Átadták a mezőberényi szlovák
közösség otthonát
Mezőberényben, a Gyomai út 21. szám alatt 2016. október 1-én adták át a Szlovák Közösségi Házat. Az átadó
ünnepségen Borgula Györgyné, a Mezőberényi Szlovákok Szervezete elnöke köszöntőjében elmondta,
hogy a város alapjait az ide telepedett magyarok,
németek és szlovákok közösen rakták le. Fontosnak
tartják, hogy megőrizzék identitásukat, a közösségi
munkálkodásuk otthona lesz ez a ház.
Fülöp Attila, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár kifejtette: az
utóbbi egy évben három átadáson is részt vett Mezőberényben. Tavaly egy hátrányos helyzetűekkel
foglalkozó civil szervezet házát adták át, az idén
tavasszal a német közösségi házat, most pedig a
szlovákokét. Ez azt jelenti, hogy Mezőberényben közösségeket akarnak építeni. A helyettes államtitkár
hangsúlyozta, ma egyre többet halljuk, hogy mit jelent az identitás, erre a kérdésre keressük a választ.
Az önazonosság a közösségből indul ki, az identitását kereső embernek különösen fontos a nemzetiséghez és az egyházhoz való tartozás, ez két erős
fogódzó, mert mindkét területnek erős a múltja.
Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák
Önkormányzat elnöke hagsúlyozta, a mezőberényi
közösségi ház átadása ünnep a város lakosainak,
illetve a magyarországi szlováknak is. Példaértékű,
ahogy a berényi szlovák egyesület kitűzi céljait és
azok szerint cselekszik. A nemzetiségi önkormányzatok rendszere rendkívül fontos ugyan, de a mindennapi élet mozgatói a civilek. Berényben az önkormányzat és a civil szervezet egymást erősíti, és
ennek az együttműködésnek gyümölcse a közösségi
ház. Siklósi István polgármester kiemelte, hogy Mezőberény erőssége a civil közösségekben rejlik, eze-

8706

ket olyan emberek alkotják, akik céljuk érdekében
mindent megtesznek. Nobik Erzsébet, szarvasi evangélikus lelkész arra szólított fel, hogy a berényiek
merjenek nagyot álmodni, mert olyan Istenük van,
aki segít az álmok megvalósításában.
A közösségi ház jelképes átadásaként a magyar
és a szlovák nemzeti színű szalagokat Fülöp Attila,
Hollerné Racskó Erzsébet, Siklósi István és Cservenák János, a Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke vágta át. A házat 11,5 millió
forintért vásárolták a mezőberényi szlovákok, melyhez a minisztériumi támogatáson felül szükség volt
a város támogatására is. A mezőberényi közösségi
házat egy olyan gazda – a helyi szokások szerint építetett – egykori lakóhelyéből alakították ki, aki maga
is szlovák volt.
A Szlovák Közösségi Ház átadására a Szlovák
Nemzetiségi Napok keretében került sor. Az esemény olyan rendezvények közé ileszkedett, mint a
szlovák kulturális délután, a szlovák bál, egy Kistapolcsányt bemutató fotókiállítás megnyitója, a Gazdaudvar, a Mamicska konyha, Vrbovszki Pál kocsigyűjteményének megtekintése, koszorúzás és istentisztelet. Együtt idézték fel a helyi szlovák közösség
múltját, de kiemelték mai szerepét és összetartó erejét is.
Ľudové noviny
Színes
képösszeállításunk
a hátsó
borítón
látható.

