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JEGYZİKÖNYV 
 

 
Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 23-án 

megtartott rendkívüli, ünnepi ülésérıl. 
 
Helye:  Mezıberény, Városháza 16. sz. terem. 
 
Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Barna Márton, 

Dr. Burján Katalin, Debreczeni Gábor, Halász Ferenc, Harmati László, Kovács 
Edina, Kovács Lászlóné, Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Nagy 
Sándor képviselık. 
 

Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyzı, Frey Mihály aljegyzı, a hivatal 
osztályvezetıje, meghívottak, intézményvezetık, érdeklıdık. 

 
Siklósi István polgármester, az általános iskola pedagógus énekkara által elénekelt Himnusz 
elhangzása után, köszöntötte az 1956-os forradalom és szabadságharc 55., és a Magyar 
Köztársaság kikiáltásának 22. évfordulója napján megjelenteket. Megkülönböztetett 
tisztelettel köszöntötte Erdıs Norbertet a Békés Megyei Kormányhivatal vezetıjét, a térség 
országgyőlési képviselıjét, valamint Nagy Ferenc nyugalmazott iskolaigazgatót, Kiszely 
Jánosné Zsuzsika nénit, aki 2006-ban „Mezıberényért” kitüntetésben részesült, az ülésen 
megjelent képviselıket, meghívottakat, érdeklıdıket és a Kábel TV nézıit. Megállapította, 
hogy a testületi ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, mind a 12 képviselı-testületi tag 
jelen van. A jegyzıkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg a jegyzı. 
 
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv-hitelesítınek  Dr. Burján Katalin és Debreczeni Gábor képviselıket.  
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a mai napon a testület -korábbi döntése alapján- 
az október 23-ai ünnep alkalmából "Mezıberényért" kitüntetést adományoz.  Kérte a napirend 
megszavazását. 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
511/2011./X.23./ sz. határozat: 
A képviselı-testület az alábbi napirendet tárgyalja meg az ülésen: 
 - "Mezıberényért" kitüntetés adományozása. 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-
testülete 1997-ben alkotott rendeletet „Mezıberény” kitüntetés adományozásáról, melyet a 
32/2004.(XI.29.) MÖK számú rendelettel egységes szerkezetbe foglalt. A rendelet célja, hogy 
a nemzetért, a helyi közösségért végzett önzetlen szolgálatért érdemeket szerzett személyeket 
méltó elismerésben részesítse, valamint cselekedeteiket, személyüket példaként állíthassa a 
jelen- és utókor számára.  
A kitüntetés elnyerésének feltételeit is szabályozza a rendelet.  
„A "Mezıberényért" kitőntetés adományozható azon magánszemélyeknek, akik a településen 
születtek és éltek, vagy élnek, akik - bár nem itt születtek és éltek, vagy élnek, - de 
Mezıberényért maradandót alkottak, kiemelkedı tevékenységet folytattak a társadalmi, gaz-
dasági, kulturális, közigazgatási, oktatási, egészségügyi, szociális, rendészeti, mővészeti élet 
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bármely területén, a hagyományok ápolásában kiemelkedıen hasznos, értékteremtı munkát 
végeztek, és ennek révén Mezıberény hírnevét öregbítették.”   

A kitüntetés, kör alakú 10 cm átmérıjő bronz plakett, melynek egyik oldalán Mezıberény 
város címere látható Mezıberény felirattal, másik oldalán a kitőntetett neve és az adomá-
nyozás dátuma szerepel. A kitüntetéshez egy városi címerrel ellátott oklevél jár, ami igazolja 
az adományozás tényét és tartalmazza annak indokát. A kitüntetéssel pénzjutalom jár, ennek 
értéke a mindenkori minimál bér ötszöröse. 
A rendelet értelmében 2011. május 31-ig egyetlen személyre érkezett javaslat, melyet június 
27-én zárt ülésen, a rendelet elıírásainak megfelelıen tárgyalta a képviselı-testület. A titkos 
szavazás eredményeként elfogadott 378/2011.(VI.27.) számú határozat értelmében, 2011. 
évben a „Mezıberényért” kitüntetést Nagy Ferenc nyugalmazott igazgató kapja.  
Felkérte Körösi  Mihály képviselıt, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a 
kitüntetés odaítélésének indokait. 
 
