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ELÕSZÓ

Egy 1985-ben Berentére sorsvetett
ember ugyan hogyan is nyúlhatna a falu
múltjához, ha nem a mások keze mun-
kája nyomán. Fellelhetõ iratokat, íráso-
kat, feljegyzéseket kellett keresnem a
múlt Berentéjérõl. Tudom, hitelességük
relatív, de többnyire igazak, elfogadha-
tóak. Példa erre, hogy amíg Csíkváry
Antal 1939-es monográfiája szerint a
Váradi Regestrumban található az elsõ
írásos feljegyzés falunkról Berenta
alakjában, addig Berente Fekete Pál
nevû jegyzõje 1864-ben azt írja; „már-

pedig Berentének régebbrõl más neve nem tudatik.” Pedig Berente neve
már a jegyzõ írása elõtt nagyon sok idõvel Beleta és Berenthe formában
is szerepelt. A falu akkori jegyzõjéhez még nem jutott el Berente máskép-
pen jegyzett nevének információja. 

Bizony e könyv sem lehet teljes, hogy ki mit talál és mit tart egy falu
történetébõl fontosnak, az mûve egy kicsit az egyéniségnek, a szeren-
csének, az idõnek, s egyáltalán a múltnak.

Azt már a könyv szerkesztésének elkezdésekor elhatároztam, hogy ki-
nyomtatása után is folytatom a gyûjtést... Miért? Gondoljuk el..., ha vala-
ki 2999-ben újra akarja írni Berente történetét, miért ne adhatná neki a
kezdõ lökést ez és a következõ szerkesztés!? Nem könyvet írtam, én iga-
zán „csak” szerkesztettem!

Az elsõ fejezetet megfogalmazták az igazi történetírók; Anonymus,
Csíkváry Antal (1939), Boroszky Samu (1909) és mások.

A második rész dicsõsége a világháború hõseié és M. Tóth Lászlóné,
Ilonka néni ifjúságáé.

A harmadik részt a Kazincbarcikával való egyesülés utáni idõszakot
fõleg Takács István nyugalmazott tanácselnök, a Barcikai Históriás
szerkesztõjének munkái segítették.

A könyv negyedik részét nagyrészt Szabó Barna bácsi levelezései

monografia 111.qxp  2004.08.10.  17:03  Page 7    (Black plate)



adják, aki „bírója” és kezdeményezõje volt a Kazincbarcikától való vá-
lásnak, s idõs napjait tette fel haláláig a véghezviteléhez.

Végül röviden Berente „újkora” kerül terítékre.
Lehet, hogy 2999-re egy új Berente történetében az itt közölt Kovács

Tamásné készítette fotók falunkról majd elveszítik aktualitásukat, viszont
megmarad kuriózumuk. Mert tény, hogy 2003-ban volt egy ilyen és egy
olyan templomunk, iskolánk ... egyáltalán; volt egy Berenténk.

Kívánom az olvasónak; találjon e könyvben falunkról olyan informá-
ciót, amit eddig még nem tudott, hiszen a jelen és jövõ nemzedéke felé
ez lenne e szerkesztésnek a feladata.

Tisztelettel: Szõke Lajos
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-  Az Észak Magyarország címû napilap 1963. január 14-i számában
olvashatjuk, hogy a Borsodi Vegyi Kombinát (ma Borsodchem Rt.) építé-
sekor cseréptöredékeket, cserépedény-maradványokat találtak. A lelet elõ-
kerülésekor a Herman Ottó Múzeum régészei ásatásokat folytattak. Megál-
lapították, hogy vaskori település maradványait találták meg. Az i.e.
2000-900-as évek közötti idõszakban virágzó kultúra volt ez a vidék. Az
itt élõ emberek halászatból, vadászatból és földmûvelésbõl éltek. - 

(forrás: Kazincbarcikai Históriás 2000. 1. sz.)

BERENTE ÉS KÖRNYÉKE A HONFOGLALÁS
IDÕSZAKÁBAN 
ÉS AZ AZT KÖVETÕ ÉVSZÁZADOKBAN

Minden jel szerint Berentét és környékét a magyarok honfoglalásakor
és elõtte szláv népek lakták. A X. században már vegyes, szláv–magyar
népek éltek itt. Valószínû, hogy a neve is a BELETA szláv személynévbõl
származott.

A honfoglalás idején térségünket Bors vezér szállta meg, aki Anony-
mus (Névtelen) nagy történetírónk szerint, ‘fegyvertényéért itt kapott
nagy földet.’ Fegyverténye márpedig az volt, hogy gyepûakadályokkal
megerõsítette országunk észak-keleti határának ezen részét a Tátráig.

Bors vezér, Géza fejedelem egyik kiemelkedõ harcosaként Borsod
földvárában telepedett meg, s feladata lett megvédeni a Krakkóba vezetõ
hadi és kereskedelmi útvonalakat. (Borsod földvárából Edelény határá-
ban még ma is vannak maradványok.) Ezen útvonalak be- és kilépõ kapu-
ja lett birodalma, s õ maga katonáival a kapu õre. Anonymus, Béla kirá-
lyunk névtelen történetírója szerint a megye elsõ ispánja Bors vezér volt.
Megyénket, mivel határmegyének számított, machiáknak nevezték.
Huszonöt falu, közöttük Berente is az õ tulajdonát, hatalmát, közigazga-
tását bírta. Nevébõl lett megyénk Borsod részének neve.

Anonymus szerint 1219-ben Berente a BELETA nevet viselte és a Bor-
sodi Vár joghatósága alatt állt.
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A CEBA Kiadó Dr. Kasza Sándor fõszerkesztésében 1998-2000. kö-
zött szerkesztett Magyar Települések Enciklopédiája címû könyv így ír
Berente múltjáról:

„Elsõ birtokosa az Ákos nemzetséghez tartozó Ernye fia, István. Az ezt
követõ századokban sokszor gazdát cserél.”

A kiadott könyv forrásait nem jelöli, de minden bizonnyal Borovszky
Samu 1909-es Budapesten kiadott Borsod vármegye története címû
könyvébõl veszi.

Egyébként az Ákos nemzetség õsi fészke a Szilágy megyei Ákos-
monostor volt. Az Ernye ágból az alapító Ernye bán a tatárjárás után
(1241) kerül a környékünkre. Gyõrffi György: Az Árpád-kori Magyaror-
szág földrajza címû könyvébõl olvashatjuk (Akadémia Kiadó, 1966),
hogy az 1200-as évektõl Borsod megye legnagyobb birtokszerzõi a
Bihari Ákos nemzetségû Erenyõ (Ernas) bán és fia, István nádor voltak.
Apa és fia két nemzedék alatt mintegy 33 falu tulajdonosai lettek, közöt-
tük Berentéé is. Szerinte 1322-1323-ban bizonyítottan István tulajdona
volt falunk, Berenthe néven. Károly Róbert elkobozta Istvántól 1322-ben
Berentét és Penthek fiának, Vgrinusnak adományozta. (A szomszédos
falu, Alacska ezekben az idõkben Alacskai Albert birtoka volt.)

Arra nem találtam forrásmunkát és utalást, hogy Penthnek és fia,
Vgrinus a Zách nemzetséghez tartozott-e, de a Borsod vármegye Törté-
netében, Csíkváry Antal 1939-ben kiadott könyvében a szerzõ erre az
idõre teszi a Zách nemzetség birtokosi jogát Berente fölött.

AZ ELSÕ ÍRÁSOS FELJEGYZÉSEK
BERENTÉRÕL

Csíkváry 1939-es vármegyei monográfiája alapján a Váradi Regestrum-
ban találjuk, amely szerint Berente a XII. században már létezett és a Zách
nemzetség tulajdona volt. Neve, a Regestrum tanúsága szerint BERENTA.
A falu tulajdonosai ekkor már Berenteinek nevezték magukat. Zách
Felicián merénylete után a király elkobozta a Berenteiektõl és a Dédesi
várbirtokhoz csatolva újfent koronabirtokká tette.
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ZÁCH FELICIÁN MERÉNYLETE
(Marczali Henrik: Magyarország Története I. kötet alapján)

Az Árpád-házi királyok kihalása után (1301) a francia Anjou-ház ágá-
ból származó Károly Róbert került a magyar trónra. Két évtizede folytat-
ta már a tatárok utáni országépítõ munkáját. A tatárjárás során lepusztult
országban a központi hatalom megszilárdítására leverte a kiskirályokat
(Csák Máté, az Abák), új magyar pénzt veretett, házasságok és tárgyalá-
sok útján rendezte országunk külhoni kapcsolatait. Ezt az országépítõ
idilt csak egy szerencsétlen havasalföldi hadjárat és Zách Felicián me-
rénylete zavarta meg.

Történt ugyanis, hogy 1330. április 18-án az agg fõúr, Zách Felicián
berontott a király visegrádi váraljai házába, és az ebédnél ülõ királyi csa-
ládot kardjával támadta meg. A királyné jobb kezének négy ujját levágta, sõt,
könnyebben a királyt is megsebesítette. Az asztalnokok, a királyi gyerekek ne-
velõi és a testõrõk egy emberként rohanták le az egyedül küzdõ Záchot,
s azonnal felkoncolták.

A középkori véres „krimisorozat” ezzel még nem ért véget. Károly
Róbert parancsára a fõúr tetemét kutyák elé vetették, megölték Zách
házon kívül hagyott fiát szolgájával együtt. Harmadíziglen, de már bírói
ítélettel kiirtják az egész családot.

Zách Felicián szépséges lányát, Zách Klárát pedig levágott ujjakkal,
megcsonkított orral és ajakkal lóhátra ültették, körülvonszolták a városok-
ban, miközben azt kellett kiáltoznia: „Így jár, aki hûtlen a királyhoz.”

Az agg fõúr tettét a kor, más szörnyû bûnökkel, sõt eretnekséggel ma-
gyarázza. A királyi hívek el is könyvelték igaznak, tudván, hogy Zách
Felicián  Csák Mátét szolgálta, s csak késõbb hódolt be a királynak. A
köznyelv, a szájhagyomány megõrizte viszont az eredeti okát a merény-
letnek. Aszerint Zách Klára Erzsébet királynét szolgálta, akinek öccse, a
léha Kázmér intrikákkal, királynõi segédlettel és tudtával el-csábította a
szép lányt. A néphagyomány szája szerint így lett Zách Felicián a lánya be-
csületének védelmezõje és bõsz megtorlója.
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BERENTE 1376-TÓL

Berente ismét magánbirtokká vált. Nagy Lajos királyunk Dédes várától
leválasztva Rudabányáért cserébe és hû szolgálataiért jutalmul Dénes fiá-
nak, László mesternek adományozta.

Ebben a korban történik említés Peres Miklósról, mint Berente
tuladonosáról. Ez a család késõbb ugyancsak berenteinek nevezte magát,
de megkülönböztetendõ az elõbbi, a kegyveszett Zách nemzetség Beren-
tei családjától. Peres Miklós egyébként birtokos volt még Sajószögeden
és Sajópetriben, valamint Egyházaspetripusztán is. Végül az utóbb felso-
rolt birtokukat a Berentén lévõvel együtt eladják a sajóládi Pálosoknak,
akik 1456-ban  Berentén is földesurak lettek. Ebben az idõben Berente
neve Berenthe alakban fordul elõ.

1457-ben a csebi Torkos család Berentén bírt birtokát eladta a Hangácsi-
aknak, s így megszûnt a Berenteiek birtokos volta falunkban, mert már
1457 elõtt a Berentei családok birtokuk egy részét kénytelenek voltak el-
zálogosítani a Lugnai (Ludnai) családnak, egy másik részt pedig eladni a
Lázói (Lázay) családnak, és Szuhafõi Rajmondnak. A XVI. században
többnyire ezek voltak Berente birtokosai.

A TÖRÖK IDÕK

A kor nyomorúsága, mint a legtöbb községre, városra országunkban,
Berentére is rányomta bélyegét, alaposan megszenvedte õket. A török fel-
prédálta, s emiatt a falu sokszor elnéptelenedett, pusztává lett. Eger eleste
után Berente is hódoltsági területté vált. Elõször Haszi Mehemetnek,
Hatvanba kellett adót fizetnie a területe után, aki tekintetbe vette, hogy a
falu lakatlan volt már a behódolás elõtt is, így csak 26 forintot követelt
érte. (Csíkváry Antal szerint.)

Borovszky Samu könyve szerint Eger eleste elõtt Berente 32 forintot fi-
zetett 12 szekér szénával, késõbb pedig Eger eleste után 200 forintra és
40 szekér szénára emelkedett az adója.

Csíkváry a Fülekre fizetett adóról így ír:
A Haszi aga területi adója 100 forintra emelkedett. Annak a Haszi agá-

nak fizették Berente földtulajdonosai az adójukat, aki elõször rombolta
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le, s tette a földdel egyenlõvé a falut.
Ha hozzávesszük ezen adókhoz, hogy késõbb csekély lakosságával és

mindössze 27 újra felépített házával az ajnácskai gyalogoknak 90 forint-
nyi adót fizetett a falu, következtetni lehet siralmas állapotára.

1641-ben olyan török adóterhek voltak Berentén, hogy sok birtokos
kénytelen volt birtokából elzálogosítani.

A török idõkben Berente is inkább halászatból él, halászattal foglalko-
zik, mint a környezõ falvak. Nem volt értelme a földmûvelésnek a magas
török adók miatt. Nagyon nehéz volt a falusi bírói tisztre embert kinevez-
ni, mert a falu adómulasztásáért õ felelt, õ lakolt. 

Sokszor a vármegye szolgabírójának küldötte kényszerített valakit a tiszt-
ségre. (A középkorban elõször a földesúr nevezte ki a falu bíráját, vagy több
nagybirtokos esetén közösen. Késõbb, a választás után a legnagyobb földbir-
tokkal bíró földesúr már csak megerõsítette a választottat tisztségében.)

A XVII. SZÁZADBELI BIRTOKOSOK

Berentén ugyancsak berenteiek. A berentei családok igyekeznek elzá-
logosított birtokrészeiket visszaváltani, új adományokat is szereztek bir-
tokaikra, de a nagy birtokszerzõ Senyei Péter nem hajlandó visszaadni a
zálogot.

Rokonság címén Móré István és Vécsey Sándor is birtokol Berentébõl,
sõt, ebben az idõben már a Rákóczi család is.

E században rokonság címén Berentébõl birtokrészt kap Csuda Zsu-
zsanna, s mikor férjhez ment Szepessy Pálhoz, a vagyon Szepessyre
szállt. Ennek a családnak még a XX. században is megmaradtak birtoka-
ik, így a Szepessyek fontos, kulcsszerepet játszottak Berente múltjában
és történetében. (Rokonság címén végül is a Szepessy birtok is osztódik,
veszít nagyságából, de véglegesen csak a II. világháború utáni államosí-
tások során tûnik el.)

A XIX. században az osztódó birtok tulajdonosai között a nevek palet-
táján a következõ családneveket találjuk még: Benedikti, Bizony, Bertó-
thy, Baranyi, Horváth, Madarassy, Becskeházi és a Dõry családok.

19

BERENTE A HONFOGLALÁSTÓL A XX. SZÁZADIG

monografia 111.qxp  2004.08.10.  17:03  Page 19    (Black plate)



Csíkváry Antal 1939-es munkájához még annyit hozzáfûz, hogy Beren-
te elsõ egyháza 1597-ben már létezett, mégpedig a protestantizmus gyors
elterjedése miatt. Ezekben az idõkben tehát Berente református
községnek számított.

BERENTE PECSÉTNYOMÓJA 1706-BÓL
(forrás: Borsodi Levéltári Füzetek 3. Feudális kori községi pecsétnyomók a
B.–A.–Z. Megyei Levéltárban, Miskolc, Szerkesztette: Pomán János 1971-ben) 

A pecsétnyomó köriratának betû szerinti olvasata: 
BEREN:FA.PE.1.C.1706

Rövid leírása: szõlõfürtöt tartó kar, alatta és felette egy-egy csillag.
A pecsétnyomó vésete: homorú.
A pecsétnyomólap átmérõje: 2,3 cm.
A pecsétnyomólap alakja: kör, ezüstbõl készült.
A  pecsétnyomó lapjának anyaga: vas.
A pecsétnyomó nyelének anyaga: vas; nyelének alakja négyszögletû,
átlyukasztott; hossza 5,9 cm.

A pecsétnyomók körirata vagy felirata ugyan nem a legtökéletesebb
helyesírással készült, néhány éppen hibás latinsággal, a községnév egyko-
ri változatát azonban hivatalos hitelességgel vagy legalább közkeletû válto-
zatban adja vissza. A községnevek történeti fejlõdéséhez, változásaihoz te-
hát megbízható adalékul szolgál.

A jobbágyközségek pecsétnyomóin a szántóföldi gazdálkodásnak,
közelebbrõl a kalászosok termelésének jelvénye, eszköze fedezhetõ
fel: az ekevasé, amely elárulja; a gabonafélék termelése volt uralkodó
a mûvelési ágak között, hogy a legfontosabb termelvény s táplálék a
liszt, a kenyér. (Berente pecsétnyomóján a szõlõfürtöt tartó kar tehát
arra utal, hogy fontos foglakozás volt, és Berentére igencsak jellemzõ
a szõlõmûvelés.)

Az, hogy az állattenyésztési jelképek egy pecsétnyomón hiányoznak,
valószínûség szerint ennek a tevékenységnek kicsi részarányát és
fontosságát jelzi.
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BERENTE 1770.

I. Urbariumunk nincsen, soha nem is volt.
II. Cartractusunk hasonló képen nem levén, minden adózásaink s ro-

botálásainkat régi szokás szerint tesszük.
III. Helységünk lakosai két taxást ki vévén, az kik is taxájokat robotá-

val fel nem váltyuk, mindnyájan jobbágyok lévén az uraságnak sem
kész pénzben sem naturáléban semmit sem presentálunk.

IV. Helységünknek hasznai igavonó barmainknak csordánknak ele-
gendõ mezõje, kevés trágyázással szántó földeinknek bõ termése,
szõllõ hegyeinknek termékensége, helyben borainknak könnyû
eladhatása, tûzi ‘s épületre való fánknak az uraság engedelmibûl
ingyen, miskolczi piacznak 1 1/2 mérföldnyire való léte, mind hely-
ben, mind Miskolczon úgy nem külömben kerül belül lévõ szõllõs
helységben két kézi munkánk által pénz keresésre könnyû alkal-
matosságunk, határunkban keresztül folyó Sajó vizében malmunk.
Káros fogyatkozási az Sajónak gyakorta való áradásával réttyeink-
ben kiváltságképpen, és a nagy zápor essõk által meredekebb szõl-
lõ hegyeinkben sok károkat szenvedünk.

V. Az ki Szepessy Sigmond urat 4 marhával szolgállyák, az három
nyomásban 12 köböl alá való földeket bírunk, az mellyekben most
õszit negyed fél köblöt, tavaszit is annyit vetünk. Az kik pedig két
marhával szolgálunk 8 köböl alá való földeket bírunk, ugar földet
most egy köböl alá valót szántván, õszit negyed fél, s annyi köbölt
tavaszt vettünk. Szepessy Pál uram emberei az három nyomásban
mind össze hat köböl és egy véka alá való földet bírván, õszit har-
mad fél köblöt, tavaszt 9 vékát vettünk, Barczai József uram jobbá-
gyai 10 köböl és két véka alá való földet bírván, õszit negyed fél,
tavaszt pedig 4 köblöt vet. Rétet közölünk egy 7, az többiek ki 5, ki
négy, ki 3, ki két szekér alá valót, esõs idõkben sarjút is kaszálunk.

VI. Sem rendi nem lévén robotázásunknak, az uraság szüksége szerint
minden rend kivel mind marhával, mind gyalog szolgálunk, s innen
valahová menetelünk és jövetelünk soha bé sem vétetõdött.

VII. Szántó fölgyeinkbûl, kukoriczánkbúl 8-dot, szõllõ hegyeinkbõl
pedig hetedet adunk, melly hetednek és nyolczadnak meg vétele
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ezen vármegyének más helyeiben is szokásban vagyon. Ezeken kí-
vül kender földjeinktõl minden gazda egy zsákot adni ‘s két darab
fonalat fonni tartozik. Szõllõ és búza désmáláskor egy-egy csirkét
adván egyéb adózást az uraságnak nem praestálunk, annyival is
inkább ajándékot nem adunk.

VIII. Puszta ház hely helységünkben nincsen.
IX. Két taxás szabad elmenetelû, az többiek örökös jobbágyok vagyunk.

SIGNATUM BERENTE, die 14-ta julii, anno 1770.
Fõ bíró Majoros Péter keze X vonása 
Rácz István X vonása
Kopcsik András keze X vonása (L.S.)

forrás: B.–A.–Z. Megyei Levéltár Bml.t. IV. 501/b. XXII.I.323.
(Szó szerinti leirat korabeli nyelvezettel.)

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI
HELYSÉGNÉVTÁRA
BORSOD MEGYE 1773-1808.

155. BERENTE (+)
Berente/ltnkprRbVL
Berenthe/tp(gk)K

Jogállás: pag
Térképszelvényszám: VII.6.

BIRTOKLÁSI, GAZDASÁGI ÉS EGYÉB ADATOK:
szántó: 566
szõlõ: 90
kert, rét és legelõ: 429
erdõ: 404
mezõgazdasági terület: 1489
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b. Szepessy család és mások /nV
b. Szepessy Márton
b. Sipos Sámuel
b. Beretky Mihály
b. Széki Zsigmond
b. Bari István özvegye Sipos Zsuzsanna
b. Szepessy Zsigmond árvái
b. Losonczy Mihály
Malma helyben./v

155. NÉPSZÁMLÁLÁS
Ház: 76
Háztartás: 82
Népesség: 407

VALLÁSI MEGOSZTÁS:
(római katolikus) rk: 117
(görög katolikus) gk: 16
református: 220
izraelita (2 háztartás): 12

EGYHÁZIGAZGATÁSI BEOSZTÁS:
római katolikus: 

- Egri püspökség
- Szendrõi esperes
- Sajószentpéter filiája

görög katolikus:
- Munkácsi püspökség
- Borsodi esperes
- Múcsony filiája
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református:
-  Tiszán inneni kerület
- Felsõborsodi em mater

Az egyházigazgatás mindegyik vallásterületen magyar nyelvû volt.

BERENTE MAGYARORSZÁG GEOGRAPHIAI
SZÓTÁRÁBAN 1851-BEN

BERENTE magyar falu Borsod vármegyében, Miskolctól 13/16; u.p.
Barcikától 3/16 állomásra egy szûk völgyben. Szomszédai Alacska, Har-
nócz, Dusnok, Szentpéter. Határkiterjedése hiteles földmérés szerint
2108 hold és 537 négyszögöl.

Belsõség 33 hold és 310 öl
Szántóföld 757 hold és 693 öl
Kaszáló 303 hold és 1086 öl
Fûzes 11 hold és 164 öl
Erdõ 720 hold és 122 öl
Szilvás 43 hold és 992 öl
Szõlõ 143 hold és 660 öl
Pincehely 2 hold és 821 öl
Elhagyatott hely 8 hold és 492 öl
Közhasználat alatt 40 hold és 490 öl
Terméketlen helyek 39 hold és 378 öl

Szántóföldei jó minõségû fekete fövenyes vegyületek, síkon terülnek
el, e felett szõlõhegye is elsõ osztálybeli borral szolgál és a földmûvelés
nem csak a hazai szükséget elégíti ki, sõt termékeibõl kereskedésre is jut-
tat. A lakosok az állattenyésztéssel is foglalatoskodnak, igavonók s szarvas-
marhákon kívül legelõjük szép számú juhot is formál, táplál, mindamellett
azonban a gazdaság régi megszokott modorban ûzetik.
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Lakosok száma 405 fõ, ebbõl 

128 fõ római katolikus, 
11 fõ görög katolikus,
11 fõ evangélikus,
246 fõ református,
9 fõ zsidó.

Felszabadult telkes gazda  18 fõ,
zsellér 50 fõ.

A határon keresztül folyik a Sajó vize, melyen vízi malma van.

BIRTOKOSOK:
Szepessy László
Puky István
Pap Sámuel
Szahól Sámuel

BERENTÉRÕL 1864. MÁJUS 20-ÁN

1.ör/ Berente községe tartozik Borsod Megyéhez – Budapest körzethez –
Sajószentpéteri járáshoz – Törvényszék helye Miskolc.

2.ör/ A községnek – mostani neve él – és országszerte ösmeretes – ti.
BERENTE.

3.or/ A községnek hajdan más neve nem volt csak egyedül a mostani.

4.er/ A község legkorábban mikor említtetik – nem tudatik.

5.ör/ Honnan népesített? Más szomszédos községekbõl.

