
Nagy Ferenc 
 
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 Tanárképző Főiskola rajz-földrajz szakára jelentkezett, 
a sikeres felvételi után 1969-ben szerezte meg diplomáját, végzett földrajz-rajz szakos 
tanárként. 
1959. augusztus 1-jével került Mezőberénybe, az akkori 2. Sz. Általános Iskolába. Tanárként 
dolgozott, de érdeklődéssel fordult az őt körülvevő környezete: a gyermekek, kartársai és a 
szülők mindennapi problémái felé. 
1966. augusztus 1-től lett az iskola igazgatója. Munkáját vezetőként is a nagyfokú humánum, 
az oktatás-nevelés megújítására való törekvés vezette. Az új keresésének eredményeként 
művésztanárok kerültek az intézménybe, diákok választották a művészpályát, s ők nemcsak az 
iskola, hanem Mezőberény hírnevét is öregbítették. Lépéseket tett a hátrányos helyzetű 
tanulók problémáinak megoldása felé, ugyanakkor a jó képességű 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 mezőberényi léptékben. 
Az igazgatói tevékenysége mellett aktív közéleti szerepet is betöltött Mezőberényben és 
különböző vidéki szervezetekben. 
1981-től 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 Főiskolai karán. 
2 felnőtt gyermeke van. 
 
Nagy Ferenc a Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület alapító tagja. Első 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 Mezőberényért Egyesület, amely 
elnevezés kifejezi a település iránti elkötelezettséget, és az itt élőkért való munkálkodás 
gondolatát.  
Nagy Ferenc egyesületi tagként azon fáradozott, hogy a Mezőberényben élők 
lokálpatriotizmusát erősítse, javaslatai a községfejlesztésen át a városi rang kivívásához való 
hozzájárulásával, megvalósítható városfejlesztési ötletei pedig mind-mind Mezőberény 
fejlesztését, az itt élők életszínvonalának növelését szolgálták (telefon-, csatornahálózat stb.).  
Folyamatos, évtizedeket átfogó segítséget nyújtott az elszármazottak baráti köreinek 
(Budapest, Szeged), akik keresték a kapcsolatot szülőhelyükkel, 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 képviselőjének, 
később földművelődési miniszterének – történő emlék állításában. 
Látogatást szervezett a lakosságcsere keretében kitelepült Mezőberényiekhez. 
Társszerzője volt a Mezőberény története c. kiadványnak, és részt vállalt a több éven keresztül 
megjelent Berényi Kalendárium szerkesztésében is. 2004-ben kezdeményezte a Mezőberény 
története c. kiadvány következő – 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 Mezőberényért Egyesület az idén ünnepli 25 éves jubileumát, melynek Nagy 
Ferenc kezdetektől tevékeny tagja, Szűcs Lajos elnök halálát követően pedig elnöke. 
Egyesületelnöki munkáját is környezete megelégedésére, városunk javára végzi. 
A Nagy Ferenc munkásságára vonatkozó felsorolás nem teljes, de a leírtak bizonyítják, hogy 
Mezőberény közéletében élen járt, tevékenyen részt vállalt a feladatok megoldásában.  
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nagy Ferenc nyugalmazott iskolai 
igazgató részére a várost szolgáló, kiemelkedő közéleti tevékenységéért, iskolaigazgatóként 
végzett értékteremtő, újító munkájáért „Mezőberényért” kitüntetést adományoz 2011. évben.  