Körösi  Mihály képviselı az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke felolvasta Nagy Ferenc 
életútját, munkásságát: 
„Nagy Ferenc Budapesten született 1938. március 30-án. Az elemi iskoláit 
Rákosszentmihályon (Bp., XVI. ker.) kezdte, majd az általános iskolát Kecskeméten fejezte 
be. 1946-ban költöztek Kecskemétre. A Kecskeméti Katona József Gimnáziumban 
érettségizett 1956-ban. 
Érettségi után a Szegedi Juhász Gyula Tanárképzı Fıiskola rajz-földrajz szakára jelentkezett, 
a sikeres felvételi után 1959-ben szerezte meg diplomáját, végzett földrajz-rajz szakos 
tanárkén. 
1959. augusztus 1-jével került Mezıberénybe, az akkori 2. sz. Általános Iskolába. Tanárként 
dolgozott, de érdeklıdéssel fordult az ıt körülvevı környezete: a gyermekek, kartársai és a 
szülık mindennapi problémái felé. 
1966. augusztus 1-tıl lett az iskola igazgatója. Munkáját vezetıként is a nagyfokú humánum, 
az oktatás-nevelés megújítására való törekvés vezette. Az új keresésének eredményeként 
mővésztanárok kerültek az intézménybe, diákok választották a mővészpályát, s ık nem csak 
az iskola, hanem Mezıberény hírnevét is öregbítették. Lépéseket tett a hátrányos helyzető 
tanulók problémáinak megoldása felé, ugyanakkor a jó képességő gyermekek oktatására is 
gondot fordított. A mindennapok munkája mellett a gyermekek nyári táboroztatásában is, 
különösen a cseretáboroztatás megszervezésében játszott fontos szerepet nem csak az 
iskolában, hanem mezıberényi léptékben. 
Az igazgatói tevékenysége mellett aktív közéleti szerepet is betöltött Mezıberényben és 
különbözı vidéki szervezetekben. 
1981-tıl az 1. sz. Általános Iskola igazgatója 1997-ig. Nyugdíjazása után még több évig 
tanított a gimnáziumban. Részt vett megyei szervezetek munkájában. 
2009. szeptember 6-án Aranydiploma elismerést kapott a Szegedi Tudományegyetem 
Pedagógiai Fıiskolai Karán. 
2 felnıtt gyermeke van. 
Az alábbi közéleti tevékenysége támasztja alá érdemességét a „Mezıberényért” kitüntetésre: 
Nagy Ferenc a Baráti Egylet Mezıberényért Egyesület alapító tagja. Elsı volt azon emberek 
között, akik hamar felismerték, hogy nagy szükség van egy olyan szervezetre, amely 
megfogalmazza és megjeleníti a lakosság számára fontos elképzeléseket. Így alakulhatott meg 
1986-ban lakossági kezdeményezésre a Baráti Egylet Mezıberényért Egyesület, amely 
elnevezés kifejezi a település iránti elkötelezettséget, és az itt élıkért való munkálkodás 
gondolatát. 
Nagy Ferenc egyesületi tagként azon fáradozott, hogy Mezıberényben élık 
lokálpatriotizmusát erısítse, javaslatai a községfejlesztésen át a városi rang kivívásához való 
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hozzájárulásával, megvalósítható városfejlesztési ötletei pedig mind-mind Mezıberény 
fejlesztését, az itt élık életszínvonalának növelését szolgálták (telefon- csatornahálózat, stb.). 
Folyamatos, évtizedeket átfogó segítséget nyújtott az elszármazottak baráti köreinek 
(Budapest, Szeged), akik keresték a kapcsolatot szülıhelyükkel, baráti beszélgetéseket, 
kiállításokat, könyvbemutatókat szervezett számukra. Így vált rendszeressé minden évben az 
elszármazottak találkozója, melyet már az elnökség tagjaként szervezett. Része volt Szabó 
Árpádnak - az egykori polgári iskola igazgatójának, községi majd parlamenti képviselıjének 
késıbb földmővelıdési miniszternek - történı emlék állításában. 
Látogatást szervezett a lakosságcsere keretében kitelepült mezıberényiekhez. 
Társszerzıje volt a Mezıberény története c. kiadványnak és részt vállalt a több éven keresztül 
megjelent Berényi Kalendárium szerkesztésében is. 2004-ben kezdeményezte a Mezıberény 
története c. kiadvány következı – az elmúlt harminc évet feldolgozó - kötetének 
megjelenését. 
A BEM munkaprogramjában több lakossági rendezvény szervezését, lebonyolítását vállalta, 
(kiállítás megnyitók, közös kirándulások, családi napok, batyus bálak), amelyek jól szolgálták 
a mindennapok gondjaiból való kikapcsolódást. 
A városi rendezvényekhez kapcsolódva a március 15-i, október 23-i és a november 1-jei 
megemlékezésekben is tevékenyen részt vállalt évtizedek óta. 
A Baráti Egylet Mezıberényért Egyesület az idén ünnepli 25 éves jubileumát, melynek Nagy 
Ferenc kezdetektıl tevékeny tagja, Szőcs Lajos elnök halálát követıen pedig elnöke. 
Egyesület elnöki munkáját is környezete megelégedésére, városunk javára végzi. 
Nagy Ferenc munkásságára vonatkozó felsorolás nem teljes, de a leírtak, úgy gondoljuk, hogy 
bizonyítják, hogy Mezıberény közéletében élen járt, tevékenyen részt vállalt a feladatok 
megoldásából, így méltónak tartjuk, és javasoljuk, a "Mezıberényért” kitüntetés" 
adományozására 2011. évben.” 
Felkérte az ünnepeltet a bronzplakett és az oklevél átvételére. 
 
