
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 

leírása  

 

A Mezőberényi Hírmondó ingyenes közéleti információs lap, legutóbb a XXVII. évfolyam 

2017. júliusi száma látott napvilágot. 2000 példányban jelenik meg, az olvasók a művelődési 

központban, a könyvtárban, a nagyobb üzletekben jutnak hozzá. Az újság közli a legfontosabb 

önkormányzati információkat, hírt ad az intézmények munkájáról, illetve a civil szervezetek 

és történelmi egyházak híreiről.  

 

 
A Mezőberényi Hírmondó története 

Az első próbaszám 1991. januárjában jelent meg 12 oldalon, ára 14,50. A bevezető szerint 

az újság híreket, információkat kíván eljuttatni a lakosokhoz. Az impresszum szerint a lap 

kiadója az MDF Mezőberényi Szervezete volt. Felelős kiadó: Tóth Csaba, szerkesztették: 

Bagi József, Csávás István, Fülöp Antal, Papp Zoltán és Tóth Csaba. A szerkesztőség címe: 

Népköztársaság útja 4-6., ez ma Fő út 4-6. és az ma a művelődési központ címe. Az újság ezer 

példányban jelent meg.    

A februári szám is még próbaszámként, szintén 12 oldalon látott napvilágot. Főszerkesztő: 

Fülöp Antal; rovatvezetők: Bagi József, Bálint Anna, Olejné Mertz Judit, Papp Zoltán és Tóth 

Csaba; reprodukciós fotó: Csávás István. Kiadja: Mezőberény Önkormányzata, felelős kiadó: 

Cservenák Pál Miklós polgármester. 

Az újság első évfolyamának első száma 1991. márciusában jelent meg 12 oldalon, 14 forint 

50 filléres áron. A lap terjedelme néha bővül, áprilisban 16 oldalon, decemberben 20 oldalon 

jelent meg.   

Az újság ára 1992. januárjára 19,50-re emelkedik. Augusztusban a rovatvezetők közül 

kikerült Olejné Mertz Judit neve, csak három rovatvezető maradt: Bálint Anna, Bagi József és 

Tóth Csaba. A következő évben, 1993-ban a lap ára 25 forint, novemberben szerkesztőségi 

cikkben jelentik be, hogy a szerkesztőség lemondott, de a lap továbbra is megjelenik. Az 

impresszumban ez olvasható: szerkeszti a szerkesztőbizottság.  

1994. januári szám impresszum nélkül jelent meg, 25 forintos áron. A februári számban az 

olvasható, hogy főszerkesztő Borgula Pálné, tördelőszerkesztő: Balogh Zoltán, reprodukciós 

fotó: Csávás István, kiadja: Mezőberény Város Önkormányzata, felelős kiadó: Cservenák Pál 

Miklós, készült 1000 példányban a Berény Nyomdaüzemben. Júniusban újabb változás, az új 

kiadó: a Mezőberény Nyilvánosságáért Egyesület; felelős kiadó: Nagy Ferenc elnök, 

főszerkesztő Fülöp Antal, tördelőszerkesztő: Süle Mihály. Szerkesztőség címe: Mezőberény, 

Tessedik tér 1., készült a Békés Megyei Könyvtár Házinyomdájában, a Color Print Bt. 

kivitelezésében. Megváltozik az újság külleme is. 

Július az újság kiadója ismét Mezőberény Város Önkormányzata, a főszerkesztő: 

Harmati Erzsébet, készült a Berény Nyomdaüzemben, 1000 példányban, 25 forintos áron 

kapható. 

Fél év múlva, 1995 januárjában az impresszumban az olvasható: szerkeszti a szerkesztő 

bizottság, A májusi számban arról tájékoztatják az olvasókat, hogy a lap júniustól 3000 

példányban jelenik meg és ingyenes lesz, ekkor még 1000 példány jelent meg. Júniusban az 

impresszum szerint szerkeszti a társadalmi szerkesztőbizottság, kiadja Mezőberény Város 

Önkormányzata megbízásából a Petőfi Sándor Művelődési Központ. Felelős kiadó: 

Szűcsné Sziklai Éva igazgató, készült a Berény Nyomdaüzemben 3000 példányban. A 

terjedelem a korábbi jellemzően 20-24 oldalról 12-re csökkent. Októberben az 

impresszumban feltűnik Olejné Mertz Judit neve, mint felelős szerkesztő.  