6.or/ A név eredetérõl írott vagy nyomtatott könyvekbõl – egyebet tudni
nem lehet – hanem hogy 1559 évben már a község megvolt.
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7.er/ A község határában elõforduló Topographiai nevek u.m. Kis Faludi
határszél – Úrbéri szántóföldek, melyek vannak az alsó nyomáson –
középsõ nyomáson – felsõ nyomáson – kukoricaföldek – a kender-
földi dûlõben – a Sajó vize a község határában folyt el – az alsó ré-
szen – túl a Sajó vizén vannak az úrbéri kaszálók s rétek – a Sajó
jobb partján van a berentei malom – régebben a község is ott tele-
pült – mai idõk szerint a község föntebb, a hegyek alatt a völgyben
fekszik – túl a község határát hasítja a Szuha vize, mely felsõbb vi-
dékrõl, hegyek közül származik – túl a Sajó vizén vannak a Vereki
száraz földek, azelõtt néhány évvel ott erdõ volt – a Rosás rét – mo-
ratva szög – és Dezsõ dûlõ – a Sajó vize mellett van sûrû fûzes – az
úgynevezett malom berkében – Huja dûlõi rétek – Erdõaljai dûlõben
létezõ szántóföldek – Varga Sára rét, mely arról neveztetett el, hogy
régebben bizonyos Varga Sára nevû lány ott ugrott a Sajóba – szõlõk
kis sáros dûlõben – szõlõk a homokdûlõben – szõlõk a sinka dû-
lõben – szõlõk a Bagjas dûlõben – nevezetesen Domb Tamás szõlõ
– Kutyás szõlõ – több elnevezések nem léteznek.

Kelt Berentén 1864. 20. Május
Berente község határos Sajó – Barcika – Alacska községekkel 

a Kis Faludi pusztával és Múcsony községgel.

Fekete Pál mk. jegyzõ
Bírõ Pataki István mk.

Tóth György

Ez az irat említi a vízimalmot, tehát Berentének 1864-ben már vízimalma
volt. A szénbányászat megjelenése után majd húsz évvel az 1930-as évek
végén váltott a község gõzmalomra, mely egyben a kendertörõ gõzgépét
is hajtotta megépítése után. (A szerkesztõ)
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A SZEPESSYEK

Berente történetében a falu birtokosai közül legjelentõsebb szerepet
töltött be a

NÉGYESSY SZEPESSY CSALÁD,

melynek dinasztiája a XVII. századtól szinte az egész falut birtokolta.
A Debrecen mellõli Szepes faluból származó család egyik tagja királyi

szolgálataiért birtokot szerez Buda környékén, majd Buda (török) eleste
után Egerbe költözik. Szepessy Miklós és Szepessy Mátyás ekkor szerzi
birtokként meg a Tisza melletti Négyes falut. Innen nemesekre utaló
elõnevük, a Négyessy és teljes családnevük: Négyessy Szepessy.

Késõbb, amint azt Csíkváry Antal monográfiája is említi, még a XVII.
században Csuda Zsuzsanna és Szepessy Pál házassága folytán szinte egész
Berente Szepessy Pál tulajdonába megy át s egészen az 1945 utáni államo-
sításokig a Szepessyeké marad Berentén mindig a legnagyobb birtok.

Az utolsó örökölt – osztódott berentei Szepessy birtok tulajdonosa
Szepessy Gyula volt (200 hold) és Mocsány Lajosné, aki Szepessy Gyula
lánytestvére; született Szepessy.

Szepessy Gyula 1880-ban született Vattán, az idõsebb berenteiek közül
néhányan még jól emlékeznek rá. A sajószentpéteri járás (ahová közigaz-
gatásilag Berente is tartozott) fõszolgabírója volt, de õ a Felsõ-Borsodi
Református Egyház tanácsbírája is. Mint tartalékos tiszt, századosi rend-
fokozatot viselt.

A városi könyvtárban fellelhetõ
adatok szerint Szepessy Gyulának
az 1930-as években még 200 hold,
az 1940-es évek elsõ felében már
csak 60 holdra csökkent birtokrésze
volt Berentébõl. 

1955-ben hunyt el Berentén, visz-
szaemlékezések szerint vagyonának
államosítása után haláláig a mai
Idõsek Otthona szárnyában lakott.
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Szintén visszaemlékezések szerint a feleségétõl elvált. Volt felesége Bu-
dapesten élt, színésznõ volt. Házasságukból egy lányuk született 1925-
ben, akit Szepessy Margitnak hívnak. Most is él (78 éves), s a halottak
napi megemlékezésekkor a mai napig látogatja Szepessy Gyula, apja sír-
ját és egyben az itt nyugvó Szepessyek síremlékét.

A mostani Petõfi utcai házak házhelyeit õ adta el az építkezõknek, a
házak fõleg az 1930 utáni években épültek. Van olyan idõs berentei, aki
emlékszik rá, hogy a porták területei a Petõfi út közepétõl lettek jobbra
és balra kiporciózva. A II. világháború elõtt ezt az utcát Szepessy utcá-
nak is hívták.

A Négyessy Szepessy család sírja Berentén, a református harangláb
mellett található. Régebben a református parókia kertjében lévõ kriptasz-
erû sírbolt volt a Szepessyek nyughelye, de néhány éve a tetemeket exhu-
málták és a jelenlegi helyre lettek újratemetve. 

A sír felirata:
Négyessy Szepessy család sírboltja

1853-1955

A KASTÉLY

A Berentén lévõ kastély épülete a Szepessyekhez fûzõdõ tárgyi emlék.
A XVII. században épült; földszintes, klasszicista stílusú, 6 ablakos,
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középvizoltós építmény. Az eredeti belseje is XVII. századi volt.
Az épülete egy nagy kertben helyezkedett el, a kor divatjának megfele-

lõen magas kõfal vette körül. A fõbejáratnál egy õrszobában állandó strá-
zsa volt, aki igazoltatta a belépni szándékozókat. Az õrszoba közvetlen a
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nagykapu után jobbra helyezkedett el. (Ma már nincs meg kicsi épülete.)
Kõkerítés vette körül, maga a kõanyag a Sipos erdõ Alacska felé esõ szé-
lénél levõ Kõkötõ-barlangból származik, ugyaninnen a gazdasági kerítés
terméskõ anyaga is. A kertben aranyhalakkal betelepített dísztó ékeske-
dett, s a kert egész területét sok virág és sétány tette hangulatossá. A sétá-
nyok mellett és a magas kõkerítés mentén somcserje pompázott, amelyre
nagyon sok idõsebb ember jól emlékszik még és emleget.

Nem messze a kastélytól helyezkedett el a gazdasági udvar, melyet
szintén kõkerítés vett körül. Az udvarban cselédlakások voltak. Az Esze
Tamás út házai a szintén mai, II. világháborús emlékmûtõl egészen Kön-
tösékig, a baloldalon találhattuk meg a cselédlakásokat. Az udvar pajtája
a mai BC-lakótelep kisakácosa és garázsai környékén volt. A kastély ud-
varán volt Berente legmélyebb kútja 22-25 méteres mélységével,
melynek vízét lóval hajtott, kanalas szerkezettel emelték ki.

A pajta M. Tóth Lászlóné visszaemlékezései szerint 1938-ban gyújto-
gatás következtében leégett. Szintén a kastély területéhez tartozott a mai
Hõerõ-lakótelep, melynek a területét a hõerõmû építésekor lakóházakkal
építették be. Itt laktak a hõerõmû vezetõi, dolgozói. Szepessyék idején ez
a terület hatalmas gyümölcsös volt, ahol fõleg almafák virágoztak és
teremték gyümölcsüket. A kastély hátsó frontján az Idõsek Otthona után
volt a konyha, de ezen a részen laktak a szakácsok is. A kastély falu felé
esõ kõkerítése az id. Pogány László portája elõtti József Attila és Bem út
között feljáró köz táján helyezkedett el. A Papköz, a régi református isko-
la (ma Szabó lakás) és paplak, valamint a volt Köszi melletti ma romos
épület már mind a kastély kõkerítésén kívül estek. A Szabó-féle porta
(régi református iskola) után nagy akácfák álltak, a Nemes lakás a háború
után épült, Meskó néni háza viszont megvolt már a háború elõtt is. 

A BERENTEI KATOLIKUS TEMPLOM

1911-ben épült Wino István egyházmegyei mérnök-építész tervei
alapján, Dr. Somorra József bíboros, érsek-fõpásztor érseksége 40 éves
jubileumára. (Majdnem egy idõben, 1913-ban épült a Kazincbarcikán
lévõ – akkor Sajókazinc – katolikus templommal.)

1911-ben épült a mellette lévõ katolikus iskola épülete is a külön taní-
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tói lakással. (2003 októberétõl itt van a Berentei Önkormányzat Hivatala,
Esze Tamás út 18.). 

Berente tervcsere folytán a fatornyos terv építését kapta a tornyos
helyett, ami Sajókazincé lett. A katolikus sajókazinciaiak szégyellték vol-
na, ha a szép református templom mellett (mely ma is szép, gondozott)
egy fatornyos templom épült volna számukra, így hiúságból elcserélték a
templom építési terveit.
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1913-ban Berente (ahogyan Sajókazinc is) kerületileg a sajószentpéteri
plébániához tartozott.

1993-tól a kazincbarcikai központú esperes kerülethez tartozik. 
Katolikus papok Berentén: Mátyus Imre, Farkas István, Vojtik István;
Farkas leánytestvérének a fia itt volt kispap, káplán.

A BERENTEI REFORMÁTUS TEMPLOM 
ÉS HARANGLÁB

Toronytalan homlokzatú, a nyolcszög három oldalával zárandó szentély-
lyel, sík mennyezetes hajóval. 
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Tárgyi emléke: 
kehely 1694-bõl
keresztelõ edény 1794-bõl
úrasztalterítõ 1700-ból.

Az 1710 és 1720 között épült templom 1787-ben lett átalakítva.
A református harangláb eredetije a XVIII. században épült, a jelenlegi

már nem az, át lett építve. Jelenleg közvetlen mellette van a református
templom fölött lévõ régi református temetõ mellett található.
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BERENTE ELSÕ EGYHÁZA (A REFORMÁCIÓ)

Csíkváry Antal 1939-ben kiadott monográfiájában Berente címszó alatt
jegyzett írása végén azt olvashatjuk, hogy Berentének 1597-ben már
önálló egyháza volt. Mégpedig a református egyházról van szó.

Érdekes ez azért is, mert a reformáció kezdetét történelmi tényként
1517. október 31-tõl jegyezzük. Ezen a napon tûzte ki ugyanis Luther
Márton a wittenbergi vártemplom ajtajára 95 tételes teológiai munkáját.
A két idõpont között mindössze nyolcvan év telt el. Ha figyelembe
vesszük, hogy ezen nyolcvan év alatt Berentét kétszer rombolta földig a
török, s az újjáépítések után is nyögte a hatalmas török adóterheket, az itt
élõ emberek fogékonyak voltak az „új”-ra.

Népmozgalomnak számított a reformáció, ami teológiai külsõben
jelent meg, s melynek lényege: megtörni a katolicizmus hegemóniáját
egy vallásújítással. A hegemónia abban az idõben a tömegek leigázásá-
ban, szolgasorba és feltétel nélküli engedelmességbe taszításában csúcso-
sodott ki, tehát a katolikus papok és egyházfõk ellen irányult az egész
mozgalom. Magának a pápának az volt a véleménye e mozgalom elindu-
lásakor, hogy „néhány szerzetes civakodik”; tehát nem vette komolyan.

A protestánsok (gyûjtõneve az ekkor kialakult vallási fajtáknak) osz-
tódtak Luther híveire, Kálvin preshbyteriumaira, Coligny hugenottáira,
stb. Nálunk ezekben az idõkben 1562-ben, Debrecenben rakta le alapkö-
veit a kálvinista (helvét) hitvallás képviselõje, Kálmáncseki Sánta Már-
ton és Meliusz Juhász Péter. Ekkor jelent meg a szombatisták hitvallásá-
nak toborzó csoportja is.

Ha megnézzük Berente statisztikai összehasonlítását láthatjuk, hogy
1900-ig mindig református községnek számított, a vallási megosztás ará-
nya falunkban alig negyven év alatt gyökeres fordulatot vett a katolikus
hívek javára, s ez így van napjainkban is.

– Egyébként a Bibliát 1590-ben fordította magyar nyelvre Károlyi
Gáspár. –
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AZ I. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKTÁBLA

NÉVSORA: 
KEREKES GYULA
KOLOZSVÁRI GYÖRGY
LUKÁCS ANDRÁS
LUKÁCS JÓZSEF
PÁL ISTVÁN
PRINC JÓZSEF
SIMON JÓZSEF
L. TÓTH JÁNOS
TÓTH JÓZSEF
CS. TÓTH PÁL

Az emléktábla az I. világháborúban 1914-1918. között elesett berentei
katonáknak állított kegyeleti, tárgyi emlék. Az Esze Tamás út 18. számú
ház falán található. A ház a katolikus templommal egy idõben épített ka-
tolikus iskola és kántortanítói lakás volt. Késõbbi idõkben óvodaként
üzemelt. Jelenleg az önkormányzat tulajdona.

Az emléktábla eredeti felirata:

Felejthetetlen hõseink emlékére állíttatta 
a Berentei Római Katolikus Iskola IV-V-VI. osztálya 1940-ben.

A 2003-as év tavaszán az önkormányzat a házat, s vele együtt a táblát
is felújíttatta, így a tábla jelenlegi szövege valamelyest eltér az eredetitõl.
A tábla szövege, szövegformája felújítva a következõ:

1914–1918. évi világháborúban elesett hõsi halottaink
a névsor
alatta:

Felejthetetlen hõseink emlékére állíttatta 
a berentei róm. kat. el. isk. IV-VI. osztálya 1940.
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Csíkváry Antal, 1939-ben a Borsod vármegye története címmel megjelent
kötetében a Berentérõl szóló fejezetének végén a község jövõfejlesztési ter-
veként: utcaépítést, kultúrház létesítését és hõsi emlékmû állítását jegyzi be.

L. TÓTH JÁNOS

Korabeli papírokat, iratokat kaptam az I. világháborús emléktáblán a
névsorban nyolcadikként olvasható L. Tóth János hõsi halottról és csa-
ládjáról 1860-ig visszamenõleg:

1860-ban a Berentén élõ Tóth János és a szintén berentei illetõségû
Orosz Anna házasságra lépnek. A frigybõl 1860. december 21-én meg-
születik a fiúk, aki szintén a János nevet kapja. Az apa korán, házasságá-
nak második évében, 1862. május 1-jén meghal, hátrahagyva özvegyet,
árvát. Az asszony egyedül neveli fiát, amit bizonyít az, hogy a serdült és
felnõtté vált Tóth János húsz éves korától 1880-tól közel tíz évig kérvé-
nyezi és kapja meg „özvegy-anyagyám eltartó” címen katonai szolgálati
felmentését a Kassai Regiment Parancsnokságától.

Közben 1885. augusztus 26-án elveszi feleségül született: Vass
Borbálát. E házasság gyümölcse

1891-ben L. Tóth János,

aki az I. világháborús emléktáblán szerepel nevével, immár a megkülön-
böztetõ „L” jelöléssel. Ugyanis azokban az idõkben igen gyakori a Tóth
családi név Berentén.
Egy 1908-ban a 17 éves L. Tóth Jánosnak kiadott munkakönyv alapján a
korra jellemzõ részletes jellemzést olvashatunk róla:
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Saját kezû aláírása: L. Tóth János

Az I. világháború kitörésekor, 1914-ben L. Tóth János huszonhárom
éves volt. Halálának pontos idejérõl és körülményeirõl nincs adat.

Annyi bizonyos, hogy Tóth Kálmán, akire jól emlékezhetnek a mai be-
renteiek, a halott háborús hõs édestestvére volt. Az is biztos, hogy a két
fiú édesanyja, Vass Borbála hosszú életet élt, mert egy 1950/51-es
gabonalap és más terménylapok dátumai ezt igazolják a nevére kiállítot-
tan; L. Tóth János ma élõ rokonai, testvére L. Tóth Kálmán unokái.

Született: 1891-ben
Vallása: róm. kath. 
Családi állapota: nõtlen
Állandó lakhelye: Berente
Termete: növésben
Arcza: gömbölyû
Szeme: barna

Orra: rendes
Haja: barnás
Fogai: épek
Szakálla: -
Bajusza: növésben
Különös 
ismertetõjele: -
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L. Tóth János apjának, Tóth Jánosnak katonai fölmentõlapja a Kassai
Regiment Parancsnokságától.

L. Tóth János 1907-ben kiadott munkakönyve: az 1. lap két oldala, a
Kazinci Kõszénbánya Rt. bányagondnokságának elsõ munkahelyes be-
jegyzése.

Vass Borbála nevére 1950-51-re kiállított gabonalap, Vass Borbála –
marhalevél.

BALLA JÓZSEF

A berentei temetõben a Torkos István feliratú sírban nyugossza örök
álmát Balla József. Ha az I. világháborús emléktábla névsorát olvassuk
nem találjuk e névsorban a nevét. 1914. decemberében esett orosz hadi-
fogságba, s mint a XX. század háborúinak orosz foglyai, õ is megjárta a
poklok poklát.

Itt szerzett betegségébe halt bele 1921-ben, már Berentén.

(Balla József naplótöredékeibõl Berényiné, Borika néni jóvoltából adok
közre egy töredéknyit. A szerkesztõ)

EHIMKEHRLÁGER JANOVSKA L20 ETAPPENPOST 185.

Éhen kellett az utat megtenni, míg végre beértünk egy nagy városba,
ahol adtak enni, s meg is háltunk. Innen menázsi után kikísértek bennün-
ket az állomásra. Szibériába irányítottak tovább egy Tyumen nevû város-
ba, melyet kétheti utazás, vonatzötykölõdés után értünk el. 1915. január
9-ét írtunk akkor. Amiket ez alatt a két hét alatt átéltem, képtelen vagyok
leírni, de annyi bizonyos, hogy Krisztus sem szenvedhetett ettõl többet a
kereszten! Itt aztán már járt menázsi, ami káposztalevesbõl és
tatárkásából állt. Sohasem éltem ilyesmi étellel. Egy bõrgyárba kvárté-
lyoztak el bennünket, összezsúfolva a zárt, levegõ nélküli, nagy helyiség-
be, mely tele volt mocsokkal és férgekkel. Elviselhetetlen volt. A január
hónapot itt töltöttük, február elején azonban ismét bevagoníroztak minket
a tetvekkel és egy teljes napi utazás után Nikolszk-Usurisk város
kaszárnyájában kötöttünk ki. Ez már elviselhetõbb hely lett. Tisztább, sõt
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már lehetett fürödni is. Az ételt már
hadifoglyok készítették. Azért a tet-
vektõl itt sem tudtunk megszabadulni.
Az étel amit kaptunk „olyan bõséges
volt”, hogy két hét után sokan úgy le-
gyengültek, hogy már járni sem tud-
tak. A nagy hidegtõl olyan láb- és
csont fájdalmaink voltak, hogy amíg
élünk nem felejtjük el.

Négy hónap után július 6-án hétszáz
hadifoglyot munkára szállítottak egy
Ulmin nevû város határához. Közöttük
voltam én is. Utat csináltunk. 100 fõs
csoportokra lettünk osztva, de október
1-jén olyan farkasordító hideg lett,
hogy a munkát nem lehetett folytatni.

-30-40 fokos hidegben ezt a telet
egy Blagoveronal nevû városban
10000 hadifogoly társammal reszket-
tük, dideregtük át.

1916. április elsején egy ezer fõbõl álló társasággal Oroszország belse-
je felé utaztam, s 1916. május 2-án  Moszkvától messzebb immár nyugat-
ra, egy Ruza nevû városba kerültem hetvened magammal szintén munká-
ra. A hideg beálltakor október 4-én ölfavágásra vezényeltek. 1917. január
28-ig voltam itt, innen egy uradalomba kerültem tavaszi földmunkára, s itt
fordult meg elõször fejemben a szökés gondolata. 1917. augusztus 6-án
megszöktem és irányt vettem hazafelé, de már egy hét gyaloglás után
elrongyolódott lábbelim, így fogságom alatt elõször munkát kértem egy
Skugureva nevû faluban, s alig vártam már a híresztelések hallatán a
végleges BÉKÉT, hátha meghozza szabadulásom. – Wijazma, 1917.
október 3-án.
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BERENTE IPARA

SZÉNBÁNYÁSZAT 1920-1945.

A kõszénképzõdésû képzõdmény karéjosan (vette) veszi körül a Bükk
hegység Sajó felé esõ részét. E karéjban, a Sajó folyásirányának jobb
oldalán találjuk falunkat, Berentét, a többi barnakõszén-lelõhely
településeivel együtt.

A Sajó medencéjének földkéreg-szerkezettani (tektonikai) képét döntõ-
en az alpokbeli helységképzõdés azon fázisai alakították ki, amelyek a
(miocén intervallumba) földtörténeti újharmadkorba estek. Ez az idõszak
a barnaszén keletkezésének kora.

A dokumentumok minden kétséget kizárva bizonyítják, hogy környé-
künkön már 1786-ban megkezdõdött a barnakõszén rendszeres bányá-
szata és felhasználása. Az is tény viszont, hogy mindez megelõzte a szén
felhasználására való általános igényt.

Az 1900-as évek elején a Sajó folyásirányának jobb oldalán (is!) Ózdtól
Miskolcig nagyon sok bánya üzemelt, s termelt kisebb-nagyobb meny-
nyiségû szenet. Nem kell Berentétõl messzire menni, hiszen ebben az
idõben már a szomszédos Sajószentpéteren is bányászták a „fekete
gyémántot”. Még Berentén nem nyitottak bányát, de már egy 1910-es
kimutatás szerint 25 fõ bányász mintegy 40 fõ berentei családtagot tartott
el a környék üzemelõ bányáiban kapott munkája bérébõl. Így az is igaz e
kimutatás szerint, hogy a Sajó völgyében élõ bányászoknak havi 280
munkaórát (!) kellett dolgozni megélhetésükért. Ez a munkaidõ a hónap
30 napjára elosztva minden napi 9,6 munkaórát jelent. Manapság a mun-
kaidõ 30 napra számolva átlagosan napi 3,75 órát tesz ki.

BERENTE BÁNYÁSZATA 1920-1945.

Az I. világháború után a szén utáni kereslet Magyarországon is hirtelen
nõni kezdett. Divat-üzletágnak számított a bányafeltárás, a bányászat, kö-
vetkezménye pedig a Berentén, illetve Alacskán megnyitott elsõ bányák.
Az itt feltárt bányák rövidesen a Sajó jobb partjának legtermékenyebb bá-
nyái közé fognak majd tartozni.
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A BERENTEI SZÉNBÁNYÁSZAT ÚTTÖRÕI

Berentén az elsõ vállalkozás az 1920. január 1-jén alakult közkereseti
társaság volt. Az elsõ bánya ugyanekkori megnyitása Waldman József és
Princ Sándor nevéhez fûzõdik. Õk hozták létre a Berentei Kõszénbánya
Vállalatot. A vállalkozók lejtõsakna mélyítésével kezdték a bányászatot,
azonban a feltárt terület 1926-ban kimerült. Addigra viszont már elké-
szült a Sándor és Baglyas nevet hordozó két táró, melyek még a II. világ-
háború után (a Sándor táró 1977-ig mûködött és ezt a tárót zárták be
utoljára Berentén, e táró bezárásával szûnt meg falunkban a bányászat –
a szerkesztõ) is üzemeltek.

1927-ben társult be a vállalkozásba Mánik Sándor, s ezután e bányákat
Mánik-féle bányáknak nevezte a köznyelv. A szenet siklómûveléssel ter-
melték ki. A bányák nagy elõnyeként könyvelték el, hogy közel volt út-
hoz és vasúthoz egyaránt. 

(Ebben az idõben már javában folyt Ózdon és Diósgyõrben is a kohász-
kodás, mint ahogyan a Sajó jobb és bal parti mezõinek a bányászata is.
Innen a Berentén feltárt út-vasút elõnye. Meg volt a mostani 26-os út, és
a múlt század (XIX.) végétõl a Bánréve- Miskolc vasútvonal is.)

A Mánik-féle bányák termelése 1920-tól 1944-ig a következõképpen
alakult:

1920-1929 között 350 kilotonna
1930-1938 között 320 kilotonna
1939-1944 között 470 kilotonna
Összesen 1140 kilotonna szenet hoztak felszínre Berentén a

Mánik-féle bányákból 1920 és 1944 között
(1 kilotonna (kt) = 1000 tonna)

Egy másik, Berentén megnyílt bánya Lepsánszky János bányamester
nevéhez fûzõdik, aki 1929-ben kezdte el mélyíteni a Gazdasági Kõszén-
bánya Vállalat lejtõsaknáját, mely akna késõbb a Berentei Kõszénbánya
Vállalat tulajdona lett. 1946. után ezt a lejtõsaknát nevezték Kötélaljának.
A bánya kezdeti néhány száz tonna évi termelése 1937-ben haladta meg
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elõször a tízezer tonnát, s ezután egészen a II. világháború végéig 10-20
ezer tonna között váltakozott.

Az 1920-as évek elején a Sajókazinci székhelyû - és elsõsorban ottani
szénjogokkal rendelkezõ - Gazdasági Kõszénbánya Vállalat is nyitott
Berentén bányákat, inkább a község határa felõl. Három tárót hajtottak ki
egymás közelében:

az Erzsébet-tárót
az Új-tárót
és az Árpád-tárót.