Siklósi István polgármester és Szekeres Józsefné alpolgármester átadták a kitüntetést és a 
virágcsokrot Nagy Ferencnek. 
 
Az általános iskola pedagógus énekkara a Tunyogi Rock Band:  Bárcsak tudnánk vigyázni rád 
dalát adta elı: 

„Maradj mindig ugyanilyen. Ne is értsd, aki bánt. 
Ragyogj így törékenyen. Legyen hinnünk valakiben. 
Így jó, így szép. Könnyő szívvel repülj tovább. 
Így jó, így szép. Bárcsak tudnánk vigyázni rád. 
Nagyobb bánat sose legyen. Kicsit sírj, kicsit félj. 
Semmi baj ne rontson el. Maradj mindig ugyanilyen. 
Így jó Így szép. Ne nézz körül, csak repülj tovább. 
Így jó, így szép. Bárcsak tudnánk vigyázni rád. 
Így jó, így szép. Könnyő szívvel repülj tovább. 
Így jó, így szép. Bárcsak tudnánk vigyázni rád. 
Így jó, így szép. Ne nézz körül, csak repülj tovább. 
Így jó, így szép. Bárcsak tudnánk vigyázni rád.” 
 

A dal után az énekkar tagjai verssel kedveskedtek az ünnepeltnek: 
 
Binder Anikó: 
TARISZNYÁBA VALÓ VERS 
Lehet szegény, aki gazdag, s lehet gazdag a szegény, 
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csak az fontos, milyen kincs ül bent, a szíved rejtekén. 
Ha megtanulsz mosolyogni, észreveszed, ami szép, 
Rádöbbensz majd, amit te adsz, 
mások azt nyújtják feléd. 
Győjts magadnak igazgyöngyöt, 
rakj el minden szép mesét, 
ne hagyd, hogy a kedved rontsa 
buta, bántó, rossz beszéd! 
Ülj le néhány gondolattal, 
hallgasd, hogyan hegedül, 
mert, ha veled van a fejed, 
soha nem vagy egyedül!     (K László Szilvia) 
 
Kissné Bartóki Erzsébet: 
„Aki bölcsen él, úgy dolgozik sorsán, mint egy festı a képén: idınként hátralép, megnézi az 
egészet, idınként közel hajol, s a távlat emlékével kidolgozza a részleteket. Ha nem így tesz, 
belevész a képébe.”   (Müller Péter) 
 
Szentkutiné Ollé Ágnes: 
„Ha mindenki azt mondja: de én egyedül mit tehetek, 
akkor természetesen egyik sem tesz semmit; 
ha mindegyik azt hiszi, tıle függ a siker, 
akkor mind ereje szerint dolgozik.” (Széchenyi István) 
 
Tímár Béláné: 
„A világ azok által az emberek által él,  
Akik minden nap többet tesznek, mint kötelességük volna.”  (Ewald Balser) 
 
