Pallagi Mária Mezőberényben született 1967-ben. Szíve- lelke mezőberényi volt, itt élt, tanult,
majd dolgozott. Szerette Mezőberényt, sok szállal kötődött szülővároshoz, melyet életútja is
fémjelez. 2013-ban bekövetkezett haláláig meghatározó szakembere volt a település kulturális
életének. Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ könyvtárának vezetője, a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete Békés Megyei Szervezetének elnöke, a mezőberényi helyismeret
elhivatott kutatója volt. Ő szerkesztette a Mezőberényi Almanachot, a ma már MBER
Helyismereti Adatbázisként ismert on-line helyismereti gyűjtemény létrehozójaként
emlékezünk rá. 1987 augusztusában kezdett a Városi Könyvtárban dolgozni, és emellett
tanulni. Először könyvtárkezelői szakvizsgát, könyvtáros-asszisztens képesítést szerzett, majd
a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán kiváló minősítéssel végezte el a könyvtárszakot. 2005től könyvtári szakértő. Munkáját a gyermekkönyvtárban kezdte, remekül értett a gyerekek
nyelvén, ápolta és továbbfejlesztette gyerekkönyvtár hagyományait. Később vezető
helyettesként, majd vezetőként a szakmai feladatok mellett odafigyelt kollégáira és a könyvtár
használóira egyaránt. A könyvtár vezetőjeként magas színvonalú szakmai munkát követelt
meg munkatársaitól, és maga is így végezte a feladatait. Nagyszerű elődöktől, kiváló
vezetőktől, dr. Valentinyi Károlynétól és Várfalvi Erzsébettől tanulhatott, ők ismertették meg
a könyvtáros szakma gyakorlati fortélyaival. Bámulatosan ismerte a könyvtári állományt,
mint ahogyan az olvasói szokások, igények terén is mindig tájékozott volt. Mintaszerűen
gyarapította a könyvtári állományt, hisz ismerte a megjelenő könyvújdonságokat. Aktívan vett
részt a megyei könyvtárosok szakmai életében, csakúgy, mint Mezőberény kulturális és
közéletében. 1989-ben a könyvtár akkori kollektívájával megalapította a Könyvtárpártoló
Alapítványt, mely azóta is a város kulturális életének aktív támogatója, a helyi civilszféra
egyik legrégebbi szervezete. A könyvtár közművelődési szerepének erősítése - kiváló
művészek meghívása, nagyszerű könyvtári rendezvények megszervezése, színvonalasan
felújított zenei részleg- kapcsolódik nevéhez. 2011-ben indult útjára kezdeményezésére a
Könyvtárpártoló Alapítvány segédletével a "Mesélj nekem!" programsorozat, melynek célja
volt, hogy a kisgyermekekkel minél inkább megszerettessék a meséket, népszerűsítsék a
meseirodalmat és az olvasást. Jelentős szerepe volt a TextLib integrált könyvtári rendszer
bevezetésében, az állomány retrospektív feldolgozásában, tevékenyen részt vett a lakosság
internet használati képzésében, a számítógépes kultúra elterjesztésében és szívügyének
tekintette a helyi értékek nyilvántartását. 2006-2009 között a városi honlap és a Mezőberényi
Hírmondó is a könyvtárban, az ő vezetésével, irányításával készült. Szerkesztője volt a Hiszek
a Szent Szívben - Emlékkönyv dr. Marosi Endre mezőberényi apátplébános emlékére - című
kiadványnak. Életének utolsó nagy munkája, a mezőberényi könyvtár „Olvasóvá nevelés”
című országos szakmai konferenciának a példamutató megszervezése, melynek házigazdája a
mezőberényi könyvtár volt. Békés megye könyvtárosai már posztumusz adhatták át
családjának 2013 decemberében a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Békés Megyei
Szervezete által alapított „Év Könyvtárosa” díjat.
Elismerése jelzi végzett munkájának értékét. Dolgozott csendben, elhivatottan a közösségért.
Szakmájában végzett folyamatos magas színvonalú, maradandó értéket teremtő
könyvtárosi munkájáért, a városért végzett kiemelkedő tevékenységének elismeréséért,
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város lakóinak tisztelete és
nagyrabecsülése kifejezéseként, erkölcsi elismerésként „Mezőberényért” posztumusz
kitüntetést 2017. évben Pallagi Máriának adományoz.