A felszabadulás után ezt a bányát Nagymálnak nevezték. A koncentráció
érdekében vágatait összekötötték a Mánik-féle bányákkal és ezen tárón ke-
resztül szállították felszínre a szenet. Termelésük megközelítette a Mánik-
féle bányák termelését.

Szalai Barkóczy István 1930-ban kis lejtõsaknát mélyített Berente ha-
tárában, amelyik 1937-ben kimerült, de a 30-as évek közepén még meg-
lehetõsen nagy mennyiségû szenet termelt. Kimerülése után, tehát 1937-
ben Barkóczy megvásárolta a Kurityáni Barátvölgy Kõszénbánya Válla-
latot és a berentei kimerült bányája teljes felszerelését odaszállította. Az
1930-as évek közepén e bánya 40-50 ezer tonna szenet termelt.

A már említett Berentei Kõszénbánya Vállalatot 1932-ben alapította
Arnót Vilmos. Az 1930-as évek végén a bánya 70 munkást és 6 fõ tiszt-
viselõt foglalkoztatott. Évi termelése elérte a 14 000 tonnát. Üzemveze-
tõje Berzéthy Pál volt.

Az Arnót Vilmos-féle Erzsébet lejtõsaknának mindössze egy siklómeze-
jét fejtették le, a bánya többi elõkészített szénvagyonát nem termelték ki,
feltehetõen a fokozott vízveszély és a kicsi takaróréteg miatt.

1934-38. között a Berentén lévõ bányák tulajdonosai a következõ
cégek voltak:

- Borsodi Szénbányák Rt.
- Radvánszky-féle Sajókazai Szénbányák Vállalat
- Berentei Kõszénbánya Vállalat
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AZ IMPERIAL SZÉNLEPÁRLÓ KÍSÉRLETI ÜZEM

Mint azt a bányászati részben már említettem, az elsõ Berentén meg-
nyitott bánya idején, szintén 1920-ban nyílt meg Alacskán is az elsõ bá-
nya. Az Alacskán létrehozott elsõ bányásztársaság alapítója és fõrészvé-
nyese a feltaláló Kandó Kálmán, aki ugyanekkor betölti a híres GANZ
gyár igazgatói posztját is.

„A kísérleti szénlepárlót (is) Kandó Kálmán 1922-1923-ban létesítette
Berentén, a 26-os sz. út mellett, ott ahol valamikor a bányához tartozó
fatelep volt. Ma a Borsodchem Rt. üzemei találhatók itt. Az üzemben az
Alacska és Berente határában létesített függõaknából (Borsod IV.) bányá-
szott szenet (szénport) magas hõfokon vízgázzal kezelték, és így állítottak
elõ különbözõ szénláncú szénhidrogéneket. A kísérletek eredménnyel ke-
csegtettek, amit egy német vegyipari cég vezetõi nem néztek jó szemmel.
Mindent elkövettek, hogy lehetetlenné tegyék az üzem mûködését. Le
akarták pénzelni a magyar vállalkozókat; miután eme próbálkozásuk nem
vezetett eredményre, ipari kémeket és szabotõröket csempésztek a telepre.

Kandó Kálmán 1931-ben bekövetkezett halála után újult erõvel támad-
tak. Hamis mintákat vettek és analizáltak, amelynek alapján azt terjesz-
tették, hogy a vállalat vezetõi olajos vizet adtak el a MÁV-nak. („Vízzel
keverik a kátrányt.”) A hamis vádak alapján bíróság elé állították a vál-
lalat embereit, sõt letartóztatások is voltak. Az évekig tartó hajszában
néhányan öngyilkosságot követtek el, néhányan félig vagy teljesen
megõrültek. Végül öt év után a kúria bûncselekmény hiányában fel-
mentette a vádlottakat. De ekkor a kísérleteket már nem folytatták.
1932-33-tól még sikerrel próbálkoztak brikettgyártással, de 1938-ban
beszüntettek minden munkát.

A kísérleti szénlepárlónak semmilyen tárgyi emléke nem maradt
Berentén. A városi könyvtárban csak leírások és néhány fotó õrzi az utó-
kornak városunk elsõ vegyiüzemének emlékét. A kísérleti üzemet az 1898-
as születésû Szalai Béla gépészmérnök vezette, aki 1979-ben hunyt el.”

A német cég egyébként, mely tönkretette üzleti meggondolásból az
üzemet az I. G. Farben Industrie volt. 

forrás: Barcikai Históriás 1999. 1. sz.
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KISIPAROSOK BERENTÉN

Csíkváry Antal 1939-ben kiadott monográfiájában olvastuk, hogy
Berentén, kutatásainak idején 7 kisiparos dolgozott. M. Tóth Lászlóné,
Ilonka néni a következõkre emlékszik vissza a kisiparosok közül:

Laczkó István kovács
Jenei Gyula cipész
Horváth Géza ács
Hercegh János kõmûves
Horváth Béla kõmûves
Czakó Béla hentes
Orosz Géza cipész
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Boczki Flórián és Szepessy Gyula, valamint Szepessy leánytestvérének 
az adásvételi szerzõdése, a jelenleg is álló ház portahelyének megvételérõl
1922-bõl (elsõ oldal)
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M. TÓTH LÁSZLÓNÉ, 
ILONKA NÉNI 
VISSZAEMLÉKEZÉSEI
IFJÚKORA BERENTÉJÉRÕL

IPAROSOK

Itt születtem, nekem már a dédnagyapám is
berentei születésû volt. Mindig is kedves, szép
kis falunak tartottam. Amikor megépültek ezek
a nagy üzemek és mi is Kazincbarcika lettünk, akkor kezdte elveszíteni
ez a hely igazi falusias jellegét. A háború elõtt még nagyon sokan tartot-
tak lovakat, tehenet, most nézzen szét a portákon; hízó is alig visít regge-
lente az ólakban. Elkülvárosiasodtunk.

A háború elõtt az ipart többnyire az üzemelõ bányák jelentették. Volt
egy malmunk, meg mint a többi faluban is, néhány mesteremberünk.

Az én bérma-keresztapám, Laczkó István például kovácskodott. Két
cipészünk; Jenei, aki itt élt a Petõfi úton, ahol a Horváth Tibor családja
és az Orosz Géza, aki a Kutyás dûlõben Meskóné háza fölött lakott egy
kicsi házban. Ma már a háza sincs meg. A mi házunkat, de sok másikat
is itt a Petõfi úton; a Horváth testvérpár építették. Horváth Béla kõmûves
volt, a testvére Horváth Géza ács. A másik kõmûvesmester, Herczeg
János itt lakott a sarkon, ahol most Lesiék.

A hentesmunkákat Czakó Béla végezte a falunak. Õ a József Attila úton
lakott, (akkor Arad utca) ahol most Juhász Bandi lakik a családjával.

KATOLIKUSOK ISKOLÁJA

Templomjáró katolikus vagyok. Iskolába a mostani Községháza épüle-
tébe jártam, ami abban az idõben a katolikus iskola szerepét töltötte be.
A háború elõtt Nagy Dezsõnél és Kovács Béla kántortanítónál voltam
kisiskolás.

Az 1950-es évek körül államosították a két berentei iskolát. Kovács
Béla tanító úr maradt meg igazgatónak, de már a szocialista rendszer
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eszméi miatt nem kántorkodhatott. Az iskolának elõször csak az elülsõ
része volt meg, amelyik az Esze Tamás út útjával párhuzamos, az akácos
felé esõ hátsó részét késõbb építették hozzá bõvítésként. Ahol a Kovács
tanító úr lánya, Évike lakik most, az volt a kántortanítói lakás és a paplak.

Az újabb paplakot, ahol utoljára Farkas István tisztelendõ úr lakott a
falu és az egyház építette az ötvenes évek elõtt. Minden katolikus család
pénzt adott össze mint ahogy késõbb a katolikus templom tornyának
renoválására is. Emlékszem; a torony renoválását családonként 2000
forinttal segítettük…

BERENTE KATOLIKUS TISZTELENDÕI

A háború elõtt Mátyus Imre volt Berentének a papja. A front után került
ide Fojtik Lajos tisztelendõ úr, majd Tóth Alajos káplán. Egyébként a káp-
lánság, biztosan tudja, azt jelenti, hogy nem felszentelt pap. Ilyen volt követ-
kezõként Juhász István tisztelendõ úr is, akit késõbb pappá szenteltek.

Legtovább Farkas István tisztelendõ úr volt a Berentén élõ katolikusok
papja, akit esperesi rangra emelt az egyház. Õ 1966-an jött ide és 36 évig
volt aktív. Azután ment nyugdíjba.

(1999-ben még köszöntötte a leválás utáni elsõ ünnepélyes önkor-
mányzati ülést, megáldva akkor Berente népét.) Most jóval nyolcvanon
felül van, úgy tudom beteges és, hogy Szerencsen él. Farkas tisztelendõ
úr igazi pásztora volt a berentei katolikus nyájnak. Ismert minden csalá-
dot, minden embert aki itt él vagy aktív korában Berentén élt.

Most Iváncsi Balázs Berente katolikus tisztelendõje. Még rajtunk kívül
öt egyházközség papja. Kazincbarcikáé, Dédesé, Sajókazáé, Sajógalgócé
és Bánhorváti községeké is…

SZAPPANFÕZÉS

Ma bármelyik boltba (még az élelmiszerbe is) bemegyünk, szinte min-
degyikben megtaláljuk az ezerféle-fajta kenceficét; szappant, sampont,
tusfürdõt, testápolót és sok mást. Az én idõmben ezek nem árasztották ám
el a polcokat az üzletekben. Nekünk is kellett tisztálkodni, mosni, mi
ezért régi idõben szappant fõztünk. Jómagam is sokszor csináltam.
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Hús vásárlásakor, disznóöléskor lenyestük és összegyûjtöttük a zsiradé-
kokat. A boltban vettünk hozzá szappanfõzõ port. Nem igazán tudom mi
volt az az anyag, de arra határozottan emlékszem a csomagolásán ez állt:
szappanfõzõ por. Azt hiszem ammónia-szóda volt. Ezt az összekapart
zsiradékra öntöttük, mikor a zsiradék megolvadt, jól összekevertük vele.
A por egyébként maga is olvasztotta a zsiradékot. Sparhelton sûrûre fõz-
tük: utána úgy tettük faládákba, hogy alá hólyagpapírt tettünk ne folyjon
szét. (Hólyagpapírt használtunk akkor befõzéskor a befõttek edényeinek
takarására is, mert még nem volt celofán és lekötöttük vékony zsineggel,
mert a befõttes gumit sem ismertük.) Amikor összeállt, úgy mondtuk
kifagyasztottuk, kiemeltük immár szilárdan a ládából és amilyenre akar-
tuk felszeleteltük. Mosdáshoz kisebb, mosáshoz nagyobb darabokra.
Melegebb idõkben kifagyasztani mindig levittük a pincébe, mert már a
pince hõfoka is elég volt a sûrûre fõzött massza kifagyásához…

REFORMÁTUSOK TANÍTÓJA, 
A LEVENTENEVELÕ HÉCZEI

A háború elõtt a református gyerekeket Héczei tanította a reformátusok
iskolájában, amely ház most a Szabó Barna-féle ház a Bem József úton.
Héczei a volt Köszi épülete helyén (és mellette még ma is látható romo-
san) álló házban élt. Ez volt a református paplak és tanítói lakás. Héczei
egészen a háborúba bevonulásáig oktatta a leventéket. A leventeoktatásnál
nem volt vallási megosztás, a református fiatalok együtt gyakorlatoztak a
katolikusokkal. Igazi katonai kiképzés volt. Meneteltek, énekeltek, kondí-
ciót fejlesztettek sok-sok tornával és harcászkodtak is. A Sajószentpéter
elõtt lévõ réten sokszor elnéztük kislányként õket. Ahol ma a „BVK”
veszélyes hulladéktárolója van, az már akkor is bemélyedt terület volt, egy
kis lapos résszel, középen egy kúttal. Sokszor vitte ide is a fiatalokat.

A református tanító századosi rangot viselt és Esztergomba vonult be
katonának. Onnan Rozsnyó és Rimaszombat volt a következõ állomása.
Ezt onnan tudom biztosan, mert édesapám; Cs. (Csörgõ) Tóth Balázs volt
itt még a tisztiszolgája. Édesapám azt is elmondta, hogy találkoztak
késõbb a Don-kanyarnál, s alig ismerték meg (bebugyolálva magukat a
hideg ellen) egymást.
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Bár nem hosszú ideig, de apám is és Héczei tanító úr is volt fogságban.
Szerencséjükre mind a ketten hazaértek. Héczei nagy darab ember volt, de
amikor a háború után visszajött Berentére alig nyomott vagy 35 kilót.
Ugyanígy apám is. Maláriájuk volt mindkettõjüknek; kinin gyógyszert
szedtek, s csak nagyon nehezen gyógyult fel gyenge szervezetük. Hazatérte
után Héczei már nem tanított Berentén többet, de itt lakott egy háború utáni
szolgálati lakásban (ma Kisvarga tanár úrnak az özvegye lakik ott a József
Attila úton). Kiemelték megyei tanfelügyelõnek, s így lett övé a berentei
tanítói szolgálati lakás. Innen késõbb Miskolcra költözött, s haláláig ott élt
feleségével, Pácelt Idával. Mivel egész élete fiatal korától haláláig
Berentéhez kötötte, felesége ide temettette a régi református temetõbe.

Nagyon jól emlékszem arra is, hogy Héczei elõtt Berente református
tanítója, Tóth József volt. Héczei tanító úrral egyidõben a református
lelkész Berentén Leskó László. Leskó László síremléke is itt van a régi
református temetõben.

SZEPESSY GYULÁRÓL

A háború után elvették Szepessy Gyula birtokait. Nyugalmazott
fõbíróként éldegélt 1955-ben bekövetkezett haláláig. Berentére csak láto-
gatóba és ritkán járt a háború után. Feleségét Manyikának, Margitnak
hívták, de már a háború elõtt külön és Pesten élt. Színésznõ volt.

Nem is nagyon illett össze a két ember. Szepessy mindig megitta a ma-
gáét, elég link volt, s köztudott volt, hogy szerette a nõket is. Nagyságos
fõbírónak szólítottuk a háború elõtt. Abban az idõben még nem volt ilyen
sok ház a Petõfi úton mint most, övé volt a Petõfi (Szepessy útnak hívták
akkor) út alatti földrész is. Termelt azokon a földeken mindent. Egyik
évben kapásnövényt, a másikban vetõsöket; búzát, árpát. Amikor újra te-
mették a Szepessyeket Szepessy Gyulával, hét holttest volt a sírban, illetve
inkább hét Szepessynek a csontjai. Ebbe az új sírba van eltemetve
Szepessy Gyula apja is, aki szintén a Gyula keresztnevet viselte.

Apám az idõsebb Szepessy Gyulánál kezdte és a fiatalabbnál fejezte be a
vadászkodást. Mindene volt édesapámnak az erdõ, ott is halt meg szolgálat
közben az erdõn.  A síremléket Szepessy Gyula lánya állíttatta, én még ta-
valy is találkoztam vele mindenszentekkor a régi református temetõben.
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BOLTOK, KOCSMÁK A HÁBORÚ ELÕTT

Az korábban elhunyt Sándor Ferenc édesapja házában a háború elõtt a
hátsó részen volt az úgynevezett Sándor Kocsma. Elõtte a Sándor Ferenc
édesapja vegyesboltot üzemeltetett.

Berente Bélának is volt ugyanabban az idõben kocsmája a mai Orgona
László-féle házban, itt a Petõfi úton.

A Vetési József boltja a mai József Attila úton üzemelt, abban a házban,
ahol ma idõsebb Gazsó Lajos lakik. Ez szövetkezeti boltként mûködött
még a háború elõtt, és a Sajószentpéteri Szövetkezethez tartozott.

A Spigel kocsmája is meg volt már a háború elõtt, ami késõbb Gerendás
néven lett közismert. Ezt Piatkó Lajos vette aztán meg, de õ maga bányász
volt, az épületrészt, melynek az út felõl volt a rácsos bejárata õ adta ki bérbe.

A háború után állami ven-
déglátósok használták.

A régi községháza és az
orvosi rendelõ a háború
elõtt a József Attila úton
lakó Orgona Sándor háza
mögötti portán volt, ahol
ma homokos focipálya
van a gyerekeknek. Ezen a
portán üzemelt a Schiffer
Jenõ boltja, ami szintén
vegyesboltként mûködött.

A háború után közvetlen
Sándor Ferenc (id.) lett a
falu bírája, jegyzõnket
Nagy Lászlónak hívták. 

Õ Alacskáról járt ide
hivatali munkát végezni.

Az Imperial Szénlepárló
Üzeme  nem messze volt a
mai, a már Borsodchem
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területén lévõ síferdombtól a 26. számú út felé. Mérnökét, Szalay
Lászlónak hívták. Nõtlen emberként lakott albérletben Molnár Laciéknál.

MÉTA ÚT

Az Erõs Balázs Dankó Pista úton lévõ sarki házától indult ki, akkor ezt
az utcát Uzsoki köznek hívták. Az út elkanyarodott a Csaba köz felé, és
a mostani borsodchem-es garázsoknál egyenesen a mostani sorompónál
ért ki a fõútra. Igazi falusi út volt, két oldalon szép akácfák szegélyezték,
zúzottkõ volt sár ellen rászórva. Más szóval Falu-útnak is nevezték.

FEHÉR-KÚT

Az Ady út házai fölött ma is láthatók még szálegyenes fehéres törzsû
nyírfák. Az út háromnegyed részénél a kertek fölött kevéssel volt a Fehér-
kút. Ez egy földbõl feltörõ forrás volt, finom lágy vizével. A Fehér-kút
nevet a nyírfák fehér törzsérõl meg persze az ezüstös-fehér leveleirõl
kapta. Két betongyûrû mélységû volt. A betongyûrûket azért tették bele,
hogy a szélénél képzõdõ sár ne piszkolja el a vizet ha belepereg, meg
azért, hogy belé ne csússzanak. Látszott, ahogyan bugyogott föl belõle a
víz. Az asszonyok fateknõket vittek ki, mostak vizével a teknõkben.
Olyan lágy volt a forrás vize, mint az esõvíz. Kötélre kötött vödörrel
emelték ki belõle a vizet. A kút még ma is fellelhetõ, de az indás
növényektõl amik azt az oldalt benõtték, nehéz megközelíteni.

MOCSOLYA

A szeszfõzdénél, ahol a nyomáskút volt, amelyet nemrég leszereltek,
ott volt az úgynevezett Mocsolya. Ez is forrásvíz volt, amely a hegy alól
tört itt fel, és az Ady úton (most rendbe tett) alsó árokba folyt el, ami
akkor is meg volt csapadékelvezetõ árokként. Itt is volt a forrás vizének
leeresztve betongyûrû, de biztosan emlékszem, hogy kettõtõl több, mert
ez mélyebb forrás volt, mint a Fehér kúté. Hogy belé ne essenek, korlát-
tal volt körbekerítve. A korláton kívül falócát is építettek köré, ezen
sulykolták az asszonyok a nedves ruhát. Magát a vizet a kútból vödrös
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gémmel emelték ki, mert ivásra, fõzésre is használták. A víz minõsége
nem volt rosszabb a másik forrás, a Fehér-kút vizétõl.

KÕKÖTÕ-BARLANG

A Sipos erdõ fölött van, innen szedték ki a háború elõtt az építkezések-
hez a terméskövet. Nagyon sok régebbi berentei házban volt beépítve
ilyen kõ. Mindig is az volt az ilyen kõbõl épült falaknak a hátránya, hogy
nagyon jó szigetelés, vakolat kellett rá, mert elõször könnyedén beitta a
nedvességet, a vizet, aztán kiszáradása után szárazon már könnyen mál-
lott, porlott.

A BEREK

A Sajó-hídon túli terület volt a mai Hõerõmû mögött. Valamikor még
házalapokat is találtak itt, hiszen valamikor itt volt Berente. Azt mondják,
a tatárjárás után költöztek fel Berente házai a völgybe. Itt is termõföldek
voltak, úgy voltunk határosak, velük, Múcsony községgel. Szabályozása
elõtt a Szuha végigjött Múcsony falu alatt, és a Berek szél felé fordult
bele derékszögben a Sajóba. Emlékszem, Múcsony alatt és a réten is
sokáig volt még vízszabályozás az eredeti Szuha mederben. Ezt az ágat
öreg Szuhának hívták. 

A HUJA

A Hõerõtõl egészen a kazinci határig a Sajó és a vasúttól a 26-os útig
terjedõ terület régi elnevezése.
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A MALOM

Mióta eszemet tudom gõzmalom volt. Úgy hallottam 1937. környéki
idõkben épült oda, ahol most a Hõerõmû víztornya és vízlágyítója van.
Olyan gõzgép volt benne, amilyennel régen csépeltünk. Széntüzeléssel
fejlesztették vízbõl a gõzt, a salakot furikkal hordták a Sajó-hídon túlra, a
Berek rész elejére. Fürjes József volt az elsõ gépész benne, késõbb az
egész malmot megvette Kovács István. A malomhoz vezetõ út mellett,
inkább mindkét oldalán kenderföldek voltak. Ez a terület egész széltében
a 26-os fõúttól a mai Hõerõmû Sajó-parti végéig. A malom mellett volt
egy nagy szín, ez alatt volt a kendertörõ. Hatalmas henger alakú gépét is
a malomban fejlesztett gõz hajtotta. Mi kenderbõl készült alsónemûket, de
még ruhákat is hordtunk, sõt terítõt, konyharuhát is szõttünk fonalából.

Szerintem még mindig megvannak, bár halványodnak az emberek fejé-
ben Berente egyes területének régi nevei.

A NAGYMÁL 

A Nagymál az az erdõrész volt, amelyik a mostani Borsodchem IV-es
portájával szemben van. Fõleg akác- és odébb a Kazincbarcika területha-
táráig tölgyes erdõ volt. Most a gyár fölötti rész.

ELÕHEGY 

Elõhegynek Berente azt a részét nevezték, ahol a katolikus templom
utáni pincéket elhagyjuk és jobbra fordulunk. Az idõsebb Pogány László
egyik szõlõje és a fiatalabb Serfõzõ Józsi szõlõje van ott. Ez a Sípos erdõ
fölötti rész.

SÁROS 

A Sáros a Sipos erdõ folytatása. Az idõsebb Bálint földje és háza fölöt-
ti rész. Az idõsebb Bálint földje a falutól odébb a völgyben található.
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A MONTO az Elõhegy folytatása.

Bent a völgy vége felé lévõ Varga Béla földje és szõlõje fölötti rész a
SINKA TETÕ.

A völgy végétõl odébb, a Nagymál erdõ felé esõ tetõrészt hívtuk
HÁRMASHATÁRNAK.

KUTYÁS dûlõnek hívtuk a református harangláb és temetõ utáni
domboldalt, egészen a völgy, a falu völgyének jobb oldali végéig, ahol a
pincék megszûnnek. Most a KUTYÁS dûlõ útja végig le van betonozva.

A Kutyás dûlõ hegyének tetején, a még meglévõ kötélpálya után van a
KÖTÉLALJA erdõrész.

FRONT

A front idején, ahogyan azt Bodnár Mariska is említi, mi is a Cs. Tóth
Ferenc-féle pincében húzódtunk meg. Nagyon nagy pince volt, sokan
elfértünk benne.

Az oroszok a Sáros erdõ felõl jöttek, a németek szemben velük a
Kutyás dûlõbe fészkelték be magukat. Csak két géppuskás maradt a
német oldalon, a többiek már elõtte napokon elvonultak szekerekkel,
autókon, lovon, Barcika, Herbolya felé mentek. Amikor elmúlt a csatazaj,
bejöttek a mi pincénkbe is. Nem volt egy kedves társaság. Zaklatták a
lányokat, ordibáltak, durvák voltak (tábori konyhájuk a mai ifj. Pogány
Laci portáján volt felállítva). Kapkodó hiss-huss társaság volt. Az én éde-
sanyám (Cs. Tóth Balázsné) úgy halt meg, hogy robotra hajtották õket,
ott egy ruszki autó rátolatott. Ez 1945. április 21-én történt, sokat
szenvedett, e miatt halt meg 1946. május 16-án. A robot azt jelentette,
levitték õket a fõútra (a 26-osra), arról kaparták le és hányták el a sarat.
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ÁRADÁSOK

A Hõerõmû Sajó-híd utáni részén, amit a berenteiek Bereknek hívtak
szántóföldek terültek el. A mostani gát utáni részen túlra jól benyúltak a
jelenlegi múcsonyi rétbe. Ez a terület nagyobb esõzésekkor vagy a Szuha
patak helyeirõl jövõ hóolvadás miatt nagyon sokszor került víz alá. Az
úgynevezett „Öreg Szuha” Múcsony alatt folyt és szinte derékszögben
futott neki a Sajónak. Az 1958-60-as években a Szuhát szabályozták, s
akkor szûntek meg ezek az áradások a Berek földjein. Abban az idõben
építették meg a Szuha Múcsony elején lévõ zsilipjét is.