Kesztyős Zsuzsa: 
„Mi hát a tiéd, mi az, amit nem vehetnek el tıled az istenek? 
Csak a munka. Az a munka, mely nem vár jutalmat, sem babért, sem utókort. Csak éppen 
megtörténik veled, ha nem térsz ki elıle, s nem törıdsz sorsával sem. Csak a fáradtság a tiéd, 
a verejték, az áldozat. Minden más illanóbb, mint a hajnali köd, törékenyebb, mint a lepke 
szárnya.”  (Márai Sándor) 
 
Hegyiné Serfızı Mária: 
„Hozzon a mai nap belsı békét számodra. Bízz az Istenben annyira, hogy tudd, pontosan ott 
vagy, ahol lenned kell. Ne felejtsd el a végtelen lehetıségeket, amelyek a hitbıl erednek. 
Használd az adottságokat, amelyeket kaptál, és add tovább a szeretetet, amely megadatott 
számodra. Légy elégedett abban a tudatban, hogy az Isten gyermeke vagy. Legyen ez a tudat 
teljesen a tiéd, és adja meg lelkednek a dal, a tánc, a hála és a szeretet szabadságát. Ez 
mindannyiunké”      (Teréz anya) 
 
Bálintné Dunai Erika: 
„Az embernek minden nap legalább 
egy kis dalt kellene hallgatnia, 
egy jó költeményt olvasnia, 
egy pompás festményt szemlélnie 
És – ha keresztülvihetı volna – 
csupán néhány értelmes szót beszélnie.”   (Goethe) 
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Mihalik Árpádné: 
„A tanárt nem a pápaszem, a notesz és a tekintély 
teszi, hanem a lélek és az értelem csodálatosan  
egyesült fogékonysága a gyermek álmai és vágyai iránt.” (Juhász Gyula) 
 
Plavecz Jánosné: 
„Az igazi öröm elajándékozza magát. 
Nem kér érte jutalmat, számára az a jutalom, ha adhat.”(Roger testvér) 
 
Durkó Éva: 
„Az élet olyan, mint a rajzolás: néha gyorsan és 
határozottan kell cselekednünk, a dolgokat erélyesen kézbe 
vennünk, és arról gondoskodnunk, hogy a nagy vonalak 
villámgyorsan elıttünk álljanak. Semmiféle 
lagymatagságnak, kételkedésnek itt nincs helye, a kéz nem 
remeghet, a szem nem pisloghat ide-oda, hanem egyedül 
csak arra irányulhat a tekintet, ami elıttünk van.”    (Vincent Van Gogh) 
 
Öreg István: 
„Az iskolában nem minden tanár minden gyermeknek a tanára,  
de minden gyermeknek szüksége van arra, hogy legyen tanára,  
olyan valaki, akire 30 év múlva úgy emlékszik, hogy ı volt az én tanárom,  
ı tanított és nevelt engem.”  (Csige József) 
 
Öreg István az általános iskola fıigazgatója átnyújtotta a bırdobozba helyezett idézeteket 
emlékül a kitüntetettnek.  
 
Siklósi István polgármester átadta a szót Nagy Ferencnek. 
 
