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Alsóberecki 660 – Könyvbemutató
2018. december 21.
Alsóberecki Községi Könyvtár

Tisztelt Polgármester Asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Közel 30 éve álltam eme falak között így, hogy több ember előtt kellett beszélnem. Igaz, azt anno felelésnek
hívták, ma pedig köszöntőnek.
Gyerekként rengeteg időt töltöttem itt Bereckiben, ahol Nagymamám vezette az óvodát, Nagypapám pedig
az iskolát. Nekem Nagyi és Papó, mások leginkább Borika néniként és Tani apuként ismerték, ismerik őket.
Akárhányszor erre járunk a családommal, mindig átautózunk a falun, és megállunk ennél az épületnél.
Az egykori szolgálati házból és az iskolából mára egy nagyszerű közösségi tér és könyvtár jött létre. Az
udvaron ahol fociztunk, rohangáltunk, most már a község rendezvényei kerülnek megrendezésre, mint
például a mai adventi ünnepség is.
Az én életemben a 30 esztendő nagy időszaknak számít. De ha azt nézem, hogy Berecki idén lett 660 éves,
ahhoz képest ez semmi. Viszont ha körbenézünk, mégis azt látjuk, hogy a falu is rengeteget változott – az
elmúlt 30 év alatt is.
Mi, emberek is folyamatosan változunk és fejlődünk. Ebben segítenek például a könyvek is.
Nagy boldogság számomra, hogy ma itt lehetek Önökkel, Veletek. Előtörnek a régi emlékek, most pedig
újabb élményekkel gazdagodok. Öröm ez Nagymamámnak és a sajnos elhunyt Nagypapámnak, mert tudják,
hogy a tudást nem csak az iskolában, hanem itt a könyvtárban is lehet gyarapítani.
A most bemutatásra kerülő könyvből így még jobban megismerhetjük a 660 éves települést.
Már több, mint 21 éve egy csodálatos városban élek, mely a hírös barackpálinkáról és a beszélő köntösről is
ismert. Vagy manapság a Mercedesről. Egy hely, ami idén lett 660 éve város. Egy közösség, melynek
jelmondata: „Sem magasság, sem mélység nem rettent”.
És ezt a büszkeségen kívül miért is mondom el?
Tisztelt Polgármester Asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város és a családom nevében én
adhatom át ezt a könyv összeállítást a Könyvtár és az itt élők részére. Külön ki szeretném emelni
Szemereyné Pataki Klaudia Polgármester Asszonyt és Mák Kornél Alpolgármester Urat, akik ezt lehetővé
tették, és akik szívélyes üdvözletüket küldik Alsóberecki minden polgárának!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Köszönöm, hogy itt lehetek most Önökkel.
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és egy olvasással teli, eredményes, sikeres, boldog új esztendőt kívánok
Önöknek és Szeretteiknek!
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