BERENTE 1939-BEN
(Borsod Vármegye Története, Csíkváry Antal, 1939)

A sajószentpéteri járásnak ez a bányatelepes községe részben sík, rész-
ben dombos vidéken terül el a Sajó folyó közelében. Magaslatai: a Nagy
kötéltetõ, Sáros tetõ, Baglyostetõ, Elõhegy és Baskasi.

Területe: 1597 kat.h.
Házainak száma: 222
A falu lakossága: 1050 (540 férfi – 510 nõ), mind magyar:

730 római katolikus
290 református

19 evangélikus
11 zsidó.

A földtulajdon megoszlása a következõ:
Középbirtok 100-1000 hold közötti
Négyesi Szepessy Gyula 200 h
Macsáry Lajosné 119 h.

A többi föld összesen 71 kisgazda között oszlik meg, akinek a birtoka
átlagban 5 hold területû.
Erdõtulajdonos 3 van, 20 holdon felüli erdõbérlet 1 van, 200 h.
A gazdaközösségnek erdeje nincs.
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Az orvos Sajókazincon található (4 km).
Szülésznõ a községben is van.
Az ivóvíz jó. 

Iskolája kettõ van: 
1 református 1 tanerõvel
1 katolikus 1 tanerõvel.
Az iskolán kívüli népmûvelés iránti érdeklõdés közepes.

A községben római katolikus és református anyaegyház mûködik.

Kulturális intézménye a református dalárda és a levente egyesület.
Vasútállomása a Miskolc- Bánréve vonalon van, feltételes megállóhellyel.

Állattenyésztése fejlett: 
79 ló

171 szarvasmarha, mindannyi magyar fajtájú!
150 juh
280 sertés

18 kecske

A község piaca Sajószentpéteren található (4 km).
Kereskedelme és ipara: 

3 üzletre
3 italmérésre
7 önálló iparosra szorítkozik.

Ezenkívül van egy gõzmalma is és három szénbánya, amelyek tekinté-
lyes mennyiségû kõ-, illetõleg barnaszenet termelnek. A berentei szén
országosan ismert, kitûnõ minõségû barnaszén, amely a borsodi szén-
medence legjobb szenei közül való. Van még egy nagyobb ipari üzem is
a községben: a Szén és Kátrányipari Kft.
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A világháborúban 67 berentei lakos vett részt, hõsi halált halt 10,
hadirokkant lett 1.

Nemesi családja a Négyesi Szepessy család. 
A község jövõfejlesztési tervei: utcaépítés, kultúrház létesítése és hõsi

emlékmû állítása.

A II. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMÛ

Az emlékmû névsora alatti felirat: 

Nyugodjanak békében
ESZE TAMÁS

1660-1708

Az emlékmû szembõl jobb oldali részének felirata: 

PETÕFI SÁNDOR 
1823-1849

Az emlékmû szembõl bal oldali lapjának felirata: 

JÓZSEF ATTILA
1905-1937
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AZ EMLÉKMÛ NÉVSORA:

CZAKÓ KÁROLY
HERMANN LAJOS
HERMANN SÁNDOR
HERCZEG ISTVÁNNÉ
L. TÓTH PÁL
NAGY JÓZSEF
MOLNÁR PÁL
MIKÓ MIKSA
OROSZ BERTALAN
OROSZ ISTVÁN
OROSZ JÓZSEF
PÉTER PÁL
POGÁNY DEZSÕ
POGÁNY GYULA
LUKÁCS LÁSZLÓ
TÓTH LAJOS
TÓTH SÁNDOR
SIMON ANDRÁS
VIDO MIKLÓS
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Az emlékmû felállítását Burom György szorgalmazta, aki az 1990-es
önkormányzati választásokon lett Berente, vagyis a 6. számú választókör-
zet képviselõje a Városi Önkormányzatban. Az emlékmûvet a Városi
Önkormányzat állíttatta 1994-ben a fronton elesett berentei katonák emlé-
kére. A névsorban van olyan, aki itt halt meg Berentén, például a front ide-
jén aknaszilánktól, vagy a frontról hazahozott betegség következtében.

CZAKÓ KÁROLY

1920-ban született. Öten voltak testvérek; Simkó Pálné, született Cza-
kó Ilona az ikertestvére Szuhakállóban él. Bevonulása elõtt gazdálkodó,
nõtlen fiatalember. Leventeként vonult be.

Köntös Mariska néni elmondása szerint az Ipolynál esett hadifogságba,
de csak igen rövid idõre, mert az élelemhiány következménye vérhas lett,

69

BERENTE 1900–1945 KÖZÖTT

A II. világháborús emlékmû régen A II. világháborús emlékmû 
felújítás után

monografia 111.qxp  2004.08.10.  17:04  Page 69    (Black plate)



amibe belehalt. A mai Szlovákia területén van eltemetve, nyughelye is-
meretlen. 1962-ben nyilvánították halottá.

HERMANN LAJOS

Vitézi címet hordott, a tüzéreknél szol-
gált törzsõrmesterként. A fronton tûzmes-
ter, ütegparancsnok volt. 1913-ban szüle-
tett. 1938-ban megnõsült, felesége szüle-
tett: Hermina. Két kislányt hagyott maga
után; Mártát és Margitkát. Fûzi Frigyes-
nének, Margitka néninek az édesapja volt.

Fûziné Majoros Margitka, édeslánya el-
mondása szerint 1943. január 13-án kilõt-
ték alóla a lovát, akkor halt meg. Ezt szem-
tanúk mesélték el. Történt mindez orosz
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földön, a Don mellett. 
A két Hermann lány a Petõfi út 70-ben nõtt fel, ugyanis itt laktak

Hermann Lajos szülei. Családja a halála utáni tizedik évben, 1953-ban
kapta meg halotti bizonyítványát.

Hermann Lajos lánya, Margitka nem emlékszik édesapjára, halálakor
négyéves volt.

HERMANN SÁNDOR

A névsorban másodikként található Hermann Lajosnak az édesbátyja
volt. Nõtlen fiatalemberként vonult be.

HERCZEG ISTVÁNNÉ

A front idején aknaszilánk ölte meg Berentén. A Papközben halt meg a
Nemes és a Meskó porta kö-
zötti részen, ott, ahol most
két telek és két pince van
egybe-kerítve. Pogány Lajos
bácsi visszaemlékezése sze-
rint azon a helyen, tehát a
két pince elõtt egy-egy hatal-
mas akácfa állott.

TÓTH PÁL

Sajószentpéteren a Gazda-
bolt melletti házban lakik Eg-
riné, Teri néni. Nyolcvanon
túl (1920-ban született) is oly
filigrán emlékezettel áldotta
meg sorsa, s úgy mesél volt
férjérõl, mintha csak tegnap
történtek volna a dolgok.
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Abban az idõben mások voltak az erkölcsök. Gazdálkodóként készült
közös életünkre, 14 éves koromtól 21 éves koromig udvarolt nekem;
„volt idõnk összeérni”. 1941. augusztus 2-án házasodtunk össze és 1949-
ig voltam Tóth Pálné.

Házasságkötésünk idején Pali a tényleges katonai szolgálatát töltötte az
orosz-magyar határon határõrként Kozmecseken. Késõbb 1943-ban tartalé-
kosként megint ide került. Amikor megindult a nagy orosz és román támadás
már magyar területeken, éppen Tiszabogdányban szolgált, s egészen Halmajig
szorította vissza õket a túlerõ. Itt esett román fogságba Halmajon.

Akkor már megszületett kislányunk, Piroska, de bizony az én Palim
nem sokat láthatta. Ma már a lányom is 61 éves.

A román fogság sanyarú, embertelen volt. Itt kapta el a tífuszt a fér-
jem, ami 1945. február 20-án el is vitte. Túlélõ rabtársai mondták, hogy
közös sírba került a többiekkel. A hivatalos értesítést 1946-ban kaptam
csak meg a haláláról. A nagyenyedi római katolikus temetõ 12-es sír-
hantjában nyugszik a mai Románia területén, lányommal háromszor is
elmentünk a sírjához.

Én végül is 1949-ben mentem újra férjhez, azóta második férjem is
meghalt…

NAGY JÓZSEF

Civilben földmunkás volt. Berentén halt meg. Ment volna be a házba,
a harc hevében egy orosz katona lelõtte. (Forrás: Ekéné, Orosz Olga néni)
Nõtlen fiatalember volt. A Petõfi út alsó részén, az akkor még Szepessy
út 4. szám alatt lakott. A házat a gyár építésének idején szanálták.

MOLNÁR PÁL

Háborús hányattatása megegyezik a Pogány Gyuláéval és az Orosz
Bertalanéval. A hat berentei katona a kareshágeni fronton még együtt
volt. Az itt lezajlott nagy orosz harckocsitámadásban esett el Orosz
Bertalannal együtt.

72

BERENTE 1900–1945 KÖZÖTT

monografia 111.qxp  2004.08.10.  17:04  Page 72    (Black plate)



MIKÓ MIKSA

Civilben gazdálkodó volt. Nõs fiatalember. A református templom fölött
lakott a dombon, a légópince mellett. A seregben tizedesi rangot viselt.

OROSZ BERTALAN

Ugyanabban az orosz harckocsitámadásban halt meg, ahol berentei baj-
társa, Molnár Pál. Orosz Bertalan és a 11. névsoros Orosz József unoka-
testvérek voltak. Nem egy helyre vonultak be katonának. Orosz Bertalan
Németországban Karlshágennél esett el, míg
unokatestvére, Orosz József a Don melletti
harcokban.

OROSZ ISTVÁN

Nem találtam semmilyen adatot róla.

OROSZ JÓZSEF

A seregben légvédelmi tüzér, a Don mellet-
ti harcokban esett el. Orosz Bertalan unoka-
testvére. Eke Józsefné, Orosz Olga ma is élõ
rokona; édestestvére. Orosz Olga néni férje is
kint volt a fronton, tisztiszolgaként szolgált.
Õ hazatért.

PÉTER PÁL

A  Don-kanyarban halt meg, ahol a 2. sz. Hermann Lajos. Egy fiú és
egy leány gyermeket hagyott maga után, vagyis bevonulása idején nõs
volt. Felesége a ravatalozó melletti kriptában nyugszik.
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POGÁNY DEZSÕ

Pogány Lajos visszaemlékezései:
1919. január 21-én született Be-

rentén, gyermekéveit is itt töltötte.
1933-tól, már 14 évesen a Mánik-
féle bányában dolgozott egészen
addig, amíg be nem hívták katoná-
nak. Bevonulása elõtt levente volt,
sõt, késõbb a munka mellett sok-
szor oktatta is a legfiatalabb leven-
téket. Leventeoktatója Héczei
Kálmán volt.

(12 éves kortól a fiúknak min-
den vasárnap 7 órától 11 óráig
délelõtt leventeoktatásra kellett
menni egészen addig, amíg a fia-
talokat el nem vitték katonának. 

Az én leventeoktatóm Héczei
Kálmán református tanító volt.) 

Dezsõ bátyámat elõször 1941 tavaszán hívták be katonának a 23.
Gyalogezred Szerencsen lévõ laktanyájába. 1942 májusában meghalt
édesapánk, anyánk családfenntartó-indokkal kérte leszereltetését. Még
azon az õszön nagy örömünkre le is szerelték. Egy hónapot sem volt
egészen itthon, megkapta (többedmagával) ismét az azokban az idõkben
annyira rettegett SA behívóját. Egyenesen a Don melletti harcokhoz
vezényelték! Utolsó tábori lapját 1943. január 9-ei keltezéssel írta édes-
anyánknak. Nemsokára rá anyánk értesítést kapott a következõ szöveg-
gel: „Pogány Dezsõ tartalékos, címzetes õrvezetõ 1943. év január hó 10.
és 21-e között a Don melletti harcokban eltûnt. Magyar Honvédelmi
Minisztérium.

Anyám 1985. szeptember 11-én bekövetkezett haláláig mindig haza-
várta. Negyvenkét évig élt abban a hitben, hogy egyszer majd valaki
kopog, nyílik az ajtó és Dezsõ bátyám lép be mosolyogva rajta. Hiába
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várt! Utolsó kívánságaként na-gyon rám bízta, hogy koporsójába tegyem
be Dezsõ fia fényképét. Így is történt. Dezsõ bátyám fényképével a
szívén, ha van túlvilág, talán most is rá vár…

Pogány Dezsõ 1943. január 9-én keltezett utolsó tábori postai leve-
lezõlapja édesanyjához: 

Kelt 1943. jan. 9-én
Kedves Édesanyám!
Kívánok mindnyájatoknak jó egészséget, olyant, mint nekem is van. Hál

Istennek még nincs semmi bajom, habár néha süvít a golyó a fülünk mellett,
de már megszoktuk. Itt a Don parton vagyunk egy kis muszka faluban, ha el
tudják gondolni merre van az itten felé, de tegnap volt egy kis muri és így öttel
kevesebb magyar fiú van, habár muszka legalább kétszer annyival. Itt igaz
csak a máról lehet beszélni, meg ami már elmúlt, de azért bízunk a jó Istenben.

Már november 13-tól itt a vonalban vagyok. Lassan minket leváltanak
15-én egy hónapra pihenni. Itt bizony éjjel-nappal egyformán állni kell a
sarat, itt a faluban. Kolovert a neve, civilek is vannak, az ennivaló most
jó, van minden nap pálinka és szalonna. Azelõtt elég rossz és gyatra, só
nélkül. Most kaptam meg Lajos levelét meg a Gézáét, írja, hogy
võlegény, meg a Lipták Béláét. Ha csomagot küld, órát is küldjék, meg
kell csináltatni. A csomagokba még csak szalonna és sütemény kell,
olyan, amit jól lehet harapni… 

– kettõ idõkoptatta elmosódott sor –
Kedves Édesanyám, ne tessék aggódni és bánkódni, mert ezen úgysem

lehet változtatni, csak otthon jó legyen mindig minden. Én még legény-
ember vagyok, itt pedig sok nagycsaládos ember van, akit talán sokan si-
ratnának. Ha élünk, lehet, hogy májusban vagy csak õsszel talán haza-
megyünk aki életben marad. Különös újság nincs, csak a tetû meg akar
enni bennünket, pedig állandóan irtsuk. A fehér bort azért hagyják meg
ha akarják.

Most már tisztelem és csókolom kedves Lajos bátyámat, a testvéreimet
és maradok szeretõ fiú a távolban.

Dezsõ
Minden lapot megkaptam idáig, írjanak.
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A tábori postalap címzése: Özv. Pogány Lajosné 
Berente Borsod megye

POGÁNY GYULA

1946 telén hal meg betegség következtében a Szovjetunióban, Boriszov
láger kórházában. Testvére haláláig mellette volt. Itt temették el jeltelen sírba.

LUKÁCS LÁSZLÓ

özv. Fekete Andrásné (özv. Lu-
kács Lászlóné), született Szo-
bota Hermina néni így vall elsõ
férjérõl, akit a II. világháborús
emlékmûvön tizenötödikként ta-
lálunk a névsorban:

Elsõ férjem 1910. augusztus 1-
jén született, s amolyan „meglátni
és megszeretni” volt elsõ találko-
zásunk a múcsonyi búcsún 1942-
ben. A következõ év májusában
találkoztunk mégis másodszor
újra, de már itt, Sajóvámoson a
szülõi házban (Spiegel Barna
barátjával, akinek abban az
idõben boltja volt Berentén) tette
tiszteletét nálunk, nálam. Önálló
gazdálkodó volt, földmûvesként
élt Berentén Laci, fess, kellemes
embernek ismertem meg.

1944. január 22-én házasod-
tunk össze, így kerültem Berentére Sajóvámosról az Esze Tamás úti
tornácos házba. Itt éltünk együtt, s a sors fintora, hogy csak 61 napig,
mert 1944. március 25-én megkapta a katonai behívóját õ is.
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Rozsnyóra, a XIII. gyalogezredhez vonult be. A Rozsnyó melletti Hárs-
kúton mint katonát még meglátogattam kétszer is, azután bevagonírozták
és a frontra küldték. Nem láttam többé. 

A román fronton esett orosz fogságba, Cseljobinszkban volt fogoly.
Amikor meghalt, nem kaptam hivatalos értesítést sem a magyar, sem a
szovjet hivatalos szervektõl. Német Károly borsod-királyi és Sz. Lipták
József edelényi rabtársa hozta el nekem szabadulásakor férjem halálhírét.
Õk is Cseljabinszkban voltak hadifoglyok. Õk túlélték.

Ezután még nyolc évig vártam rá hiába. 1952-ben mentem újra férjhez
Fekete Andráshoz. 2000-ben õ is meghalt. Tõle lett egy kisfiam, aki fel-
nõtt, s aki most Gyõrben pap. Az idén töltöm be a 80. évemet. 

… Kegyetlen tud lenni a sors. Elsõ férjem volt az ifjúságom…

TÓTH LAJOS

Egyenesen a csendõrkiképzõbõl vonult be.

TÓTH SÁNDOR

A tüzéreknél szolgált, édestestvére volt (16.) Tóth Lajosnak.

SIMON ANDRÁS

A Petõfi út 66-ban, Pogány Lajos bácsi jelenlegi lakásában élt. A Don-
kanyarban esett el. Neje bevonulásakor terhes volt. Kislánya, Simon
Ilonka sohasem látta meg az édesapját, Simon Andrást. Kazincbarcikán a
pincesoron él a lánya, Dallos Béláné, született Simon Ilona.

VIDO MIKLÓS

Berentén az Ady úton lakott az utca végén balra. Nõs volt. Haláláról
semmilyen hivatalos értesítést nem kaptak a családtagok. Sajószentpéte-
ren él testvére, Ungvári Jánosné, született Vido Erzsébet.

Szintén Sajószentpéteren él még a fia, Vido Miklós, aki most 62 éves,
nyugdíjas.
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Az ifjabb (élõ) Vido Miklós elmondása szerint: édesapja az oroszok
fogságából Láska Lajossal és Lipták Bélával megszökött, egy lovassze-
kéren Bükkábrányig eljutott, azóta semmit nem tudni róla.

Vido Miklós 1937-ben kezdte el sorkatonai szolgálatát mint határvadász.
Innen leszerelt, családot alapított, 1941-ben egyenesen a frontra került.

Emléktábla található a Berentén lévõ római katolikus templom külsõ
falán a bejárati ajtótól balra, ami szintén II. világháborús kegyeleti meg-
emlékezés.

Felirata: 
A II. VILÁGHÁBORÚ ÁLDOZATAINAK EMLÉKÉRE 

1989.

KATONASÍROK A BODNÁR-PORTÁN

Köztudott, hogy a posta jelenlegi épülete a Kandó Kálmán úton van. Az
utcát névváltozása elõtt December 13-a utcának hívták. Ezt a nevet arról
kapta, hogy 1944. december 13-án érte el az igazi front Berentét, s e na-
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pon szabadult meg a nyilas- és a náci gépezettõl.
Bodnár Mariska néni akkor 15 éves lányka volt és a József Attila

utcában lakott. (Akkori neve az utcának Arad út.)
Mariska néni így vall a front idejérõl:
Amikor Berentén elkezdõdtek a lövöldözések, szinte az egész falu

pincékbe húzódott be. Jól emlékszem rá, mi a Cs. Tóth Feri bácsi pincé-
jében voltunk. 1942. december 12-e éjszakáját is ott töltöttük, s majd
csak 13-án tértünk haza, amikor teljesen elcsendesedett a fegyverropo-
gás. Mikor hazamentünk három sírhantot találtunk a kertünkben.

Hat elesett orosz katonát temettek az egyikbe, a másikban két román katona
piheni örök álmát, míg a harmadikban egyedül egy orosz tiszt nyugszik.

Berente iskolás diákjai egészen a rendszerváltásig minden évben kosz-
orúzták a sírokat. A három hant a mai napig érintetlen. A rendszerváltás
után már csak én gondozgattam mindhármat, nem értem miért, de „meg-
szûnt a kegyelet”. A közelmúltban beköltöztem a Hõerõ-lakótelepre,
azóta a sírok gondozatlanok, sõt mállik, ledõlt az álló emléktáblájuk is.
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BERENTE 1945-TÕL 
1995. OKTÓBER 16-IG

VÁLASZTÁSOK A TANÁCSRENDSZERBEN

A TANÁCSRENDSZER UTÁNI VÁLASZTÁSOK KAZINCBARCIKÁN

BERENTE IPARA 1945-TÕL

BERENTE ÉVES TERMELÉSE 1946-TÓL AZ 1977-ES BEZÁRÁSIG

A BERENTEI BÁNYÁK SORSA I.
A BERENTEI BÁNYÁK SORSA II.
DR. DOHÁNYOS PÁL (1934)
ID. POGÁNY LAJOS, NYUGDÍJAS BÁNYATECHNIKUS

KÖTÉLPÁLYÁK

KÖNNYÛBETON ÉS SZIGETELÕANYAG-IPARI VÁLLALAT

KAZINCBARCIKAI KÖNNYÛBETONGYÁRA

BETON- ÉS VASBETONIPARI MÛVEK 2. SZ. ÜZEME

BORSODI HÕERÕMÛ VÁLLALAT

A KÖZPONTI SZÉNOSZTÁLYOZÓMÛ

KÖZPONTI BÁNYAGÉPJAVÍTÓ

A BORSODCHEM RT. (BVK)
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VÁLASZTÁSOK A TANÁCSRENDSZERBEN

Mint azt az elõzõ részben már olvashattuk, egy 1954-es minisztériumi
rendelet Berentét az 1948-ban Sajókazinc és Barcika összevonásából
született Kazincbarcikához csatolja, és e három településbõl született
Kazincbarcika város. A várossá nyilvánítás éve is 1954. 

Berente „városi” tanácselnökei sorrendben a következõk voltak:

1954. március 20. Bajkó József,
1956. április 1. – 1956. november 9-ig Juhász Sándor,
1956. november 9. – 1957. március 1-jéig Szép József,
1957. márciusától – 1963. március 1-jéig Szabó János,
1963. március 1. – 1968. augusztus 31-ig Csikós Istvánné dr.,
1968. szeptember 1. – 1989. április 1-jéig nyugdíjba vonulásáig, 
tehát 20 évig és 7 hónapig a város tanácselnöke, Takács István.
Nem véletlen, hogy õ szerkeszti a Barcikai Históriás címû
helytörténeti újságot, ki is ismerhetné jobban Kazincbarcikát tõle.
1989. április 1-jétõl 1990. októberéig a város tanácselnöke, 
Rádóné Gyárfás Ildikó.

Itt ér véget a tanácsrendszer. Ezután a településeket önkormányzatok
vezetik, választott képviselõ-testületekkel, melynek legmagasabb szintû
vezetõje a polgármester.
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A TANÁCSRENDSZER UTÁNI VÁLASZTÁSOK
KAZINCBARCIKÁN

1990. ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK

Az elsõ kazincbarcikai önkormányzat 1990. október 25-én alakult
meg. Polgármesterré Ludányi Attilát választják, aki a FIDESZ párt
színeit képviselte.

Berente képviselõje, mint a 6. körzet külvárosi részéé pedig Buron
György, aki független képviselõjelöltként indult. Buron György szorgal-
mazta a II. világháborús emlékmû felállítását Berentén.

1994. MÁJUS 8. 
ORSZÁGGYÛLÉSI-KÉPVISELÕ VÁLASZTÁSOK 

Az országgyûlési képviselõ-választásokon Berente külvárosi rész a 7.
sz. körzetbe tartozott. E körzetben és választókerületében: 

1. Rádóné Gyárfás Ildikó (MSZP) 14442 szavazattal (50,91%) 
2. Gyenes Imre (SZDSZ) 4327 szavazattal.

1994. DECEMBER 11. 
ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK

A berentei eredmény, mint a város 6. sz. körzetének eredménye:
Csikász Attila 36,96 % (KVFE)
Királyné Bánhidi Katalin 35,05 % (MSZP)
Serfõzõ József 11,14 % (független)
Miákits Ágoston 10,33 % (KDNP)

Ebben a választási fordulóban Ludányi Attila helyett Dr. Király Bálint
lett a város polgármestere. Berente képviselõje tehát Csikász Attila.
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 1998-BAN

Országgyûlési képviselõ újra, az MSZP színeiben induló Gyárfás Ildi-
kó lett, most a II. fordulóban 63,49 %-os szavazataránnyal.

Berente képviselõje 1998-ban a 6. számú körzetben, Pogány Sándor,
35,52 %-os aránygyõzelemmel. Pogány Sándor ezen mandátuma az elsõ
önálló berentei önkormányzati választások elõtt egy héttel automatikusan
megszûnt. 

BERENTE IPARA 1945-TÕL

Az 1920-as évek bányáinak megnyitásáig Berentének nem igazán volt
ipara, ha csak nem nevezzük a kender termesztését és fonását, valamint a
házilag szõtt vászon munkálatait. Régebbi írásokból feljegyzésekbõl
bizonyított, hogy a falunak már 1664-tõl van vízimalma. A gõzmalom az
1930-as évek végén lett üzembe helyezve, hozzá csatolva gõzéhez a ken-
dertörõ szükséges energiaigényét.

Az 1922-23-ban létrehozott Imperial Szénlepárlót 1938-ig teljesen
tönkretette a német I.G. Farben Industrie üzleti vetélytársa, így az is
megszûnt.