Nagy Ferenc kitüntetett: 
„Köszönöm a szót polgármester úr. Tisztelt kormánybiztos úr, képviselı-testület, és itt mind 
valamennyien. Néhány nappal ezelıtt arra gondoltam, hogy írok egy szöveget, de nem 
tudhattam, hogy mi hangzik itt el, következésképpen nem tudhattam, hogy mit illesszek 
mihez. Ezért most élıszóban, papír nélkül, ezt azért mondom, mert valamikor 
igazgatóhelyettesként  polgármester úr  azt mondta nekem, hogy van-e vázlat egy 
értekezlethez, vagy sem. Ha le volt írva a szó, akkor rövid volt az értekezlet, ha csak úgy 
simán szólt, akkor hosszú. 
Elıször is hálás szívvel köszönöm meg a képviselı-testületnek ezt a döntést, amivel egy ilyen 
magas kitüntetésben részesített. Nem könnyő meghatottság nélkül szólni, különösképp nem 
azért, mert a képviselı-testület tagjai között egykori tanítványok, egykori munkatársak ülnek, 
akik elég közelrıl ismerhették meg munkámat. Mindaz, amit elértem Mezıberényben az ma 
nem csak az én érdemem, szeretném hangsúlyozni. Elıször is fontos volt, hogy vagy 
tagjaként a vezetı városi testületeknek vagy társként, mindig sikerült olyan fokokat elérni, 
ami elıremutató, és a város fejlıdését szolgáló volt. De ugyanezt mondhatom el mindhárom 
iskola tantestületére, ahol szerencsém volt dolgozni. Elıször a 2. Számú Iskola, aztán az 1. 
Számú Iskola, majd pedig nyugdíjasként a gimnázium volt színtere annak a tevékenységnek, 
ahol úgy érzem, hogy elindulásomkor Szabó Antallal történt elsı beszélgetésünk során 
elhangzottak szellemében tudtam dolgozni. Tóni bácsi volt nekem az elsı igazgatóm, egyben 
az utolsó is, és mesterem volt. Sok mindenben mesterem volt, ezt soha nem fogom elfelejteni. 
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Az eredmények, amiket iskoláink elértek nem az én eredményeim elsı sorban, hanem azoké a 
tantestületeké, amely tantestületek a vezetésem alatt, és akár nélkülem is tették volna a 
dolgukat. Egyszer egy alkalommal valaki megjegyezte hozzám közel álló személyek közül, 
hogy „Feri bácsi, te legalább hagysz minket dolgozni”. És ez a „hagysz minket dolgozni” 
jelentette azt, hogy városunk iskolái akár tanulmányi versenyekben, akár sportversenyekben, 
turisztikában, és sorolhatnám a területeket, ahol nagyon jó eredményeket értek el. Úttörı 
Olimpiánk volt, járási vagy megyei tanulmányi versenyek, amikor ez még volt, mint ilyen. 
Aztán ha az eredményeket mondom, akkor elsı osztályközösségem és egyben utolsó 
osztályközösségem is jut eszembe. Egy olyan derék gyerekcsapat jött össze a 2. Számú 
Iskolában, akikkel máig szoros a kapcsolatom, akik közül nagyon sokan itt vannak közöttünk, 
„köszönöm nektek”. És az eredményeim, amiket elértem, nem nélkülözhetik, hogy arról 
szóljak, hogy a Baráti Egylet mi mindent tett Mezıberényért, és bízom benne, hogy tesz a 
jövıben is. A Baráti Egylet elnökségének tagjai közül jó néhányan itt vannak, „köszönöm 
nektek”. És végül, de nem utolsó sorban a családomat említeném, hiszen ık nélkülöztek 
engem akkor, amikor társadalmi megbízatásaimnak kellett eleget tennem. Lehet, hogy 
vétettem ellenük, de vállalnom kellett Mezıberényért. Egyben köszönöm azt a hátteret, amit 
biztosítottak számomra, hogy nyugodtan végezhessem munkámat. És végül, bár a tavalyi 
évben Teleki Blanka díjat kaptam, külsı javaslat alapján, de mégis ezt a mait, ezt a 
„Mezıberényért” kitüntetést tartom a legnagyobb elismerésnek, amiért hálásan fejezem ki 
köszönetemet még egyszer a képviselı-testületnek, polgármester úrnak és valamennyi kedves 
megjelentnek. Köszönöm szépen. És végül, szembe fordulok immár a fiatalokkal, akik 
valamikor tanítványok, aztán munkatársak voltak, és ezeket a gyöngyöket, amiket 
összeszedtetek, összeszedtek, hálásan köszönöm, és remélem, hogy hasznát fogom venni. 
Kívánok mindannyiótoknak, mindannyiuknak, további eredményes munkát, és szeretnék 20-
30 év múlva itt gratulálni hasonló kitüntetéshez. Köszönöm szépen.” 

 
Siklósi István polgármester hosszú, boldog, egészségben eltöltött éveket kívánt a 
kitüntetettnek, még sokáig segítse Mezıberény dolgait. 
Az ünnepi ülés befejezéseként megköszönte, hogy a résztvevık elfogadták a meghívást, Kérte 
a jelenlévıket, hogy folytassák az ünneplést a köztemetıben október 23-a alkalmából, ahol 
Erdıs Norbert kormánymegbízott mond beszédet. 
 
 
Az ünnepi testületi ülés a szózat meghallgatásával és a jelenlévık pezsgıs koccintással 
történı gratulációival fejezıdött be. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
                Siklósi István                                                                  Dr. Baji Mihály  
                polgármester                                                                        jegyzı 
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                   képviselı                                                                        képviselı 
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