kért a vendég számára is tõlünk. Máskor a
könyvtárunkban kötöttek meg egy szerzõdést
egy – magyarul is kitûnõen beszélõ – Gyõrben
élõ, afrikai származású menedzser közremûködésével. A megbeszélés után helyben legépelték a szerzõdést, majd kinyomtatták, aláírták. Az õ feltárulkozásaik révén vált nyilvánvalóvá számomra, milyen fontos dolog,
mennyire nélkülözhetetlen az emberek számára a kötõdés a mindennapi életben. Nagyon jó,
hogy az internet révén távol élõ ismerõseinkkel is folyamatos lehet a kontaktus, de azért
az is fontos, hogy a közvetlen környezetükben
is nap mint nap megoszthassuk valakivel a bennünket foglalkoztató gondokat, örömöket.
Azoknál pedig, akik idegen földön élnek, még
fokozottabban szükséges, hogy legyen hová
fordulniuk segítségért, tanácsért.
A bevezetõmben említettem még a külföldi
családi gyökerekkel rendelkezõ olvasók körét
is mint könyvtári számítógép-felhasználókat.
Ezzel kapcsolatban a következõ történetet választottam.
Volt két libanoni származású fiatal olvasónk
is – tizenkét és tizennyolc évesek voltak tavaly. Számukra – és minden más hazánkban
élõ külföldi számára – az internet nagyobb jelentõséget kapott a jelentõs távolság miatt.
Éppen a tavalyi év nyarán zajlott Libanonban
a Hezbollah és Izrael összecsapása, amelynek
okán a távoli szülõföld és ott élõ családtagjaik
életének figyelemmel követése különösen fontossá vált számukra. Az internet erre lehetõséget kínált. Nagyon megkedveltem ezt a két
fiatalt, és õszintén sajnálom, hogy édesapjuk
munkahely-változtatása miatt elköltöztek az
ország másik szegletébe.
Minden gyakrabban nálunk megforduló külföldinek felhívom egyébként a figyelmét egy
olyan honlapra, ahonnan a világ öt földrészének kétszáz országából mintegy 22 300
napi- vagy hetilap és folyóirat elérhetõ. Kereshetünk konkrét városok lapjára is, és ezeket mind elénk tárja, egyetlen könnyen megjegyezhetõ címrõl. Habár vannak köztük olyanok is, amelyeknél nincs számottevõ on-line
változat vagy az elõfizetéshez kötött, ennek
ellenére nagyon sok elolvasható a világhálón
is. Sokan fogadják örömmel ezt az oldalt: http:/
/www. allyoucanread.com.
Szilassi Andrea

Örömhozó mesemondó
Vidámságtól, nevetéstõl volt hangos 2007. október 7-én, vasárnap délután a téglási Városi Mozi
épülete.
Berecz András népmesegyûjtõ, ének- és mesemondó, tréfamester teltházas elõadóestje méltán vonzotta nemcsak a helyi közönséget; a neves elõadómûvész országhatárokat átívelõ tehetségére a szomszédos települések lakói is szép
számmal voltak kíváncsiak.

Ritkán adódik olyan alkalom életünkben,
amikor minden bajt, hétköznapi problémát
feledve képesek vagyunk önfeledten, együtt
nevetni. „A nyelvével rokkát pergetõ mesemondó” elõadásán részt vevõ szerencséseknek ilyen ritka pillanatokban lehetett részük.
A tiszta forrásból feltörõ, szép székely beszéddel fûszerezett mesék, dalok minden
szava, mondata, tréfáinak minden csattanója célba ért a vidámságot értõ, szeretõ közönség sorai között.
Köszönet Berecz Andrásnak, amiért elhozta
ajándékba a nevetést és a mögötte rejlõ bölcsességet, és köszönet az érdeklõdõknek, akik jelenlétükkel, figyelmükkel megtisztelték a Városi
Könyvtár által szervezett rendezvényt.
Németi Katalin
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