Az 1939-ben kiadott Csíkváry monográfia is mindössze hét iparos mes-
terembert említ számban.

Berente 1945 utáni ipari fejlõdését elsõsorban a bányafejlesztés és az
1949. december 21-én kiadott (0018/1949. sz.) tervcél határozat indította el.

1945-ben kezdõdtek el a falu területén a nagy ipari építkezések, mikor
is megkezdõdött a határozat szerinti Borsodi Kooperáció gyakorlati meg-
valósulása.

1945-ban az elsõ ötéves terv idején környékünkre kimondatott a nehéz-
ipar, valamint Barcika és Sajókazinc települések egyesítésébõl Kazinc-
barcika neve.

Fellegvár kellett a tervezett iparhoz. A különbözõ adottságok: út, vasút,
bánya és a Sajó megfeleltek a tervekhez. Berente külteleki és belteleki
részén egyaránt gombamód nõni kezdtek monstrum építmények,
melyekhez várost kellett kreálni, mégpedig a kor hû képéhez; szocialista
várost. Az egyesített két település immár Kazincbarcika néven, területi
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kapacitásával bírta az ipari építkezések vezetõinek, dolgozóinak, kiszol-
gálóinak otthonteremtõ portahelyeit, s hamarosan nyilvánvalóvá vált,
hogy város van itt készülõben. Sajnos Berente részére csak az üzemek,
ipari vállalatok sokasága tálaltatott, a füst, a korom, s mindezekért a
BVK-, valamint a Hõerõ-lakótelepek épületegyütteseit, tíz darab emele-
tes házat kapott cserébe.
A minisztériumok:

a Népgazdaság Tanács (NT)
az Országos Helykijelölõ Bizottság (OHB)
az Országos Tervhivatal (OT)

áldását adták Berente eredeti környezetének tönkretételére. Az épít-
kezések helyét 1949-ben szemlézte egy bizottság, a város építésének he-
lyét 1950. március 30-án, s már abban az évben elkezdõdtek az építkezé-
sek. (Gyerekkoromban sokat hallottam, hogyan használja a köznyelv az
Újváros és a Békeváros nevet… a szerkesztõ)

1954. február 1-jén külvárosi részként Berentét hozzácsatolják
Kazincbarcikához, s három községbõl: Sajókazinc, Barcika és
Berentébõl megszületik a kisded, Kazincbarcika város. (A szerkesztõ
kénytelen visszanyúlni Berente történetében a városhoz is, hiszen így tel-
jesebb Berente története.)

BÁNYÁSZAT

A háború alatt a magyar szénbányák termelésének jellemzõje volt a
konjunktúra. A harcok idején Borsod megyében 6 nagyobb és 40 kisebb
bánya mûködött. A visszavonuló német csapatok robbantásokkal, fontos
gépek elszállításával és hogy a szállítás se egykönnyen indulhasson be, a
vasút és technikai dolgainak tönkretételével igyekeztek lehetetlenné tenni
az újraindításukat.

Berentén, a harcok befejezésekor három bánya:
a Berente táró,
a Nagymál
és a Kötélalja 

épségben maradtak, idõsebb emberek visszaemlékezései szerint a visz-
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szavonuló németek nem robbantották fel bányáinkat, nem romboltak
bennük. Tény az, hogy már 1945-ben megindult a termelés és Berente
már ez évben 48320 tonna szenet adott az országnak. 1945. decem-
berében született döntés a bányák államosításáról.

1946. október 1-jén megalakult a Magyar Állami Szénbányák Rt.; így
központosítva lett irányításuk.

A fejletlen, korszerûtlen bányákat leállították, Berentén ekkor állt le az
Erzsébet bánya.

1946-ban a Nagymál táró 18,1 kt (kilotonna) szenet termelt, 1947-ben
24,2 kt-t, 1948-ban 17 kt-t és bezárták.

1946-ban a Kötélalja táró 6,6 kt szenet termelt, 1947-ben 11,7 kt-t,
1948-ban már csak 2,5 kilotonnát, majd ezt is bezárták fejletlensége, gaz-
daságtalansága miatt.

Így Berentének 1948-tól már csak egy, bár nagy kiterjedésû bányája
maradt, amely 1946-ban is megtermelte a maga 31,3 kilotonnáját, ami a
kelet-borsodi szénmedence átlagviszonylatában közepesnek számított az
akkor üzemelõ bányák között.

1945–1948-ig országszerte szénhiány volt, különösen a háború után
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következõ években. Hiába volt termelés, mely elegendõ lett volna az
országnak, ám eleinte szénnel fizettük (nem is volt másunk) a jóvátételt
Jugoszláviának és fõleg a Szovjetuniónak…

1950-tõl, következõ lépésként országszerte a termelés növelése lett a cél.
Berentén 1952-ben 70,1 kt volt az éves széntermelés, 1953-ban ugrott

fel hirtelen 152,6 kt-ra éves szinten. A 150-200 kt volt Berente bányára
a jellemzõ mutató, egészen 1969-70-ig amikor Berente bánya szénter-
melése csúcsra jutott. Az 1952-53-as termelésnövekedésben nagy
szerepet játszott a berentei ipari koncentráció létesítése, a Borsodi Koo-
peráció és a Borsodi Hõerõmû létrehozása.

A termelés növekedéséhez elengedhetetlen volt a gépesítés. Ez
idõszakban az egyeduralkodó kamrafejtés mellett egyre nagyobb teret
kapott a frontfejtés. Megjelentek a Báti típusú rablóvitlák, a rázócsúszdák
helyett a láncos vontatók, a kaparók és a vég nélküli kötélvontatású szál-
lítóberendezések, … stb.

A fejlõdõ technika rengeteg újítást, kísérleti jellegû gépet is hozott:
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Berentén például a lengyel gyártmányú WLE-50 típusú véselõgéppel
az elõvájásokon és frontfejtéseken kívánták a kézi véselést megszüntetni.
Nem járt eredménnyel. Az elsõ ötéves terv idején a Barcikai Hõerõmû
(kiserõmû) bekapcsolódott az országos hálózatba, így állandó lett a többi
bánya mellett a Berentén lévõ bánya áramellátása is. Tíz év alatt, vagyis
a háború befejezése óta a borsodi szénbányák között Berente is sokat
fejlõdött. 1955 és 1965 között válik Berente szénbányászata nagyüzemi-
vé. A borsodi szénbányák összességükben 20 év alatt, tehát 1965-re érték
el országos színvonalukat. 

1969-ben Berentén újabb kísérleti fejlesztés, kísérlet kezdõdött. A
Schwarz-Wild biztosítású frontfejtést a 60 kW-os motorteljesítményû
KWB-2 maróhengerrel látták el, de ezzel, mind a 125 kW-os KB-125Z
típusú géppel nem lehetett a szilikátos telepet elfogadható módon jövesz-
teni, bár több típusú és késelrendezésû jövesztõtárcsával is próbálkoztak. A
biztosító- és marógépet Edelénybe telepítették át.

1968-ban Berentén az 1,2 méteres II-es telepben Schwarz-Wild biz-
tosítóberendezést helyeztek üzembe. A maróhenger azonban nem tudta
jöveszteni a kovás réteget.

BERENTE ÉVES TERMELÉSE  
1946-TÓL AZ 1977-ES BEZÁRÁSIG

A termelési számok kt-ban, azaz kilotonnában értendõ. (1 kilotonna =
1000 tonna); ld. 1. számú táblázat.

1946-ban a Kelet-borsodi szénmedence összesen 949,5 kt szenet adott. 
Ebbõl a Berente-táró 31,5 kt
Nagymál 18,1 kt
Kötélalja 6,6 kt

56,0 kt
széntermeléssel vette ki részét.
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1. számú táblázat
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Évek Termelt szén Dolgozók száma Fizikai dolgozók
(kt)

1946 31,3

1947 57,1

1948 74,9

1949 57,4

1950 62,4

1951 47,7

1952 70,1

1953 152,6

1954 157,4

1955 152,9

1956 144,1 708 636

1957 136,5 672 625

1958 134,9 696 644

1959 139,8 690 639

1960 151,1 729 679

1961 173,7 857 794

1962 176,5 863 785

1963 188,3 630 566

1964 183,9 958 871

1965 147,4 919 838

1966 169,7 1054 978

1967 159,9 933 865

1968 177,7 924 848

1969 226,9 895 818

1970 253,0 908 831

1971 240,0 924 846

1972 186,0 918 838

1973 171,2 854 773

1974 144,3 687 613

1975 127,8 673 604

1976 127,9 598 563

1977 60,3 343 325
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A medence 29 bányájának évi átlagtermelése 32,7 kt, akkor Berente-
táró a 31,3 kt-ás termelése majd átlagos. Ezzel a széntermelési nagyság-
gal a 29 bánya között a 11. volt nagyságrendben.

A Nagymál és a Kötélalja még 1948-ban termelt egy keveset, majd
bezárták.

Berente bánya éves termelése 1969-ben lépte át a 200 kt-ás határt
(226,9 kt) és 1970-ben futott csúcsra a maga 253,0 kilotonnás éves ter-
melésével.

Sem azelõtt, sem azután berentei bánya éves szinten nem adott ennyi
szenet. A háború elõtti évek történetében együttesen sem, pedig volt,
mikor 4-5 bánya is üzemelt egyszerre.

1970-ben, Berente termelésének csúcsra futása idején a kelet-borsodi
szénmedence összesen 1868 kt szenet termelt, egy bányára jutó átlag 270
kt. Berente bányája ekkor majd átlagos termelésével a 9. helyet foglalta el.

1970-ben az Adriány bánya 799,9 kt termelése volt az elsõ helyen. A
Kelet-Borsodi szénmedence történetében a legmagasabb évi termelésé-
ben 1982-ben Lyukóbánya az örökös elsõ, évi 1269 kt-ra rúgott a
szénkitermelése. A bûvös 1000 kt közelében még Feketevölgy volt 1979-
ben, pontosabban 947,5 kt-val, de nem érte el az álomhatárt, mint ahogy
Lyukóbányán kívül senki más sem. 

Berente e táblázat alapján Nagymál és a Kötélalja 1946-47-48-as ter-
melésével összesen 4575,8 kt szenet adott az országnak. Az utolsó
berentei akna 1977. augusztus 15-én zárt be.
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BERENTEI BÁNYÁK SORSA I.

A Sajókazinci székhelyú Gazdasági Kõszénbánya Vállalat három tárója:
az Erzsébet táró,
az Új táró
és az Árpád táró 

lejáratai a BC IV-es portájával szemben az erdõ felé voltak. Ezek a
lejáratok az üzemek építésekor eltûntek. A háború után ezt a bányát
hívták Nagymálnak, egyébként ezt a bányát kötötték össze a Sándor
táró vágataival.

Az Erzsébet táró 1935-ben szûnt meg.
Az Új táró, más néven Május 1. táró nem sokáig mûködött, inkább

szénport adtak innen a felszínre. Az Új táró faácsolt, fogazott kis táró
volt. Bejárata a bánya területén a fürdõ és a rakodó között volt (?).

Keretterv formájában Záhorszki László bányamér-
nök készítette el 1995-ben megbízás alapján Berente
összes bányájának lejárati és szellõzõaknai részei-
nek biztonsági tervét. Nagy volumenû munka volt.
Meg kellett keresnie az 1920-tól nyitott összes bá-
nya lejárati helyét, s olyan tervet, költségvetést kel-
lett készítenie, hogy a lejáratok balesetmentesek,
zártak legyenek, s megfeleljenek a tájba, a környe-
zetbe olvadó esztétikumnak is. A megmaradó utolsó bánya Berente bánya
néven futott 1977-ig. Csak ezen az egy bányarészen (ami már nagy kiter-
jedésû volt) 6 légaknát lehetett találni. A légaknák lezáródásánál is
ugyanazon követelmények alapján kellett eljárni, mint a lejáratokénál.
Csak magának a 6 légaknának (kerettervi) lezárási költsége több mint
tízmillió forintra rúgott. Emlékszem a Gulyás Ferenc telekjén (a hár-
mashatártól jóval visszább a BC fölötti tetõn) lévõ légakna föld feletti
részére. Majd két méter átmérõjû föld fölé kb. másfél méterre kinyúló,
alig deszkázott lejáratú volt. „Rossz, élénk” gyermekek Mekkája lehetett
volna. Betömedékelték, földdel egyenlõvé tették, most ültetni lehet a
területe helyére!

Záhorszki László bányamérnök készítette el a berentei bányák lezárása
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mellett az egész bányatelek (Kazincbarcika I. és Sajószentpéter I.) aknái-
nak bejárati és légaknai nyílásainak lezárási tervét Herbolyától félka-
réjban egészen a Harica-völgyig. Az egyesített és bõvített bányatelek
nagysága 54,93 négyzetkilométer. Átlagos hosszúsága 9 km-re, széles-
sége 6 km-re tehetõ.

Érdekességként egy felsorolás Záhorszki László munkájából, hogy a
Sajószentpéter I. és a Kazincbarcika I. fedõnevû összevont bányatelek
(ahová Berente is tartozott) bányái mikor zártak be.

Kakucs-táró 1967.
Béke-lejtakna 1967.
Harica-lejtakna 1968.
Sajószentpéter II. 1968.
Sajószentpéter III. 1972.
Berente-táró 1977.
Tervtáró I-II. 1986.

BERENTEI BÁNYÁK SORSA II.

Az elsõ lejtõsakna, melyet 1920-ban a Waldman-Princ kettõs nyitott
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meg 1920–26. között adott szenet.
1926-ra kimerült, bezárták.
Bányalejárata: a felhozoló után
balra a mai bányaterületen.

Az 1926-ra elkészült Sándor
táró, késõbbi nevén Berente-táró
egészen 1977-ig, bezárásáig folya-
matosan termelt. A mai bányaterü-
let után, már a BC területén, balra
a meddõhányótól kb. 80 méterre
van a bánya lejárata. Le van rá-
csozva és kb. 50 méternyire a száj-
tól le van falazva.

A bezárás után (1977. augusz-
tus) még sokáig látszott a lejárati
ívhomlokon ez a felirat:

SÁNDOR TÁRÓ 1924.
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1926-ban a Sándor táróval egyidõben nyitották meg a Baglyas nevû tárót,
mely még a II. világháború után is mûködött. 1927-ben a betársult Mánik
Sándor neve után ezt a két tárót hívta a köznyelv a Mánik-féle bányáknak.

A Barkóczy-féle bánya helye a berentei legelõ alatt az erõmû területe
felé esett, facsillés lószállítással, azon a tájon, ahol ma fordul be a 26-os
fõútról az út, még a BC mostani vasúti kijárója elõtt.

A Sugár-féle bánya (ahol Fürjes Dániel volt a vezetõ gépész) a BC
veszélyes hulladéktárolójától balra volt található, itt volt a lejárata is.
Még ma is fellelhetõ lejáratának bebetonozott része, amit Záhorszki
László bányamérnök 1995-ös kerettervében pontosabban meghatároz.

DR. DOHÁNYOS PÁL (1934)

Rögtön az egyetem elvégzése után kerültem Berentére körzeti
orvosként. Így két orvosa is lett Berentének; Dr. Bojárszki Dezsõ kol-
légám és én. Mindez 1958-ban, õsszel történt. Egyetemi éveim alatt nõ-
sültem, s amikor nejemmel ideköltöztünk a faluba, kislányom már
betöltötte az egy évet. A Malinovszkíj út 6-ban, a II. emelet-re kaptunk
lakást (ma a Bajcsy-Zsilinszky E. út 15. sz. a Hõerõ-lakótelepen). 

Kollégámmal úgy volt megosztva a körzet, hogy enyém volt a Petõfi
úttól Kazincbarcika felé esõ terület. Hozzám tartozott a szénosztályozó, az
akkor még a bánya területe mellett lévõ Aknamélyítõ Vállalat, meg persze
a bánya, ahol abban az idõben elég nagy volt a dolgozói létszám. A Petõfi
úttól Sajószentpéter felé esõ rész, a falu és a többi vasúton túli ipari üzem
pedig Bojárszki kollégámhoz tartozott.

Nejem 1958-tól 1960-ig két évet laboránsként dolgozott a szénosztályo-
zón, utána hozzám került asszisztensként és berentei ténykedésem alatt végig
mellettem volt. 1973-ban már a város fõorvosaként dolgoztam, az egész
egészségügyi vonal, rendelõk, a kórház, orvosi hálózat vezetõje lettem 1988-
ig, nyugdíjba kerülésemig. Most hetvenedik évemet taposom, s kazincbar-
cikai lakásomban élek nejemmel. Lányom férjhez ment, unokám is van,
lányom háziorvosként dolgozik itt a városban.
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DR. DOHÁNYOS PÁL VISSZAEMLÉKEZÉSEI

1958-ban már csak a Sándor táró lejárata, amit akkor már Berente
bányának hívtak, volt meg.

Orvosi praxisom megkezdésekor 1958-ban a bányát egy Hajnal Tibor
nevû bányafõmérnök igazgatta, s szervezetileg Berente a Bükkaljai Bá-
nyaüzem egyik bányája volt.

1960 környékén Demeter Tibor bányafõmérnök,
1965-ben Smaraglai György,
1968-tól Kalló József,
1971-tõl Záhorszki László lett a bánya fõmérnöke, 

ezekre a nevekre és idõkre emlékszem.

Azokban az idõkben Miskolcig már betonból volt a 26-os fõút, persze
nem ilyen minõségben, akkor betonlapokból volt a mûút. Berentén a
Hõerõmû indulása után már volt, illetve akinek kellett, lehetett minden-
kinek villanya.

1960-ban Sajószentpéterrõl a szénosztályozó épületébe költöztek a
bányamentõk. Innen 1998-ban költöztek el Lyukóbányára. Amikor Sajó-
szentpéterrõl a szénosztályozóra költözött a bányamentõk központja
kevesebb, de késõbb 6-700 fõ volt már a taglétszámuk. Ihász Sándor volt
a vezetõjük, késõbb Pothorányi Sándor, s úgy tudom Lyukóbányán most
Rajz Mátyás az utolsó vezetõ a bányamentõknél.

A falu útjai a 60-as évek elején lettek szilárdak. A hatvanas évek ele-
jéig két út, a Petõfi út és az iskola melletti út jött le a 26-os fõútig. Még
ma is meg van a BC területén a régi iskola épülete. Ezt a két utat zárta le
az akkori B.V.K.

Emlékszem, a bánya felé, de inkább a mostani Kötélpálya Üzem alatt
jóval a 26-os fõúttal párhuzamosan a Zója utca teljesen megszûnt létezni.
A bányának az orvosi rendelõje a fõépület végén volt. A fõépületben
öltözõk, irodák és felozoló mûködött. A felozolás azt jelentette, hogy
mûszakkezdés elõtt névsort olvastak a kezdõ harmados mûszaknak. A
jelenlévõk „igennel, jelennel” igazolták, hogy dolgozni megjelentek.
Ugyanekkor történt meg a föld alatti munkahelyek elosztása is.
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1958-ban, amikor Berentére kerültem, a környék ipari üzemeiben még
javában folytak az építkezések. A Hõerõmûtõl a szénosztályozóig 8
nagy baraképület volt amikor a Hõerõt építették tovább. Akkor még vol-
tak rab építõk is.

A mai BC IV-es porta környékén szintén 8-10 baraképület állt, itt lak-
tak a létesítményeket építõ katonák.

ID. POGÁNY LAJOS, 
NYUGDÍJAS BÁNYATECHNIKUS

1929-ben születtem Berentén. Gyerekkoromat is itt töltöttem az Arad
utca 46-ban, mely most a József Attila út 30. címet  viseli, s mely jelen-
leg ifj. Pogány László boltja és portahelye.

Négyen voltunk testvérek; Dezsõ, József és Anna, valamint jómagam.
1941. júniusának 5. napján (a 6. osztály befejezése után) kezdtem el dolgoz-
ni kerékpáros küldöncként a bányánál itt Berentén, s emlékszem 60 fillért
kerestem, amiért 30 darab kétfilléres csokit lehetett abban az idõben venni.
Persze, az akkori csokikat nem kell a mai tábla csokikhoz hasonlítani…

Az iskolai szünet befejezése után Héczei Kálmán tanító úr értesített: jó
tanulmányi eredményeim okán el kell kezdenem a 7. és 8. osztályt. Be is
fejeztem, s már munka mellett végeztem el
Miskolcon az I. számú fiúiskolában a polgárit.

1948. szeptember 2-án volt az évnyitóm a
Pécsi Magyar Királyi Állami Pécs Antal
Bánya- és Kohó, Mélyfúró Ipari Középisko-
lában. Tanulmányaim elõtt voltam már csil-
lés, segédvájár, vájár, a pécsi iskola után vi-
szont Kurityánba kerültem fõaknásznak.
Késõbb rövid ideig Ormosbányán és Ede-
lény bányájában folytattam, innen kerültem
vissza a szülõfalumba, üzemelõ bányához.
Egészen 1977-ig itt dolgoztam, majd miután
a bányát bezárták, még 4 évre átkerültem
Putnokra. 1981. január 5-én kerültem nyug-
díjba, immár 23. éve. 
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1952. május 15-én vettem feleségül Köntös
Rózsikát, de elváltunk. Õ 2001 januárjában távo-
zott az élõk sorából. 1956. május 10-én újra meg-
nõsültem, két fiú; Lajos és Dezsõ és egy lány;
Margitka született második házasságomból, akik
46, 44 és 39 évesek.

1984. júniusától újra egyedül élek. Szeretem
Berentét, engem ideköt ifjúságom, ide kötnek
emlékeim, s egész eddigi életem, s most nyugdí-
jas életem is…

KÖTÉLPÁLYÁK

Feladatuk a kapcsolt bányák szenének a Szénosztályozóba szállítása
volt. A Kötélpálya Üzemegység feladata a szállítópályák és a gördülõál-
lomány megelõzõ, javítási, karbantartási munkálatai. 1979-ben a kötélpá-
lya-rendszerek összes hossza 25,8 km.
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Ebbõl a ma is üzemelõk a következõ hosszúságúak:
7,6 km a Lyukóbánya-Kondó átadóállomás közötti szakasz
6,1 km a Kondó-Berente középállomás közötti szakasz

0,642 km a Berente középállomás–szénosztályozó közötti füg-
gõsín pálya hosszúsága;

14,342 km a jelenleg is üzemelõ kötélpályarendszerek hosszúsága.

1979-ben az összes, 25,8 km hosszú kötélpályarendszer a ráállított
bányák széntermelésének 40 %-át hozták be a szénosztályozóba.

A 2003-ban mûködõ 14,342 km hosszú rendszerek Lyukóbánya szén-
termelésének jelentõs részét hozzák be a szénosztályozóba.

Fellelhetõ adat szerint 1965-ben a Kötélpálya Üzemegységnél 222 em-
ber dolgozott.

HERBOLYA–KAZINCBARCIKA VASÚTÁLLOMÁS:

Emlékszem, 1964-ben tanuló koromban még utaztam a Herbolya terv-
tárótól Kazincbarcika vasútállomásig közlekedõ keskeny nyomtávú kis-
vasúton. Bár személykocsijában nem lehetett egyenes derékkal megállni,
mégis, viszonylag kényelmes volt az út. Ami azt illeti, teherszállító „va-
gonkái” sem voltak túl nagyok. Rendeltetésszerûen e kisvasúton szállítot-
ták a kibányászott szenet a „Nagyállomásra”, ahonnan elosztva, nagy
vasúti kocsikon jutott el a fogyasztókhoz. Ezen a kisvasúton jutottak el a
barcikaiak és a környékbeliek a bányához munkába és onnan haza.

A kisvasút funkcióját egy 1966-an beindult kötélpálya vette át, s las-
sanként eltûnt teljesen a nyomvonala is az épülõ városban.

TERVTÁRÓ-BERENTE KÖZÖTTI KÖTÉLPÁLYA

A tervtáró-Berente közötti kötélpálya hossza 6,4 km volt. Több mint
150 tonna szenet szállított a szénosztályozóba, pontosabban, a Berente
bányánál kezdõdõ függõsínpályáig, ahonnan a függõsínpálya vitte to-
vább végcélja felé. A csillék, vagyis az úgynevezett „teknõk” között 64
méter volt a távolság és 2,4 méteres másodpercenkénti sebességgel ha-
ladtak. Visszafelé sem mentek üresen, mert vitték a meddõt, amit
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automatikusan ürítettek a herbolyai meddõhányóra. A bánya bezárása,
1986. után a kötélpályarendszer ezen a szakaszon végleg leállt, s le is
bontották tartozékaival együtt.

EDELÉNY-SZÉNOSZTÁLYOZÓ KÖZÖTTI KÖTÉLPÁLYA

Az Edelény határában mûködõ bányából bejött elsõ csille (teknõ) sze-
net Berente 1954. november 6-án fogadhatta. A kötélpálya közvetlenül az
osztályozómû 18-as szintjére léptette be a csilléket. A kötélpálya hossza
5 km volt. Szállítóteljesítménye óránként 126 tonna. A csillék a mostani
Borsodi Vízüzem területérõl indultak és az Osztályozó 18-as szintjén
automatikusan ürítettek. A bánya leállása után ez a kötélpálya is teljesen
megszûnt.