A következő évben, 1996 a júniusi számtól a lap felelős szerkesztője Balog Zoltán, és 

marad egészen 1997 júliusáig, ekkor a szerkesztési feladatokat a társadalmi szerkesztő 



bizottság végzi, az impresszum nem részletezi, hogy ez a grémium valójában kikből áll. Úgy 

látszik, az önkormányzat ekkor találta meg a lap szerkesztésének, kiadásának körülményeit, 

mert a felelős szerkesztő és a kiadó személye nem változott 2002 szeptemberig. Bár az 

impresszum még mindig azt írja, hogy szerkeszti a társadalmi szerkesztőbizottság, de felelős 

szerkesztőnek már Mezeiné Bátori Valériát tünteti fel. A 2004 februári számban az 

impresszumból kikerül a felelős szerkesztő – egyszerűen nem tűntetik fel –, változik a kiadó 

is, immár nem a művelődési központ, hanem a Városi Könyvtár, a felelős kiadó pedig 

Várfalvi Erzsébet lesz. Az áprilisi számtól – a társadalmi bizottság mellett – a szerkesztő 

ismét Mezeiné Bátori Valéria. 

Az újabb jelentős változás csak három év múlva következik be, 2007. áprilisától a lap felelős 

kiadója Pallagi Mária, de csak év végéig. A következő esztendőben, 2008-ban a januári 

számot már Karakasné Ágoston Anikó szerkeszti, a lap kiadója pedig az önkormányzat 

megbízásából az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, felelős kiadója Csabay Károly, 

az intézmény igazgatója. Nem sokáig, ugyanis a májusi számnak már Fábián Zsolt, mint 

megbízott igazgató a felelős kiadója. Ő sem sokáig töltötte be azt a tisztet, ugyanis 2009 

januári szám impresszuma szerint Onody Gyuláné, az intézmény igazgatója a lap felelős 

kiadója. Ezzel a változások nem értek véget, a következő, a 2009 februári szám 

szerkesztője Fábián Zsolt. A márciusi számnak már új kiadója van, a polgármesteri 

hivatal, a szerkesztő és a felelős kiadó egyaránt dr. Baji Mihály jegyző. Az áprilisi szám 

kiadójaként az önkormányzatot tüntetik fel, a májusit ismét a hivatal adja ki egészen 2011 

augusztusáig.  2009 szeptemberétől jellemzően 2000 példányban jelenik meg a lap. 

Az újság kiadója 2011. augusztusától ismét az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, 

felelős kiadó Smiriné Kokauszki Erika igazgató, szerkesztő ismét Mezeiné Bátori 

Valéria.  A következő év, 20012 májusában az impresszumból kivették a szerkesztőt. 

A felelős kiadó mellett 2013. szeptemberétől felelős szerkesztője is van az újságnak, még 

pedig Pap Viktória, ő 2014. májusig tölti be ezt a tisztet. A júniusi, a júliusi szám 

impresszumából hiányzik a szerkesztő megjelölése, 2014 augusztustól 2015. májusig 

Molnár Lajos látja el ezt a feladatot. A júniusi, a júliusi és az augusztusi szám impresszuma 

nem jelöl meg szerkesztőt, 2015. szeptemberétől 2016. augusztusig a lap felelős 

szerkesztője Patai Borbála, 2017. szeptemberétől pedig ismét Molnár Lajos.   

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett  

Az elmúlt 26 esztendőben a Mezőberényi Hírmondó jelentős részt vállalt a lakosok 

tájékoztatásában, a város lakosai a magukénak érzik, minden hónapban várják az újság 

megjelenését. A 2000 példányszám lehetővé teszi, hogy a legtöbb családhoz eljusson. A 

Mezőberényi Hírmondó a berényiek fontos információ forrása.    

 


