” Göröcsfalva tábla helyére 
közelebbről hivatalos új helység-
névtábla kerül.

Flamencótanulók oktatójukkal (jobbra). Szívvel-lélekkel fotó: mihály lászló

Császár Attila, Göröcsfalva polgármestere és a „kalóztábla”. Hamarosan hivatalos helységnévjelzőre cserélik fotó: hompoth loránd

Nem is elsősorban az eredmény 
felmutatása, hanem a flamenco vi
lágának a megszerettetése a célja 
a Csíkszeredában tegnap kezdő
dött flamenco tánctanfolyamnak. 
Fodor Réka oktató azt vallja, a 
tánc titka, hogy csak szívvel-lélek
kel lehet csinálni.

Kovács Timea

A flamenco tánc az érzelem-
kinyilvánítás sajátos formája, 
elementáris erő, ritmus és 

energia, nőiesség, férfiasság, szépség, 
fájdalom, egyszóval életérzés. Ezekkel 
a hívó szavakkal vonzza a forró táncot 
megtanulni vágyókat Fodor Réka, az 
oktatást szervező táncos. „Ez az egyhe-
tes kurzus nem arról szól, hogy a részt-

vevők megmutassák, mit tanultak, itt 
inkább az a lényeg, hogy megszeressék 
ezt a táncot, a flamenco világát. Na-
gyon fontos, hogy ne legyenek köte-
lező dolgok, mert az emberek külön-
bözőek, és nagyon nehezen nyílnak 
meg” – mondta el Fodor Réka.

A Csíkszeredában tegnap kezdő-
dött egyhetes kurzusra eddig tízen 
jelentkeztek, a korosztály vegyes, az 
érdeklődők pedig 18–50 év közöt-
tiek. „Hogy valójában hányan lesz-
nek, ez majd csak a helyszínen derül 
ki, mert sajnos tapasztalatból tudom 
már, hogy aki jelentkezik, még nem 
biztos, hogy részt is vesz” – panaszol-
ta Fodor Réka.

A harmadszorra megrendezett 
kurzussorozaton való részvétel száz 

lejbe kerül, és még a hét folyamán 
is lehet iratkozni, hiszen a jelentke-
zés még nem zárult le. Hogy lesz-e 
valamilyen bemutató az oktatás le-
járta után, azt még nem lehet tudni. 
„Mindez a résztvevőktől függ, én 
semmit sem szeretnék erőltetni. Ha 
van kedvük hozzá, akkor lesz nyilvá-
nos szereplés, de nekem nem fontos 
a bemutató, lényeg, hogy ízelítőt 
nyújthassak az érdeklődőknek ebből 
a világból” – tette hozzá az oktató.

Fodor Réka elmondása szerint az 
ötlet, hogy flamenco táncot tanítson, 
egy utazásnak köszönhető: 2008-ban 
elindultak Spanyolországba táncot 
tanulni, és hazatértük után az ott 
elsajátítottakat egy előadás formájá-
ban mutatták be az itthoniaknak. A 
közönség pedig az előadás végén ér-
deklődést mutatott a tánc iránt, Réka 
pedig ennek köszönhetően kezdte 
oktatni a flamencót Csíkszeredában 
és Sepsiszentgyörgyön. 

„Célja az oktatásomnak, hogy be-
tekintést nyerjenek a tanulni vágyók 
a flamenco tánc világába, hiszen ez 
nem könnyű műfaj. Általában télen 
szoktam rendszeresen órákat tartani, 
és ahhoz, hogy az emberek megértsék, 
kitartás kell ehhez a műfajhoz, min-
denképpen jó, ha előtte belekóstolnak 
ezekbe a »forró ízekbe«. Mindez 
nem függ sem kortól, sem alkattól, 
bárki megpróbálhatja. A titka, hogy 
szívvel, lélekkel lehet csak csinálni” – 
tette hozzá Fodor Réka.

IntenzíV flAmenco tánctAnfolyAm Indult

„Lényeg, hogy megszeressék ezt a műfajt”

Hurezeanu: tudjunk ellazulni. A politika és sajtó közti kommu-
nikációról, interetnikus kapcsolatokról, kulturális-történelmi különbsé-
gekről tartott előadást tegnap Csíkszeredában Emil Hurezeanu újságíró, 
a Realitatea–Cațavencu médiatröszt elnöke, aki a Megyeházi Közéleti 
Est rendezvénysorozat meghívottjaként érkezett az itteni közönség elé. 
Hurezeanu többek között azokról az eltérésekről beszélt, amelyek az 
ország különböző régióit jellemzik – mint fogalmazott, az ország nem 
egységes, már csak fejletlen infrastruktúráját tekintve sem: nem köti össze 
autópálya Erdélyt Moldvával, sem repülőjárat Jászvásárt Nagyszebennel, 
holott egy jól működő országhoz „utak, hidak, gondolatok kellenek”. Sze-
rinte az országban nem kezelik a problémákat, csak lélegeztetőgépre kap-
csolják a beteget, nincs stratégia, hogy mi lesz további sorsa. „Reakció van, 
stratégia nincs” – vélte Hurezeanu, akinek meglátásában le kell térnünk 
arról a pályáról, amin haladunk, „mert ezek árnyjátékok, mindenben úgy 
teszünk, mintha” – mondta. A sajtó és a politika viszonyáról az újságíró 
úgy vélekedett, a sajtó túl cinikus, a politika pedig gyanakodva tekint 
rá, és próbálja szabotálni. „Fontos, hogy lazán, humorérzékkel kezeljük 
az etnikumközi kapcsolatokat, hogy tudjunk ellazulni” – mondta aztán 
az interetnikus viszonyról a megyei önkormányzat meghívására érkezett 
előadó. A Megyeházi Közéleti Estnek korábban Markó Béla miniszter-
elnök-helyettes, valamint Stumpf István és Kéri László politológusok is 
vendégei voltak. fotó: mihály lászló