LYUKÓBÁNYA-KONDÓ-BERENTE KÖZÉPÁLLOMÁS

A leghosszabb kötélpályaszakasz Lyukóbánya és Kondó átadóállomása
között közlekedik. 7,6 km hosszú, óránkénti szállítókapacitása 180 tonna
szén. Elsõ szállítmányát 1962. nyarán fogadhatta az osztályozómû.

A kondói átadóállomás és Berente középállomás közötti szakasz
hossza 6,1 km. Teljesítõkapacitása ugyancsak 180 tonna óránként. A
Kondón üzemelt bánya leállítása után is üzemben maradt az átadóál-
lomás, mert innen jut tovább Lyukóbánya szene a Berentén (bányaterüle-
tén) lévõ középállomásra. A középállomástól már függõsínpályán érik el
a csillék az osztályozót. E szakasz hossza 642 méter, 1961-ben állították
üzembe és jelenleg is üzemel.

ADALÉKOK A KÖTÉLPÁLYÁK FEJEZETHEZ

A Kötélpálya Üzem ami a KOSZGÜ szerves üzemének számított 2004.
január 1-jével megszûnt. Közel száznegyven ember maradt munka nélkül.
Egy mérnök kft. vette meg, azt majd csak a jövõ igazolja, hogy mi-
lyen célból.
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KÖNNYÛBETON- 
ÉS SZIGETELÕANYAG-IPARI VÁLLALAT 
KAZINCBARCIKAI KÖNNYÛBETONGYÁRA

1963 negyedik negyedévében lépett üzembe Magyarország akkor elsõ
gázszilikát-, gázbeton gyára, rövidített formában a Könnyûbetongyár.
Lengyel tervek alapján épült 1961 és 1963 között. A gyár helye a Sajó és a
vasút között az Ipari út Sajószentpéter felé esõ végén Sajószentpéter
határában terület el. Döntõ szempont volt helyének kijelölésében a Hõerõmû
közelsége, ahonnan a gázszilikát alapanyaga jött át; az erõmû porszénhamu-
ja. A gõzt 24 atmoszférával ugyancsak a Hõerõmû szolgáltatta.

A Könnyûbetongyár 200 millió forintos beruházás volt, évi száznyolcvan-
ezer köbméter gázszilikát termelési tervvel, ami 102 millió kisméretû téglá-
nak felel meg. 

Az alapanyaghoz, a porszénhamuhoz (amivel a Hõerõmû, mint hul-
ladék anyaggal már nem nagyon tudott mit kezdeni) Hejõcsabáról és
Bélapátfalváról hozatta az üzem az égetett meszet, kötésszabályozóként
pedig gipszkövet használt. Duzzasztóanyagként pedig emulgátorral ke-
vert alumíniumpasztát tettek az alapanyagba. Az ezeket az anyagokat tar-
talmazó elkevert nyersanyagot acélsablonokba öntötték, ahol az alupasz-
ta hatására megduzzadt, pórusossá vált. A félkemény gázbetont vagy szi-
likátot méretre vágták és nagynyomású gõztérben magas hõfokon
érlelték. Az építkezések kedvenc anyagává vált a gázbeton: könnyebb,
négyszer könnyebb a betonnál, háromszor könnyebb a hagyományos
téglánál, viszont hõ- és hangszigetelõ képessége többszöröse az addig
használt hagyományos építõanyagokénál, sõt azoktól könnyebben meg-
munkálható. Hátránya viszont, hogy vízfelvételre hajlamos és nincs
olyan ütés- és rázkódás-ellenállása, mint a téglának vagy betonnak. A
gyártást indokolta az is, hogy 1973 és 1978 között még bõven nõtt a
magánépítkezõk tábora. Nagyon sok más célépület felhúzására is alkal-
mas a szilikát (kommunális, kereskedelmi, ipari és mezõgazdasági
épületeknél). Végül is a családi házak építõi voltak a fõbb vevõk.

A próbaüzemtõl 1979-ig a dolgozói létszám 400-440 fõ között vál-
takozott, attól az idõtõl lecsökkent 370-380 fõre. Közben maga a gyártás
is folyamatosan korszerûsödött, kiküszöbölve ezzel a nehéz kétkezi
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fizikai munkát. (Ezt a célt szolgálta például a csehszlovák Poring-eljárás
bizonyos elemeinek átvétele.) A gépesítés egyben a kapacitás bõvítését
és a minõség javítását is célozta.

A gázbeton falazóblokk 1977-ben Kiváló Áru címet nyert. 1977-ben
szükségessé vált az õrlõmû kapacitásának bõvítése, hogy ki tudják
elégíteni az igényeket.

A gyár termelési értéke 1977-ben már majd 200 millió forint volt, pon-
tosabban 190,83 millió forint.

Megszûnt, mint üzem. Tudomásom szerint a Borsodchem Rt. tulaj-
dona, mely cég raktározásra használja. 1999-ben a Könnyûbetongyár
(utolsó) igazgatója Prímás Péter volt. Még a gyár megszûnése elõtt
elkészült egy többmilliós beruházás, úgy 1998 környékén üzemelték be.
Egy vákumos gép, amely a levágott anyag felületét „leszippantotta”
volna. Ezt a beruházást a gyár már nem hasznosította Berentén.

BETON- ÉS VASBETONIPARI MÛVEK 
2. SZ. ÜZEME

A népnyelv ezt az 1959-ben létesített üzemet csak röviden „Nehézbe-
tongyárnak” hívta, központja Miskolc volt. Eredetileg beton bányaívek,
bányafalazó elemekbgyártására indították, de kevéssel késõbb már útele-
meket is készített, 1967-ig mindezt kézi gyártással.

1968-ban az üzemet gépesítették, modernizálták. Ekkor csökkent az
elõállítói dolgozók létszáma a gyár kapacitása viszont ugrásszerûen nõtt.

1973-ban egy új 22 milliós beruházást fejeztek be az üzemben kor-
szerû gyártó-csarnokkal, mely újabb termelésnövekedést eredménye-
zett. Az elemek természetes érlelése miatt hatalmas tárolótérrel ren-
delkezik. Az alapanyag a gyártáshoz Alsózsolcáról érkezik. Fõ terméke
késõbb már nem a bányafalazó elem volt, hanem födémbélés-elem,
járdalap és a szegélykõ lesz. Csinálnak még itt kerítéselemet, víznyelõ
aknák elemeit, mozaiklapokat, medertámasztó elemet stb. Értékesítenek
transzportbetont is.

A födémbélés-elemekbõl 1979-ben már országos igényeket elégítenek ki.
A járdalap, szegélykõ csaknem teljes mennyisége Kazincbarcikára kerül.

1970-ben az üzem 30 776 000 Ft, azaz harmincmillió forint termelési
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értékkel bír, ez a szám 1977-ben már nyolcvanhárommillió-nyolcszázk-
ilencvenhétezerre, tehát majd háromszoros össztermelési értékre
emelkedik.

BORSODI HÕERÕMÛ VÁLLALAT

1924-ben a Borsodi Szénbányák Rt. hõerõmûje már üzemelt
Kazincbarcikán. Ez a kis erõmû a környék villamosításában is nagy
szerepet játszott. A barcikai erõmû 1957-ig folyamatosan, 1962-ig mint
csúcserõmû üzemelt. Egy évig az akkor új Borsodi Hõerõmû melegtar-
taléka volt, ezután teljesen megszûnt mint áramszolgáltató. 39 évig ter-
melték itt az áramot.

A Borsodi Hõerõmû, régebbi nevén Berentei Hõerõmû létrehozását az
ötvenes évek eleji rohamosan növekvõ energiaigény indokolta, de
felépítése szükségessé vált az ország villamosenergia-ellátásának terv-
szerû egységesítése miatt is. Része volt az ún. Borsodi Kooperációnak. 

A község alsó határánál a Sajó melletti Malomároknál kezdõdött
meg építése 1951-ben.

Kettõs feladatául tûzték ki az épülõ erõmûnek az országos villamos-
energia-hálózatba termelését és a környék (épülõ) üzemeinek villamos-
energia-ellátását.

1952. október 1-jén megalakul a Borsodi Hõerõmû Vállalat. 1957-ben
fejezõdik be az erõmû építése, amikor is üzemelõ személyzetét fõleg a
barcikai erõmûtõl irányították át ide Berentére. Az induló erõmû tel-
jesítõképessége 194 MW, ami a hazai, vagyis Magyarország villamos-
energia-teljesítõképességének a 20 %-a volt. A Tiszapalkonyai Hõerõmû
megépítéséig ez volt az ország legnagyobb erõmûve. Építésének,
indulásának legnagyobb elõnye országosan; a közvetlen szénellátás több
évtizedre biztosított volta, és a Sajó, valamint a Boldva közeli vize.
(Akkor még fúrt kutakból is volt igény a vízre.) További elõnye, hogy a
ráépülõ közeli üzemekhez kicsi hálózati veszteséggel jut, jutott el az
áram. Ugyanez jellemzõ a hõ-energia továbbítására is. 

Az erõmûnek 1953-ban (megalapozatlan tervek szerint) már üzemelni
kellett volna. Hátráltatták a késve elkészült (építészeti) tervek, az építési
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munkák, a tervtõl eltérõ építészeti módosítások, anyaghiány stb.
1955. februárjában megtörtént az elsõ párhuzamos kapcsolás, s ezzel

megindult az elsõ gépek próbaüzemelése.
Az erõmû kivitelezésében 11 NDK-s cég vett részt, a hazaiak között ott

találjuk a Láng Gépgyárat, a Ganz Villamossági Gyárat, az Április 4.
Gépgyárat, a 31. sz. Építõipari Vállalatot, a Villanyszerelõ Ipari Vállala-
tot és a Villamos Erõmû Tervezõ Vállalatot.

1955 decemberében az erõmû beépített teljesítménye már 90 MW volt.
Teljes kapacitását a 194 MW-ot 1958-ban érte el.

Míg 1955-ben szénfogyasztása 382 ezer tonna volt, 1958-ban már ez a
mennyiség 1,6 millió tonnára emelkedett. A teljes felfutás után a fajlagos
kalóriafogyasztást sikerült 3720 kcal/kWh-ra lecsökkenteni.

1954-ben 281 az állományi létszám, 1955-ben 616 dolgozóra
emelkedett ez a szám.

1955-ben 263 millió kWh villamos energiát termelt a Borsodi Hõerõ-
mû, ebbõl 231 millió kWh megy távvezetéken az országos rendszerbe.

Az üzem teljes felépítése meghaladta az 1,5 milliárd forintot, ami akko-
ri értékén horribilis összeg volt.

Már a felfutás évében, 1958-ban megkezdõdött az erõmû korszerûsí-
tése, a megnövekedett gõz és melegvíz miatt, a BVK részére vegyileg
kezelt víz igénye miatt. Még ezekhez hozzájött a Könnyûbetongyár
pernyeigénye is.

FÕBB BERUHÁZÁSOK:
1958-59: A szénátvétel munkáját megkönnyítõ mintavételezés meg-

valósítása.
1959-1960: Megépült a 120 kV-os segédsín és megtörtént a 120 kV-os

gyûjtõsín-rendszer hosszanti megosztása.
1959-1963: A szénõrlõmalmok teljesítményét jelentõsen megnövelték.

1961: Az egyre növekvõ hõszolgálati igények kielégítésében döntõ
jelentõségû lépés volt a VIII-as helyszámú fûtõgép beépítése.

1963: Megindult a hõszolgáltatás a PVC-gyáregység felé. Üzem-
be helyezték a 100 t/h-s vegyi vízelõkészítõt.

1963-1965: Elvégezték a kazánok átcsövezését.
1965: A földgázpóttüzelés megkezdése.
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1966: A víz-gõz rendszer ellenõrzésére központi mintavételezõ és
ellenõrzõ laboratórium létesült.

1967: 300 t/h teljesítményûre bõvítették a vegyi vízelõkészítõ üze-
met, mely így az ország egyik legnagyobb sótalanítója lett.
Megindult a minõségi vízszolgáltatás. A PVC-gyár ion-
mentes vízigénye következtében bõvült a Borsodi Hõerõmû
„termékválasztéka”. 

1968: A város üzemeinek egyre növekvõ hõigénye miatt a
fûtõközpontba egy új ellennyomású turbina került beépí-
tésre, mely a hõszolgáltatás kibõvítését tette lehetõvé. A
vegyipari termelés biztonságának érdekében kiépültek a 35
kV-os önálló rendszerek a BVK üzemei felé.

1973: Jelentõsen kibõvült a kommunális távfûtési rendszer.
1974. Megkezdte mûködését az indítási gõzhasznosító berendezés.
1975: A jobb munkakörülmények megteremtése és a kezelõi lét-

szám csökkentése céljából megtörtént a kazánok kezelésé-
nek blokkosítása. A zagyeltávolítás üzembiztonságának fo-
kozása érdekében üzembe helyezték a csõkamrás zagyeltá-
volító rendszert.

1975-ig mintegy 500 millió forintot fordított beruházásokra, korszerû-
sítésekre a Borsodi Hõerõmû. Az ötvenes évek végére kialakult szakmai
törzsgárdája.

1977-ben a vállalat 25 éves fennállásának idején a következõ üzemek
voltak a Borsodi Hõerõmû területén:

SZÁLLÍTÓÜZEM: Feladata a szén szállítása és tárolása, a salak és a zagy
eltávolítása. A Központi Szénosztályozóból egy 1,8 km hosszú gumisza-
lag szállítórendszeren jön át a Hõerõmûbe a szén. Kisegítésként jöhet
közvetlen vasúton is, ekkor kettõ vagonbuktatója is van az erõmûnek.

Az erõmûben ez idõben naponta 5000 tonna szenet tüzelnek el. Ha
széntéren tárolt szénbõl táplálják az erõmûvet, akkor innen a szenet egy
markolóval ellátott daru szedi fel, a szalaghídra emeli, a szalaghíd szállí-
tószalagjai a kazánok hombárjaiba továbbítják.
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KAZÁNOK: A gõzfejlesztést 10 db EKM Bergmann-Borsig gyártmányú
szénportüzelésû kazán biztosítja. Egy kazán névleges teljesítménye 100
tonna/h gõztermelés, 76 atmoszféra nyomáson és 495 Celsius fokon.

A szén õrlését, szárítását, befúvását kazánonként 4 db 12 t/h teljesít-
ményû ventillátormalom végzi. Az égéshez szükséges levegõt 2 db
nyomóventillátor nyomja egy lég-elõmelegítõn keresztül be a tûztérbe. A
füstgáz szívóventillátoron keresztül jut a kéménybe és a szabadba. A füst-
gáz által szállított pernyét egy mechanikus leválasztó szûri ki. A pernye
nagy részét a Könnyûbetongyár dolgozza fel. A felesleges pernye és sa-
lak a zagytérre továbbítódik. A kazánok begyújtása olajjal, illetve föld-
gázzal történik. A kazánokban termelt gõz gyûjtõsínes rendszeren ke-
resztül jut a turbinákra.

TURBINAÜZEM: A turbinák részben kondenzációs, részben pedig
elvételes ellennyomású gépek.

A kondenzációs turbinák termelik valójában az áramot, az elvételes
ellennyomású gépeknél az áramtermelés másodlagos, itt a gõz a fõtermék.

Az indulási beruházások idején 6 db Láng-BBC típusú kondenzációs
turbinát telepítettek alapteljesítményük egyenként 26 MW, amit 32 MW-
ig lehet fokozni. Ezeknél a gépeknél a munkát (áramot termelõ) végzõ
gõz kondenzátorokba csapódik le. A kondenzátort a Sajó vizével hûtik.
(Itt vízszegénység idejére van egy tízezer köbméteres hûtõtorony is.) A
lekondenzált gõz vizét újra visszaforgatják az alaptartályokba, ahonnan
tápszivattyúk visszanyomják a kazánokba.

A hõszolgáltatást három fûtõturbina végzi. Az elsõ idõszakban egy 90
t/h gõznyelésû 5 MW teljesítményû elvételes ellennyomású fûtõ-
turbinát építettek be. Késõbb egy 5,8 MW teljesítményû 32 t/h gõznye-
lésû elvételes turbinát. A harmadik beépített turbina 10 MW teljesít-
ményû 90 t/h gõzelnyelésû fûtõturbina.

VILLAMOS ÜZEM: Szabadtéri transzformátorállomásból, villamos
kapcsoló berendezésekbõl és villamos vezérlõbõl áll. A turbinák generátort
hajtanak gõzenergiával, a generátorok fejlesztik az áramot, aminek egy
része kimegy a közeli üzemekbe, persze transzformátorokon keresztül,
többi része szintén transzformátorokon keresztül az országos hálózatba jut.
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Kilenc generátor van. A 120 kV-os és 35 kV-os rendszer közötti kapcsola-
tot 3 db 36 MVA-es kooperációs transzformátor biztosítja. A 120 kV-os
rendszer 5 távvezetéken kapcsolódik az országos hálózatba.

Az üzem önfogyasztását hét kisebb teljesítményû transzformátor biz-
tosítja. Mindezen gépeket, berendezéseket a vezénylõ irányítja, kezeli,
szabályozza. A vezénylõnek közvetlen kapcsolata van az országos teher-
elosztóval.

VEGYI ELÕKÉSZÍTÕ ÜZEM: A régi termikus pótvízellátást a kazánok-
hoz 1963-ban egy 100 t/h sótalanító váltja fel. Ez biztosította a PVC ion-
mentes vízszükségletét is. (Napjainkban, 2003-ban, a BC Rt.-nek saját hõe-
rõmûve van, ami azt jelenti, hogy önmagának állítja elõ a kondenzvizet a
gyár, és a BC Rt. Vízüzeme állítja elõ a szükséges ionmentes vizet.)

1967. óta egy új 350 m3/h teljesítményû sótalanító üzemel a Hõerõmûben.
A Bódva vize tárolókból a meszes reaktorba, majd kavicsszûrõkre

kerül. Ez a szûrt és elõlágyított víz jut aztán az anion- és kationcserélõk-
re. A sótalan víz egy része a kazán tápvíztartályaiba, a többi más fogyasz-
tókhoz kerül.

JÁRULÉKOS LÉTESÍTMÉNYEI a hõerõmûnek a mûhelyek, raktárak, a
vízkivételi mû és az üzemen kívül lévõ pernyeátadó állomás.

1979. környékéig a Hõerõmû 1,6-1,8 millió tonna alacsony értékû bor-
sodi por- és daraszenet használt fel 3865 és 4320 Tcal évi ingadozó
hõértékkel.

A kazánok begyújtásához tüzelõolajat használnak.
A Hajdúszoboszlóról vezetéken jövõ gázból 1965. óta földgáz póttüzelést

is használnak a tüzelés dúsítására, bár a gáz használata gazdaságtalan.
Jelen adatok a Kazincbarcika Földrajza címû könyvbõl valók. (Kazinc-

barcika, 1979)
A könyvet Dr. Frisnyák Sándor szerkesztette.
A kötetet írták:
Dr. Boros László
Dr. Göõz Lajos
Hanusz Árpád
Dr. Kerényi Attila
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Dr. Kormány Gyula
Dr. Papp Antal
Dr. Simon István
Dr. Süli-Zakar István
Dr. Szabó József
Takács István
A rendszerváltás privatizációs idõszakában 1996 õszén elkelt a Borsodi

Hõerõmû is. Új neve AES Borsodi Energetikai Kft. lett. Tulajdonosa
amerikai cég. A Hõerõmû áramvásárlási szerzõdése lejárt, beszüntette
ezért szénalapú termelését. A 2001 nyarán tervezett konstrukció szerint
átáll az észak-magyarországi erdõk rendszeres karbantartásából szár-
mazó tûzifafûtésre. 2003-ban már két fatüzelésre átalakított kazán üze-
mel fûrészporral, aprítékkal, fakéreggel. Így, a hõerõmû üzemelése 2014-
ig biztosított. A Magyar Villamos Mûvek Rt. vezérigazgatójával, Pál

Lászlóval kötött vásárlási keretszerzõdése alapján szükség van a termelt
áramra is az országos hálózatban.

Elõször John Grean vezette az Energetikai Kft.-t, utána Kiss Csaba lett,
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a kft. ügyvezetõje. Jelenleg Vécsi György, a kft. elsõ embere.
Az erõmû megújulásával környezetvédelmi gondokat küszöbölt ki, s tér-

ségünkben az eddig megtartott munkahelyeken felül újakat is teremtett.

A KÖZPONTI SZÉNOSZTÁLYOZÓMÛ

Az 1950-es évek elsõ felében elkészült Berentén a Központi Szénosz-
tályozómû és az ehhez tartozó kötélpályarendszer. A központi osztályozó
létesítését a térség 40 kisebb-nagyobb bányája szénelõkészítésének kon-
centrációja, egységesítése tette szükségessé két szempontból is. Az ela-
vult kis osztályozómûvek korszerûsítését, kapacitásnövelését nem lehe-
tett volna tovább halasztani. Meg kellett oldani a különbözõ fûtõértékû és
hamutartalmú borsodi aknaszénbõl az egységes minõségû nagyfogyasz-
tói és háztartási szén elõállítását. A központi osztályozó helyét a szállítási
súlypont, a vasúti és közúti közlekedés adottságai, valamint a berentei
hõerõmû telepítési lehetõségei alapján határozták meg.  Generáltervezõje
a Bányászati Tervezõintézet volt. A beruházást az elsõ idõszakban önál-
ló beruházási vállalat irányította, majd 1956-tól a Borsodi Szénbányásza-
ti Tröszt vette át ezt a feladatot. A kivitelezés 1951 májusában kezdõdött
el és 1954 novemberében helyezték üzembe az elsõ osztályozó egységet,
majd folyamatosan a többi is megépült. Kezdetben négy osztályozó egy-
ség mûködött, két gépegység törõként létesült, de késõbb ezeket is osztá-
lyozó egységekké alakították át. Az ötszintes épület legfelsõ szintjére fu-
tott be a függõsínpálya és az edelényi kötélpálya. A kézi ürítést 1972-ben
automatizálták. A vasúton érkezõ szén vagonokból való ürítését öt iker-
elrendezésû buktató végezte. A kiürített szenet gumiszalagok továbbítják
vagy a széntárolóba vagy az osztályozóegységek feladó szintjére. 

A közúton érkezõ szén 1973-tól úgynevezett szelesi átürítõn és bun-
keron keresztül kerül az osztályozómûbe.

1986-ban a függõkötélpályákon szállított szénmennyiség aránya 40 %,
a többi beérkezõ szén vasúton érkezik. A szénpályaudvar forgalma na-
ponta 11 kt, szélsõséges esetben elérte a napi 20 kt-t is.

A szénpályaudvart a kezdettõl folyamatosan korszerûsítették. 1966-ban
kezdõdött el a három vágányhídmérleg és a szalagmérlegek szerelése. Ez
évben teljesen felújították a pályaudvar-világítást. Megvalósult a 35 kV-os
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energiaellátás. Fürdõt bõvítettek, teret burkoltak, a száraz osztályozás ha-
tékonyságára, illetve annak javítására rezonáns rostákat szereltek be.

1967-ben az osztályozó mellett kockaszénkiadó létesült a lakossági
ellátás javítására, a közúti szénkiadáshoz. A meddõvel kiválogatott félter-
méket aztán az erõmû használta fel. Az osztályozómû tervezésekor javí-
tott szén (mosott, tisztított) elõállítására nem volt igény. A gépi jövesztés
aprította és megemelte a szén meddõtartalmát, tehát romlott minõsége.

1970-ben az osztályozón 30 tonna óránkénti kapacitású mosót építettek
az edelényi diószén meddõjének leválasztására. A kísérletekbõl kitûnt,
hogy minõségjavulás csak a nedves osztályozástól várható, a kézi válo-
gatás nem alkalmas minõségi szén elõállítására. Ezek az évek egyébként
a mennyiségi szén növekedésének emelése jegyében teltek. (Berente
bányája, ha visszalapozunk a termelési táblázathoz, ezekben az években
– 1969-70-71-ben – érte el csúcstermelését.) 

Végül is az osztályozómûben hosszú latolgatás, totojázás után 1981
júniusában kezdték el építeni a nehéz szuszpenziós mosás technológiájá-
nak berendezéseit. Elsõ ütemében a durvaszén nehéz szuszpenziós,
háromtermékes dúsítására alkalmas mû készült el. Ehhez kapcsolódtak a
mûvet kiszolgáló létesítmények: a magnetittároló, a vízgazdálkodás gaz-
daságosságát biztosító DORR-sûrítõ, a keletkezõ iszap tárolására alkal-
mas iszaptér, zagyvezeték, a pótszivattyú-állomás és -vezeték.

A második ütemben valósult meg a zaggyal kikerülõ apró szemcséjû
szénhányad visszanyerésére szolgáló iszapvíztelenítõ. 1983. decem-
berében fejezõdött be ennek létrehozása, 1984. júliusában volt a próbaü-
zeme. A próbaüzem sikeres volt, a további két egységet még ebben az
évben, decemberben kapcsolták a mosómûhöz.

A mosó üzemzavara esetén négy osztályozó egységen lehetõség volt a
szén száraz elõkészítésére.

A DÚSÍTÁS TECHNOLÓGIÁJA

A függõpályákon, a vasúton és a közúton beszállított nyers szén elõször
a száraz elõosztályozó sorokra került, amelyeknek gépei: a 200 mm-es rés-
nyílású kaliberrács és a Binder típusú rezonáns szita. A +200 mm-es szem-
nagyságú szén a törõre, majd a rezonáns szitákon elõállított 10-200 mm-
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es szemnagyságú termékkel együtt a durvaszénmosóba került. A dúsítást
két, egyenként 300 t/h teljesítményû, párhuzamosan üzemelõ WEMCO
típusú dob végzi 1600 és 1800 kg/m3 sûrûségû magnetit szuszpenzióban.
A dúsított szénterméket a Dunán inneni háztartások használták fel. A –25
mm-re letört középterméket az ellenõrzõ és lemosó szitákon visszanyert
0,5-10 mm-es szemnagyságú szénnel, továbbá a száraz elválasztás 0-20
mm-es szemnagyságú termékével együtt az erõmûvek kapták. A meddõ
függõkötélpályán és közúton jut a meddõhányóra. A kimosott meddõ pedig
hidraulikus szállítással kerül a zagytérre.

A bányák bezárása idején, a rendszerváltás korától lassan visszafejlesz-
tették ezt a monstrum üzemet. 2003-ban az egész területen mintegy 40
ember dolgozott három mûszakban.

2004. január elsejével Berentén a Kötélpálya Üzemmel együtt a szén-
osztályozó is megszûnt.

Mindkét üzemet 1973. január elsejével vonták az egykori KOSZGÜ
fennhatósága alá. Jelenleg a volt KOSZGÜ egyetlen üzeme sem létezik.

KÖZPONTI BÁNYAGÉPJAVÍTÓ

Az 1956-ban Miskolcon létrehozott szállító- és karbantartó üzem a keleti
szénmedence bányáinak lett javítóüzeme. Észre lehetett venni, hogy ezek-
nek a bányáknak a magasabb technikai fejlõdését hozta, viszont a borsodi
bányák egészének szüksége volt a fejlettebb üzemvitele, bányászkodásra.
Ezért volt szükség egy Központi Bányagépjavító építésére.

A munkák 1960-ban kezdõdtek el Berentén, a kelet-borsodi bányászat
területi súlyközpontjában. A beruházási munkák még ez évben be is feje-
zõdtek. Megépült a központi üzemcsarnok, az iroda-fürdõ-étterem kom-
plexum, a szakipari mûhely, a jármûjavító mûhely és szín, valamint a
központi raktár. A központi bányagépjavító részleges, majd teljes üzem-
be helyezése 1965-67. között megtörtént. A miskolci javítómûhely is
Berentére  települt át. A Központi Bányagépjavító és Szállítóüzemhez
tartozott a bányagépjavítás és karbantartás, a közúti szállítás egy része, a
gépjármûvek javítása és karbantartása, a szakipari tevékenység, valamint
a tranzit jellegû fõraktározás. A bányák gépesítettségének emelkedésével
a központi bányagépjavító szerepe megnõtt.
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A Közonti Bányagépjavító és Szállítóüzemet és a Központi Szénosztá-
lyozót 1973. január elsején összevonták, 1974. júliusában ide csatolták a
farkaslyuki szállítási üzemegységet. Így jött létre most már a borsodi
szénbányászat egész területére kiterjedõ feladatkörrel a Központi Osztá-
lyozó, Szállító, Gépjavító Üzem, rövidítet közismert nevén a KOSZGÜ.

A KOSZGÜ profiljait a területi és a bányaüzemi koncentrációnak
megfelelõen bõvítik. 1986. környékén feladatait 10 különbözõ üzem-
egységgel látja el:

A SZÉNELÕKÉSZÍTÕ ÜZEMEGYSÉG végzi az osztályozóra beérkezõ
aknaszén piaci igények szerinti elõkészítését.

A KÖTÉLPÁLYA-ÜZEMEGYSÉG üzemelteti a függõkötélpályákat és
karbantartja, javítja a pályákat és a gördülõ állományt. A kötélpályák
összhossza 26 km, amely a nehéz terepviszonyok miatt Magyarország
egyik ún. Bleichert rendszere.

A MECHANIKAI ÜZEMEGYSÉG javítja a jövesztõgépeket, a
marótárcsákat, a hidraulikus önjáró biztosítóberendezéseket, az acéltá-
mokat és a süvegeket, a marótárcsákat, a hidrodinamikus tengelykapcso-
lókat, a hidromotorokat és szivattyúkat, felújítja ezek alkatrészeit. Tevé-
kenysége kiterjed saját rezsis beruházások végzésére is, új alkatrészek és
géptartozékok gyártására.

A VILLAMOS ÜZEMEGYSÉG ellátja a vállalat villamos berendezéseinek
javítását, villamos berendezéseket és tartozékokat gyárt. Részt vesz saját
rezsis beruházási tevékenységben, valamint az esetenkénti szolgáltatásban.

A KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSI ÜZEMEGYSÉG alaptevékenysége a szénszállítás
az osztályozó mûvekhez, illetve fogyasztókhoz. Feladata még: anyagszállítás
a Borsodi Szénbányák és más vállalatok között, a Borsodi Szénbányák üze-
mei között; személyszállítás, szabad kapacitás esetén szolgáltatások.
A JÁRMÛKARBANTARTÓ ÜZEMEGYSÉG végzi a vállalat teljes
gépjármûállományának utójavítását, az alap és bõvített mûszaki szem-
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léket, fenntartja a hatósági elõírások szerinti üzembiztos állapotot.

ÜZEMFENNTARTÁSI ÉS FEJLESZTÉSI ÜZEMEGYSÉG a vállalat
egész területén szakipari tevékenységet folytat. Gyártja és javítja az egység-
csomagos anyagmozgatás eszközeit, gépeit. A KOSZGÜ telephelyein ellátja
az építészeti, épületgépészeti és villamos karbantartási feladatokat.

Az ANYAGELLÁTÁSI ÜZEMEGYSÉG a vasúton és tehergépkocsikon
érkezõ anyagokat, alkatrészeket és beruházási gépeket fogadja, tárolja,
illetve továbbítja a termelõ üzemeknek. A vállalat építési munkáihoz
szükséges anyagokat beszerzi, tárolja. A KOSZGÜ üzemegységei gép-
karbantartó tevékenységéhez igényelt anyagokat és alkatrészeket tárolja,
azokat kiadja. Üzemelteti a Szuhakállóban lévõ központi anyagteret.

Az ÉPÍTÉSZETI ÜZEMEGYSÉG feladata az építészeti beruházások
és állóeszközök, az építészeti munkák elvégzése, valamint bányász-
lakások építése.

A LABORATÓRIUMBAN folyik az osztályozóra kerülõ szenek keres-
kedelmi vizsgálata, mely kiterjed a fûtõérték, a hamutartalom és a ned-
vességtartalom vizsgálatára. Elemzik a kutatófúrási mintákat, továbbá a
bányalevegõ és bányavíz minõségét is megállapítják.
Hatalmas bonyolult munkákat végzõ cég volt a KOSZGÜ. A bányák
sorozatos bezárásával oktalanná vált mûködése, így a rendszerváltás ide-
jén megszûnt, mint üzem. Még állva maradt egészen 2004-ig a szénosztá-
lyozó (csökkentett munkamûveletek és munkaerõ formában). 
(Ugyancsak 2004. január elsejével nem üzemel a kötélpályák rendszere
sem. A kötélpályákat az eddig üzemelõ Lyukóbánya tartotta életben.)

A KOSZGÜ Berentén levõ központi és üzemterén jelenleg mintegy hét
kft. mûködik, amelyek a Bányavagyon Hasznosító Rt.-tõl kaptak jogo-
sultságot az e helyen végzenõ különbözõ volumenû és típusú munkához.
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A BORSODCHEM RT. (BVK)

Mint azt már az elõzõekben olvashatták, 1938-ig volt vegyipari üzeme
Berentének, mégpedig az Imperiál Vegyészeti Gyár, amit Kandó Kálmán,
a háromfázisú nagyvasúti vontatás feltalálója alapított. A gyár Kandó
Kálmán Alacskán termelt szenének kémiai felhasználója volt, lepárlási,
kokszolási, különbözõ szénhidrogén-elõállítási folyamatokkal…

A Borsodi Vegyi Kombinát (BVK) és utódvállalata a Borsodchem Rt.
olyan nagy történeti múlttal bír, hogy külön vaskos könyv kerekedne
belõle, ezért történetébõl csak fontosabb részleteket emelek ki, a teljesség
igénye nélkül.

A Kormány 1949-ben döntött a Borsodi Kooperációs Tervrõl, melynek
keretében a borsodi szénre alapozva (más feltételek is megfeleltek e kör-
nyéken; a Sajó vize, az út és vasút közelsége) létre kell hozni egy szén-
osztályozót, egy erõmûvet és egy nitrogénmûvet. Az elsõ ötéves tervben,
1950-1955. között ez lesz Magyarország legnagyobb ipari beruházása. A
mezõgazdaság kemizálása érdekében (nitrogén alapú mûtrágya) meg is
indult 1950-ben a vegyigyár építése.

Az Országos Tervhivatal szerint a terv alapján napi 10 tonna ammóniát
kell majd termelnie, s ennek megfelelõen évente 132 000 tonna 20,5 %-os
nitrogéntartalmú mészammonsalétrom mûtrágyát kapacitálnia. (A gya-
korlatban ez a mennyiségérték az évek múlásával csak emelkedett.)

Az építkezések a hazai nitrogéngyártás tapasztalatainak felhasználásával,
hasznosításával indultak. A technológia az akkori színvonalnak felelt meg.

A kokszgenerátorokban elõállított nyersgázt kéntelenítették, mosták,
tisztították, majd 300 atmoszféra nyomásra komprimálva egyenként
55 t/nap teljesítményû, ún. NEC konverterekben ammóniává alakították.
Az ammónia elégetésével salétromsavat, majd ammónitrátot nyertek. Ezt
mészkõporral keverve szemcsés mûtrágyát állítottak elõ.

A gyár elnevezése az idõk folyamán sokszor változott. A nitrogén-
mûvet az 1948-ban alapított Vegyimûvek Beruházási Vállalat keretében;
1949-tõl Borsodi Nitrogénmûvek Nemzeti Vállalat néven ismerték.
1952-ben a Sajómenti Vegyimûvek nevet kapta, de még ebben az évben
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a Borsodi Ipari Tröszt irányítása alá rendelték. 1954. július 3-án a Tröszt,
a Sajómenti Vegyimûvek és a Borsodi Kokszmûvek összevonásából egy
vállalat alakult:

A BORSODI VEGYI KOMBINÁT (BVK).

1955 nyarán, augusztus 19-én megtermelték az elsõ zsák mûtrágyát.
Az 1956-os események a próbaüzem szakaszát meghosszabbították,

visszavették, a gyár csak 1958-tól kezdett el folyamatosan termelni.
Elsõ fejezetként emlegetik a gyár történetének eddigi szakaszát, így

teremtõdött meg Borsod megye egyik vegyipari óriása, a Borsodi Vegyi
Kombinát.

1959-ben újabb fontos döntést hozott a kormány: a BVK kapacitását
(tehát a mûtrágyagyártást) kétszeresére kell növelni a földgáznak szin-
tézisgáz elõállítására való átállásával, vagyis meg kell szüntetni a koksz
alapanyagú gázgyártást.

Kuriózum és vegyipari tény, hogy Magyarországon a földgáz, mint
vegyipari alapanyag, itt jelent meg elõször. Bõvíteni kezdték a mûtrágya-
elõállító egységeket is az átállással egyidõben. A földgázbontók, az egyik
1962 végén, a másik 1963 elején el is készültek. Úgy az atmoszférikus
földgázbontáshoz, mint a mûtrágyavonalhoz is, szovjet technológiákat
alkalmaztak. (A IV-es, V-ös óriáskompresszor, az I-II-III. szintézisköri
két turbókompresszor.) 

A sikeres próbák után a Borsodi Vegyi Kombinát átállt a földgáz alapú
szintézisgáz gyártására és megszüntette a kokszbázisú mûködését. A gyár
építésére új vállalat alakult, a Berentei Vegyimûvek, amely Berente lakott
területébõl házakat kisajátítva, területeket elvéve egy nagy PVC-gyár
építését kezdte meg 1959-ben. 1963-ban megindult a polyvinilklorid
(PVC) gyártása. A mûanyag mellett a Berentei Vegyimûvek marónátront,
sósavat, klórt és hypót is adott az ország iparának. 

Harmadik fejezeteként a gyár történetében elmondhatjuk vegyipari törté-
neti tényként is, hogy Berentén megindult az ország elsõ, hõre lágyuló mûa-
nyagot elõállító gyára. A Berentei Vegyimûveket egyesítették a Borsodi
Vegyi Kombináttal, így a BVK ténylegesen kombinát jelleget kapott.

118

BERENTE 1945–TÕL 1995. OKTÓBER 16–IG

monografia 111.qxp  2004.08.10.  17:04  Page 118    (Black plate)



Már 1962-ben a PVC termelésének az ötszörös emelésérõl döntött a
Gazdasági Bizottság, majd 1964-ben újabb döntés született a mûtrágya-
gyártás fokozásáról, amely az I-es, II-es nyomás alatti földgázbontó
megépítésével kellett a gyakorlatban megvalósuljon.

A PO-üzem megépítésével a PVC ötszörös termelési növekedésének
alapja az acetilén földgázalapú elõállítása lett. 1963 novemberében
felavatták a PVC-gyárat, s 1964-ben elkezdõdött a nitrogénmû második
bõvítése, 200 t/nap kapacitású ammónia legyártásának tervével.

Ugyanekkor indult meg a Karbamid Üzem építése, mely a tervek sze-
rint százezer tonna karbamid mûtrágya tervezésével bírt.

A PVC gyár bõvítése keretében 1970-ben részlegesen már indultak az
üzemek, 1971-ben, novemberben volt az új PVC-gyár ünnepélyes gyár-
avatója. Ezzel zárult a BVK történetének III. fejezete.

A Borsodi Vegyi Kombinát saját erõbõl is számos kisebb üzemet alapí-
tott. Ilyenek az 1971-ben alapított PVC-profilgyártó üzem, a mûanyag-
redõny-üzem.

A kaprolaktán nehézipari hasznosítására fejlesztette ki a Bonamid már-
kanevû termékét a gyár, amely a gépiparban, a bányászatban értékes, a
drága színesfémeket helyettesítõ anyaggá vált.

Az agrokémiai kutatások egyik jelentõs eredménye lett a Plantoprotam
termék megjelenése, amely a fehérje felépítésének serkentésével a hús-
termelésben játszik nagyon fontos szerepet.

1971-ben a Tatabányai Karbidgyár is a BVK üzeme lett.
1971-ben a profilgyártó üzem szekszárdi telepítésû volt.
A vállalat további bõvítése Olefin Program elnevezéssel 1974-ben egy új

PVC-gyár építésével (az ún. PVC III.) folytatódott. Itt a kiinduló anyag
már nem földgáz, hanem kõolaj, amelybõl a leninvárosi (tiszaújvárosi)
olefinmûben etilént állítanak elõ. Ez csõvezetéken érkezik a gyárba, (a Sajó
partján lévõ etilénfogadón keresztül) ahol a klóralkáli elektrolízisüzem
klórjával vinilkloridot csinálnak belõle, tovább polimerizálva a vinilklori-
dot, polivinilkloriddá, PVC-vé alakítják. A PVC-gyár a mûanyagtermelés
mellett marónátronnal látja el a timföldipart. E beruházás közel tízmilliárd
forintos, 150 000 tonna/év kapacitás tervezésû.
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A 80-as évek is fontos beruházásokat, fejlõdést hoztak a BVK életében,
s a termelésnövekedés mellett nagy hangsúlyt fektetett a mûanyag-fel-
dolgozásra.

1983. áprilisában helyezték üzembe a Keverõ Üzemet és a PVC-ablak kon-
fekció-üzemrészt, mint az egymilliárdos feldolgozási program utolsó üzemeit.

A BVK, a maga gyártotta PVC-mûanyagból 5400 t/év PVC-fólia,
15830 t/év porkeverék, valamint granulátum és 5450 tonna/év mûanya-
got használt késztermékgyártásra. (pl.: kemény és lágy profilok, csövek
és vérterápiás termékek).

Ezeken felül 1500 t/év PVC felhasználásával léptek üzembe Szekszár-
don és a Berettyóújfaluban telepített dréncsõgyártó gépsorok. A miskol-
ci gyáregység újabb fejlõdése a bérleti konstrukcióban beállított 2 db
fittingyártó gépsor.

Az ammóniatermelés növelésére új, a régiektõl modernebb, a Nuoro
Pignone cég által gyártott óriáskompresszor lépett üzembe 1983 végén.

Ebben az évben fejezõdött be a Foszgén Üzem szerelése, valamint a
Triptamin Üzemé is. A Triptamin Üzem azonban biztonságtechnikai o-
kok miatt nem indult.

1983-ban már folytak a Bonamid üzem építésének kivitelezési
munkálatai is.

1986. december 6-án helyezték üzembe a 10 000 t/év kapacitású Ong-
raflok gyártólétesítményt. Még ebben az évben termelésbe állították a
stabilizátorüzemet is.

A MEA üzem készültségi foka 95 %-os, a BF-I. és II., és az izoprotu-
ron üzemek aktiválása szeptember 30-án teljesült.

1987-ben kiemelt program az MDI létesítmény programja és a VCM
energia-racionalizálásának programja a kivitelezések megkezdése. Ebben
az évben épült meg a Lösche malom a mûtrágyagyárban és az 5 000 m3-
es ammónia-gáztartály (gömbtartály).

1988-ban is legfontosabb kivitelezési feladat volt a BVK-nak az MDI
üzem, mely világbanki hitellel épülõ modern beruházás. Sorra érkeznek
a gépek, készülékek, s az elõre gyártott csövek. Az MDI technológiáját a
japán Chisso cég szolgáltatta. Az irányítástechnikát is japán cég adja, a
Yokogawa. Az MDI a poliuretánok egyik legfontosabb anyaga, amit poli-
uretán késztermékek, autóülések, autóalkatrészek gyártására, mûanyag
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alapú ragasztók, festékek és bevonatok hatóanyagaira lehet felhasználni.
Az MDI gyár alapkövének letételétõl (1987. március 17.) az üzembe

helyezésig alig három év telt el. (1990) Az MDI indulása óta állandó
mûszaki, termelési kapacitást növelõ része lett a gyár üzemei között.

Az MDI felépítése után máris egy korszerûbb, TDI üzem építése kez-
dõdött a Borsodchemben, mely már két éve folyamatosan termel. Ezzel
a lépéssel a társaság megerõsítette pozicióját az eminens tagokból álló
izocionát kémiai „klubban”.

A rendszerváltás után 1991. augusztus 1-jén az Állami Vagyonügynök-
ség felügyelete alatt a Borsodi Vegyi Kombinát Vagyonkezelõ Holding és
a Borsodi Vegyi Kombinát Részvénytársaság egyesítésébõl létrejön a

BORSODCHEM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG,

sok-sok elõkészítõ munka eredményeként 1996 márciusától a Borsod-
chem Rt. részvényeit jegyzik a budapesti és a londoni értéktõzsdén. A
privatizált gyár tulajdonosi szempontból (is) nemzetközivé vált.

A Barcikai Históriás így foglalja össze a gyár vezetõinek névsorát a
megindulástól napjainkig:

„A beruházás, az építés idõszakában Szabó József vezette a vállalatot.
Utána rövid ideig Gór Nagy Sándor, 1957-tõl 1963-ig a BVK és a Berentei
Vegyimûvek összevonásáig Sütõ László. Az egyesített, még nagyobb gyár
vezetõje ezután, Dr. Szántó István lett, akit Körtvélyes István követett. 1991-
ig Tolnai Lajos kezébe került a vezéri feladat. 1991-ben lett a Borsodchem
Rt. vezérigazgatója, Kovács F. László, aki a mai napig vezeti a vállalatot.”

2000. január 1-jén az alábbi kft.-k vannak még a törzsgyáron kívül a
Borsodchem Részvénytársaság tulajdonában.

100 %-OS TULAJDONBAN:

BC GRAFOL KFT. 
PVC-porkeverékek, -granulátumok, lágy és kemény PVC építõipari,
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jármûipari profilok, útszéljelzõk, különbözõ PVC-lefolyó – postakábel-
védõk, csatorna-csövek, fóliák, élelmiszeripari fóliák (folpack) teker-
cselése és az elõzõek gyártása a profiljuk.

BC ONGRAPACK KFT. 
PVC kemény és nyújtható fóliák, valamint különbözõ sík és hullám-

lemezek gyártása, forgalmazása.

BC ABLAKPROFIL GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT. 
PVC-ablak és -ajtóprofilok gyártása, forgalmazása.

BC PANORÁMA KFT.
Hõszigetelt üvegezésû mûanyag homlokzati nyílászárók, ablakok, be-

járati ajtók, üvegfalak gyártása és értékesítése.

BC ONGROMECHANIKA KFT.
Vegyipari készülékek, nyomástartó edények, hõcserélõk, tárolótartá-

lyok, csõvezetékek, egyedi elemek (gép), szerszámok és acélszerkezetek
tervezése, gyártása. Gépszerkezetek, forgógépek, daruk és autók szerelé-
se, karbantartása. Egytengelyûség beállítása lézeres mûszerrel, fém- és
kerámiaszórás hideg és meleg eljárással, plazmavágás.

BC ONGROELEKTRO KFT. 
Villamos és irányítástechnikai rendszerek karbantartása, kivitelezése,

villamos hajtások, vezérlések tervezése, telepítése, karbantartása, elek-
tromotorok, villamos fûtõtestek javítása, mérlegek, hõmérsékletmérõk,
táradók javítása, kalibrálása, hitelesítése.

BC ONGROBAU KFT. 
Építészeti, karbantartási, felújítási és kivitelezési munkák végzése, kor-

rózióvédelmi feladatok teljesítése, valamint folyékony kommunális és
veszélyes szennyvizek szállítása.

BC POLIMER KFT. 
Vendéglátás, szállodai szolgáltatás, üzemi étkeztetés, munkahelyi bü-
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fék, szállók üzemeltetése, takarítás és tekepálya mûködtetése.

BC ONGRO BENELUX B.V. 
PVC-por, félkész és késztermékek PVC, MDI és EPS értékesítése a be-

nelux, skandináv, észak-német és angol piacokon.

BC HENDELSGES. M.B.H. 
Vegyipari alapanyagok és termékek forgalmazása a környezõ országok

piacain.

BC POLSKA SP. Z.O.O. 
Az 1997-ben alapított vállalkozás az anyavállalat termékeinek – PVC-

por, porkeverékek, granulátum, EPS, CPE – értékesítése mellett az év
folyamán elkezdte a Borsodchem Rt. leányvállalatainak késztermék-for-
galmazását is.

BC KC FORMALIN KFT.
66,66 %-os BC-s tulajdonú kft. Tevékenysége egyirányú; formaldehid

gyártása és értékesítése.

BC MC S.R.L.
50 %-os BC-s tulajdonú kft. Tevékenysége: a két anyavállalat által

elõállított termékek értékesítése olasz piacokon.

FRAMOCHEM KFT.
A BC-nek 40 %-os framochem-eredmény részesedése van. Feladata a

foszgén és foszgén alapanyagú vegyületek gyártása; intermedierek és
más finomkémiai alap-anyagok elõállítása.

BC ERÕMÛ KFT. 
Itt a BC-részesedés 26 %. Feladata a gõz, gõzkondenz és energiaáram

termelés. Az erõmû a Borsodchem Rt. teljes gõz- és villamosenergia ellá-
tásának egy részét fogja össze.
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Szinte felsorolni is oldalakba telne, mennyi mindent gyártott és gyárt a
BVK és utódvállalata, a Borsodchem Rt. mûködésének ideje alatt.

1987. AUGUSZTUSI HELYZET (PÉLDÁNAK):
ipari oxigén (oxigén palackban) cseppfolyós klór
salétromsav (technikai) cseppfolyós ammónia
nátrium-hidroxid oldat dinitrogénoxid
ammónium-hidroxid oldat nitrolgin
ammónium-szulfát (gyógyszeripar) ipari sósav 
nátrium-hipoklorid oldat ongroflock (vas III. klorid-

szulfát oldat)

SZERVES VEGYIPARI TERMÉKEK:
(oldószerek, szerves félgyártmányok, mûtrágyák, stabilizátorok, polia-
mid termékek)
supernit SP (gyógyszeripari) agronit
klórhangyasav-metilészter supernit
angrostab, angrofer hidronit
bonamid tömb (hantolt, hantolatlan) LNPK
bonamid profil (forgácsolt) vinilklorid
bonamid (granulatum) dissous-gáz
triptamin angrokor
izotropuron mikál
kardonit diklóretán
IPP, EMP ciklohexanol
MEA foszgén
ROVRAL 50 WP CHCA

MÛANYAG ALAPANYAGOK MÛANYAG TERMÉKEK:
PVC-por
PVC-granulátum, kemény
PVC-granulátum, lágy
angromix angrovil
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PVC-FÓLIÁK, PVC-LEMEZEK, PVC-CSÖVEK, 
EGYÉB MÛANYAG TERMÉKEK:
Ongrofil zsugor, kalander, fújt, nyújtható
keményfólia, keménylemez
PVC-csõ profil
PVC Ikarus bordatakaró
ereszcsatorna, lefolyócsõ
alsó, felsõ szegélyléc, Ongrofon, Ongroplast 1, 2, 3, 4
redõnyléc
bútoralkatrészek, fiók, hézagtakaró, bútorláb
PVC-zsák
ragasztószalag
vértranszfúziós eszközök
KÉSZRESZERELT MÛANYAGTERMÉKEK: 
ajtó
ablak
redõnyrendszer

EGYÉB MELLÉKTERMÉKEK, GYÁRTÁSI HULLADÉKOK:
szén-dioxid szén-monoxid
szintézisgáz híg kénsav
VCN-melléktermék PVC-õrlemény
szikvíz Hypo

A kilencvenes évek elején e fontos termékek mellett kiemelt szerepet
kapott a PVC-por után az MDI. A kilencvenes évek végén új fontos
mûanyag gyártására állt rá a gyár; a TDI-re.
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1995. OKTÓBER 16.

1995. október 16-án a Berentei Általános Iskola ebédlõjében Csikász
Attila, a 6. számú választókörzet (Berente) képviselõje beszámolót tartott
a falunak, ami akkor Kazincbarcika külvárosi része volt. Vendége Dr. Király
Bálint, Kazincbarcika (így Berentéé is) polgármestere, akit az 1994-es
választásokon a berenteiek is megtiszteltek bizalmukkal.

A beszámoló utáni felszólalásokban a résztvevõk számonkérték Dr. Király
Bálint választások elõtti ígéretét, mely szerint megnyittatja a Borsodchem
Rt. területén átmenõ Petõfi utat, ugyanis a korteskedése idején ilyen
szavakkal ígért az akkor még polgármester-jelölt úr: „Ha engem szavaz-
nak meg polgármesternek, 1995. május elsején én nyitom meg a Petõfi
utat a forgalomnak és saját kocsimmal fogok a településre feljönni
elsõnek rajta.”

A számonkérésre Dr. Király Bálint polgármester azt a választ adta,
hogy ez teljesen lehetetlen, mert a BC Rt. sohasem egyezne bele. Ahhoz
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pedig, hogy egy felüljárót építsenek jármûveknek, több tízmillió forint
szükségeltetne. A városi költségvetésnek erre nincs pénze.

A felszólalók fölhívták rá a figyelmét, hogy Berente területén sok ipari
üzem van, ahonnan tetemes pénzösszeg folyik be iparûzési adó formájá-
ban a város kasszájába. Dr. Király Bálint azt válaszolta, hogy neki fonto-
sabb a város 35 000 lakója, mint a Berentén élõ ezer ember. Többször elis-
mételte, hangsúlyozta, hogy Berentének nincs iparûzési adója.

Ezt követõen a falu ismét számonkért, hogy nem hallani semmit Be-
rente szennyvíz-, gáz- és közútjainak kiépítésérõl. (A csatornahálózat
berentei bõvítését, kiépítését 1999-ben, alig a leválás elõtt szavazta meg
Kazincbarcika képviselõ-testülete az 1999-2003-as költségvetési idõvel.
(Akkor Göncz Árpád, köztársaságunk elnöke még nem írta alá leválási
határozatát… A szerkesztõ) Dr. Király Bálint ezeket a felvetéseket is elu-
tasította pénzhiány okán.

1997-ben, még városi közigazgatás idején szûnt meg a Berentére érvény-
ben lévõ építési tilalom. Nyilvánvaló volt, hogy a falut a szocialista idõk-
bõl tudatosan és teljesen vissza akarták fejleszteni. Nem csoda, hogy
Berente ellenszenve úgy a régi, mint az új idõkben megmaradt a város
vezetõi felé. Fölborzolta a kedélyeket a választások elõtti ígéretek sokasá-
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ga, amiket a város vezetése nem teljesí-
tett, úgy mint a Petõfi út megnyitása ese-
tében. Az egyik, immár második ciklusos
képviselõ elmondta, hogy sohasem ígérte
a falunak a Petõfi út problémájának meg-
oldását, mert az tisztességtelen, teljesít-
hetetlen ígéret lett volna. (Az már csak a
szerkesztõ véleménye, hogy az a pol-
gármester, aki ezt el tudja egyszer érni
nevét örökre beírja Berente történetébe.)

A gyûlésen elõször Szabó Barna sza-
vaival fogalmazódott meg, hogy Berente
jobban járna önálló faluként. Dr. Király
Bálint polgármester e felszólalásra azt a

választ adta, hogy Berente beledöglene a válásba. Az emberek viszont
kinyilatkozták; vagy sikerül a válás, vagy „dögöljünk közösen”.
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Szabó Barna e gyûlés után leírta gondolatait a gyûlésen felvetett prob-
lémákról és 1995. november 18-ra datálta. (A közel hat oldal terjedelmû
írás végül 1996. április 9-én az Elõkészítõ Bizottság hivatalos állás-
foglalása lesz, sõt ezt kapja meg majd Göncz Árpád is, persze finomított,
komoly formában.)

Az írás címe: Berente Helyzete 1995-ben (Kazincbarcika felesége:
Berente alcímmel).

A következõ oldalakon közöljük az eredeti dokumentumot:
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1995. NOVEMBER 28.

1995. november 28-án a kultúrház úgynevezett reprezentációs termé-
ben 12 lelkes ember gyûlik össze. Szabó Barna Berente helyzete 1995-
ben címû munkája kiáltványként hatott az összegyûltekre. A tizenkét dü-
hös ember petíciót fogalmazott meg a Kazincbarcikai Önkormányzat
képviselõ-testületének címezve. 

A petícióban kért részönkormányzat azt jelentette volna, hogy Berentén
megalakuló részönkormányzat döntött volna a beruházásokról Berentén,
a Városi Önkormányzat képviselõ testülete szavazta volna meg a hozzá
szükséges pénzösszeget. Vagyis a falu benyújtotta volna igényét az infra-
strukturális beruházásokra (út, szennyvíz, gáz, stb.). Ezzel a részönkor-
mányzati formával akkor még beérte volna Berente népe és a petíciót
aláírók, gondolván; csak mozdul valamit a „falu szekere” az 1995-ös
állapotokhoz képest. (A petíció megfogalmazása elõtt hozzáértõ vezetõ
ember adott tanácsot, hogy a megfogalmazása törvény szerinti, szabályos
legyen- A szerkesztõ.)

Ahogyan olvasható is benne, figyelmeztették Kazincbarcika képviselõ-
testületét arra, hogy amennyiben a részönkormányzatiság nem talál támo-
gatásra, akkor népi kezdeményezés útján az itt élõk kérni fogják Berente
önálló község visszaállítását vagy hivatalosabb formájában a községe-
gyesítés megszüntetését. 

A Barcikai Históriás 1998. 1. (16) számában így ír errõl a krónikás:
„Az 1998. (!) július 11-ei ülés tárgyalta Berente leválási szándékát. A

város javasolja, hogy Berentén alakuljon részönkormányzat.” 
(Elég késõn, az események után két évvel ébredt a város vezetése. Túl

késõn.)

Néhány nap múlva személyesen adta át a petíciót Dr. Király Bálint pol-
gármesternek Szabó Barna és mint a 6. számú választókörzet képviselõ-
je, Csikász Attila. A levél átvétele után 1995. december elsején a petí-
cióban megfogalmazott részönkormányzatos berentei kérést Dr. Király
Bálint, Kazincbarcika polgármestere elutasította. 
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1995. DECEMBER 6.

Alig néhány nappal késõbb, 1995. december 6-án rögtönzött összevont
szülõi értekezletet hívtak össze Berentén az általános iskola ebédlõtermében,
amely „falugyûléssé” szélesedett. A hírre, hogy itt van Dr. Király Bálint pol-
gármester jöttek olyanok is, akiknek nem volt már iskolás gyermekük. Na-
gyon sok ember gyûlt össze, az ebédlõterem melletti aula is tömve volt. A
nyitott ajtón keresztül hallgatták a falusiak a „szülõi értekezletet”. A polgár-
mester mellett jelen volt Csikász Attila, a körzet képviselõje.

Dr. Király Bálint a szülõknek bejelentette, hogy Berentérõl a 7-8.
osztályokat el kívánják vinni városi iskolákba, de késõbb az 5-6. osztá-
lyoknak szintén ott keresnek helyet, így csak az alsó tagozatosok, az
1-4. osztály marad Berentén. Pénzhiány miatti átszervezésre hivatko-
zott, de megígérte, hogy a város ún. iskolabuszokat biztosít a felsõs ne-
bulók számára. 

(Ez a bejelentés egyfajta bosszúként, visszavágásként hatott a berentei
lakosokra az elõzõ gyûlésért, a benyújtott petícióért; s olaj volt a tûzre. Nem
bizonyított tény, mert csak hallomásból írom, hogy Dr. Király Bálint ekkor
még nem is vitte a város képviselõ-testülete elé az eddig történteket, afféle
„pilótaakció”, erõfitogtatás volt a „szülõi értekezletre.” A szerkesztõ)

A polgármester beszélt a petícióról is; bejelentette elutasította azt, mert
a városnak nincs újabb 20 fõs apparátusa a berentei részönkormányzat
fölállításához, sõt pénze sincs e dologra. (1996. január 12-én írt 16/1996.
sz. levelében ismételten ezt hangoztatja. A szerkesztõ)

Amennyiben a berenteiek le akarnak válni a várostól – állok elébe.
Berente számára azonban ez öngyilkosság lenne, mert a Berentét megilletõ
pénz még az iskola eltartására sem lenne elég. Ha a berenteiek mégis ezt
az utat választják, joguk van hozzá, én nem gördítek akadályt elébe.

A gyûlésen egy-kettõre lincshangulat kerekedett. A hozzászólók fel-
háborodva kérdezik, hogy a város miért olyan iskolát akar visszafej-
leszteni, melynek területérõl iparûzési adó formájában rengeteg pénz
megy a városi kasszába üzemektõl, vállalatoktól?

Berentének nincs iparûzési adója – volt ismételten Dr. Király Bálint válasza.
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A gyûlés, avagy a „szülõi értekezlet” résztvevõi egyöntetûen kijelentet-
ték, nincs más megoldás Berente megmentésére mint az, hogy önálló
községgé váljon. Berente népi kezdeményezésként elkezdi az aláírások
gyûjtését a kiválás érdekében. Dr. Király Bálint polgármester (ekkor még
Berentéé is) válasza az, hogy Berente soha nem fog tudni Kazincbarciká-
tól leválni, s mivel közigazgatásból írta disszertációját és ebbõl doktorált,
õ nem lát erre törvényi lehetõséget. (Ilyen berentei megjelenéssel, ezzel a
faramuci szülõi értekezlettel maga Dr. Király Bálint indította el és gyorsí-
totta fel az eseményeket. A szerkesztõ)

A petíciót megfogalmazók Szabó Barna vezetésével nagyon hamar
beszerezték az aláírásgyûjtéshez a formanyomtatványokat, s azokat már
1995. december 11-én hitelesítették is. (Minden hétfõn összejött a lelkes
csapat megbeszélni az aktuális tennivalókat. A szerkesztõ)

Mintegy két nap alatt 239 aláírás jött össze, és „csak” azért ennyi, mert
nem volt több aláírandó, aláírható üres ív. A törvény szerint a lakosság 10
%-ának, azaz 90 fõnek kellett aláírni a népszavazás kezdeményezésének
elindításához. A 90 fõbõl ily módon 239 fõ lett, ennyi név töltötte be az
aláírandó üres rublikákat. Berente már a leválás kezdetén egységes volt a
falu önállóságának harcában.

Az íveket 1995. december 18-án Szabó Barna és Csikász Attila szemé-
lyesen adta át Kazincbarcikán Dr. Király Bálint polgármester úrnak.

A Barcikai Históriás 1996. 1. (14.) száma errõl így ír:
„1995. december 18-án a berentei városrész lakói 239 aláírást tartal-

mazó ívet adtak át a polgármesteri hivatalban. Az aláírók helyi nép-
szavazást kezdeményeznek a városrész Kazincbarcikától való elsza-
kadásáról.”

Az újságok hamar reagáltak Berente leválásának hírére. Fennhéjázással
bár (ti.: ebben az idõben az MSZP volt kormányon, és a Magyar Nemzet
egyáltalán nem az akkori kormány pártján állt), de a Magyar Nemzet
1996. január 10-ei száma „Berente válni készül Kazincbarcikától” – cím-
mel a nagy formátumú lapban féloldalas cikk jelent meg Buzafalvi
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Gyõzõ újságíró tollából ezzel a vastag betûkkel kiszedett fõhírrel a lap
címoldalán:

„Az egykori szocialista mintaváros, Kazincbarcika árnyékában élõ
Berente lakói mindig úgy érezték: elhanyagolják településüket. A 41 esz-
tendõs házasság nyûgnek bizonyult, mert most a válás kimondását szor-
galmazzák a mellõzöttségben élõk.”

A cikk ír az építési tilalomról (mely ekkor még érvényben volt – A
szerkesztõ), a három bekötõút elvételérõl, mely most kerülõútra és
bezártságra ítélte az itt élõket. Megszólítja Csikász Attila képviselõt, aki
– „Elhatárolom magam az önkényesen elkezdett akciótól” - mondattal
indítja nyilatkozatát a leválást illetõen. Tõle tudhatjuk meg, hogy ekkor
még nem is került a városi testület elé a „berentei ügy”. A továbbiakban
kifejti, miért jó Berentének az elszakadás és magát a válást miért helyesli.
Csak a Kazincbarcikai Önkormányzat megkerülését, mint ügyintézési
módot helyteleníti.

Nyilatkozik Dr. Heidrich Gyula a B.-A.-Z. Megyei Közigazgatási
Hivatal Szervezési és Költségvetési Osztályának fõosztályvezetõje is, aki
a továbbiakban figyelmeztet a leválás intézésének folyamatában a
törvényességre.

Dr. Király Bálint szerint Berente régebbi mellõzése miatt a mostani
városvezetésre akar vezeklést kiszabni a berentei városrész lakossága.

Nyilatkozik még Kolumbán Zoltán református lelkész, (aki egyben
Kazincbarcika egyik választókerületének a képviselõje) aki szintén
sérelmezi azt, hogy miért csak 41 év után jutott a válás eszébe
Berentének? (A szerkesztõ gondolata egyben válasz is e kérdésre: Azért,
mert volt a falunak egy Szabó Barna bácsija, aki elsõnek ébredt a
berenteiek Csipkerózsika-álmából, s tett is az elválás ügyében!)

Buzafalvi Gyõzõ cikke nem kérdezi meg Szabó Barnát, akinek
„kiáltványa” forradalmivá tette Berente népének a Kazincbarcikától való
leválás ügyét.
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1996. JANUÁR 14. 

A kultúrházban falugyûlésre hívta össze a lakosokat Szabó Barna, hogy
tájékoztassa õket az önállósulás akkori állásáról. Szabó Barna még beteg-
ágyából is, egészen az 1999-ben bekövetkezett haláláig irányította a dolgo-
kat, vigyázva a törvényesség útjára. Elmondta, hogy népszavazás követ-
kezik a válásról, amit elõ kell készíteni, meg kell szervezni. Kérdéses a nép-
szavazás idõpontja, tehát ezek a dolgok mind elõkészítendõ szinten állnak.

A falu lakói teljesen megértették, azonosultak azzal, ami most elkezdõ-
dött, s megszavazták az Elõkészítõ Bizottságot. Elnökévé, vezetõjévé
Szabó Barnát választották, két tagja pedig Varga Béla, valamint Serfõzõ
József lett.

Kazincbarcika reagál a háromtagú bizottság megválasztására, s vitatja
azt, mert nem választották tagjai közé Csikász Attilát, Berente akkori
képviselõjét.

1996. MÁRCIUS 10.

1996. március 10-én zajlott le a szavazás, szabályszerû és eredményes
volt. 800 ember élhetett választási jogával, ebbõl 634 el is ment voksolni.

629 szavazat lett érvényes: 
601 lakos szavazott a leválásra,
28 lakos szavazott a leválás ellen.

1996. MÁRCIUS 11.

Dr. Fürcht Pál, BM Önkormányzati Fõosztály vezetõjének 301-
363/1996. sz. levele Dr. Orosz Gábornak, a B.-A.-Z. Megyei Közigazga-
tási Hivatal vezetõjének az Elõkészítõ Bizottság személyi összetételérõl:

A jogszabálytól való eltérés nem okoz olyan törvénysértést, amelyet ne
lehetne orvosolni, vagy amely a népszavazás érvényességét megkérdõ-
jelezné. Javasoljuk ezért, hogy újabb falugyûlésen egészítsék ki az Elõké-
szítõ Bizottságot. A kiegészítés kapcsán a települési képviselõ nem a jog-
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szabály erejénél fogva, hanem a megválasztásával válik az Elõkészítõ
Bizottság tagjává.

1996. MÁRCIUS 26.

1996. március 26-án Szabó Barna (és a már megválasztott Elõkészítõ
Bizottsági tagok) újfent falugyûlést hívott össze a települési képviselõ-
bizottsági taggá választása miatt. A 320 fõ résztvevõ közül egy szava-
zott „igen”-nel, kettõ tartózkodott, a többi szavazat „nem”-rõl szólt,
tehát Csikász Attilát a falu nem választotta meg az Elõkészítõ Bizottság
tagjává!

Azonban hiába volt Dr. Fürcht Pál levele, a városatyák ezek után is
törvénytelennek tartották az Elõkészítõ Bizottságot, s ezen ok alapján ne-
hezebben ment elõre a válás szekere. Még nagyon sok levelébe került
Szabó Barnának, hogy az elválás ügye kimozduljon e kátyúból. Egy
akkori lelkes petíciós végül is kinyilatkozta, ha ez az ok nem lett volna,
a városatyák kitaláltak volna mást…

Késõbb, Dr. Kara Pál levele kimondta, hogy Kazincbarcika ezen ok
alapján törvénysértést követett el, s hogy nem is tartozik rájuk, s joguk
sincs semmilyen az Elõkészítõ Bizottság tagjainak személyre való
tiltakozásra, és nem is a hatáskörükbe tartozik.

1996. ÁPRILIS 9.

1996. április 9-én az elõkészítõ bizottság elkészíti hivatalos állásfogla-
lását, mely szerint kötelezi magát arra, hogy az összes körülményt figye-
lembe véve a népakarat szerint dönt arról, hogy más megállapodást Ka-
zincbarcikával nem köt és az 1990. évi LXV. Törvény 53. paragrafusának
második mondata alapján ragaszkodik a községegyesítést megelõzõ
berentei területhatárok eredeti visszaállításához.

Dr. Király Bálint 1996. 77/96. sz. levelében még mindig az Elõkészítõ
Bizottság személyi összetételére hivatkozva a bizottságnak nem adja ki a
kért dokumentumokat.
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1996. ÁPRILIS 16.

1996. április 16-án ismét levél megy Berentérõl vagyonmegosztási
javaslathoz dokumentumokat kérve Kazincbacikára, ugyanakkor az Elõ-
készítõ Bizottság levelet ír Orosz Gábornak is, az elõrehaladás érdekében
tanácsot kérve tõle. A válasz (április 30-án) legfontosabb eleme, mely a
levelezések során többször megjelenik: „hogy mind a megmaradó, mind
az új település esetében a mûködés pénzügyi feltételeinek – pótlólagos
támogatás nélkül – rendelkezésre kell állnia.” 

(Bár Kazincbarcika éppen ezt tagadja állításával, mármint azzal, hogy
állítja, pótlólagos támogatás nélkül nem marad talpon a város; az évek
nem ezt bizonyították. A Szerkesztõ)

1996. MÁJUS 6.

Kazincbarcika képviselõi határozatot hoznak arról, miszerint Berente
városrész képviselõjének benne kell lennie az Elõkészítõ Bizottságban.

(Kazincbarcika veri a vasat Csikász Attiláért, hogy legyen indoka meg-
tagadni a hivatalos dokumentumok kiadását. Mert mi másért…?)

1996. MÁJUS 9.

1996. május 9-én az Elõkészítõ Bizottság a Földmûvelõdési Minisztéri-
umtól állásfoglalást kér Berente nevének használatára. Május 21-én Földi
Ervin, a Tárcaközi Földrajznév Bizottság vezetõje véleményezi
24454/96. sz. levelében a Berente községnevet.

1996. JÚNIUS 6.

1996. június 6-án Dr. Kara Pál államtitká-rhelyettes levelében tájékoz-
tatja Szabó Barnát, hogy Kazincbarcika Város Önkormányzata 1996
májusáig nem foglalta határozatba Berente község alakításának
kezdeményezését, ezzel mulasztásos törvénysértést követett el, melynek
megszüntetésére a B.–A.–Z. Megyei Közigazgatási Hivatal felszólította
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Kazincbarcika polgármesterét. Egyben értesítették Dr. Király Bálintot
arról is, hogy a Berentei Elõkészítõ Bizottság személyi összetétele nem
Kazincbarcika Képviselõ Testületének hatáskörébe tartozik. Ismételten
felhívja a figyelmet az elõkészítés során a mûködés pénzügyi
feltételeinek szükségességére! A június 6-ai Kara-levél ellenére is Tanka
Zsigmond Kazincbarcika akkori jegyzõje mégis ezt írja Berentének a
160/1996/VI. 14. számú levelében egy pontként: 

A Testület (a kazincbarcikai) nem ért egyet az Elõkészítõ Bizottság
személyi összetételével.

Ezután Kazincbarcika már nem nagyon akar egyetérteni semmivel, fél
a Berente területére esõ ipari üzemek iparûzési adójának elvesztése miatt,
s látszik, hogy a két település között sohasem lesz egyezség, nagy „váló-
per” utáni pereskedés lesz az anyagiak miatt.

A válásról és az érdekében lefolytatott levelezésrõl külön okiratos
könyvet lehetne összeállítani Szabó Barna hagyatékaként.

1996. DECEMBER 10.

1996. december 10-én datálta levelét Dr. Wekler Ferencnek, a Magyar
Köztársaság Országgyûlése Önkormányzati Bizottsága Elnökének,
amelybõl a leválás okairól, eseményeirõl még többet olvashatunk és
tudhatunk meg. 

1996. december 10-én datálta szintén a Dr. Gönczöl Katalin asszony-
nak, az Állampolgári Jogok Országgyûlési Biztosának címzett levelét.

1996. december 10-én datálta Varga Bélával és Serfõzõ Józseffel a
Göncz Árpád Úrnak, a Magyar Köztársaság Elnökének címzett levelét is.

A levelek a következõ oldalakon olvashatók.

E levelek elküldése után sem mozdult elõrébb a Kazincbarcikától népaka-
rattal leválni óhajtó Berente ügye. Talán kitûnõre sikeredett Dr. Király Bálint
disszertációjának gyakorlata? Az Elõkészítõ Bizottság és a petíció aláírói biz-
tosan nem tarthatták nagyra azokban az idõkben a demokrácia fogalmát. 

Még ez évben ment el az Elõkészítõ Bizottság három aláírásával 1997. július
17-ei dátummal a levél az Alkotmánybíróság Elnökéhez is. Nem lehet azt mon-
dani, hogy nem mozgattak meg a Berente ügyét képviselõk minden követ.
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1997. július 24-ig még sehonnan nem jött válasz, kivétel Dr. Kara Pál
belügyi önkormányzati helyettes államtitkártól, aki „megmagyarázza” az
Elõkészítõ Bizottságnak, hogy a válásnak egyetlen ponti akadálya van,
Kazincbarcika pénzügyi ellehetetlenülése.

Kara Pál válaszára július 28-án ment Szabó Barna egyszemélyes vála-
sza, amit augusztus 5-én követett a Göncz Árpádnak, a Magyar Köztár-
saság elnökéhez fogalmazott levél.
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Az eddigi levelezések számát még lehetne szaporítani válaszra sem mél-
tatott beadványokkal, levelekkel. Szabó Barna kisebb vagyont költ bélyegre.

1998. februárjában újabb beadvány megy az Elõkészítõ Bizottságtól az
Alkotmánybírósághoz. Erre a válasz májusban érkezik meg, melyben
határozatban dönt az Alkotmánybíróság Berente leválási kérelmének
jogszerûségében.

Még ebben az évben, novemberben megjön az értesítés a Miniszterelnö-
ki kabinetirodától, melyben értesíti az Elõkészítõ Bizottságot, hogy joga
szerint Berente leválhat. Az értesítést az akkori belügyminiszter, Dr. Pintér
Sándor írja alá, melyben 1999. május 1-jére teszi a leválás idõpontját.

1999. február 12-én a Magyar Közlönyben megjelenik Kazincbarcika
és a Berente községegyesítésének megszüntetését törvényerõre emelt lei-
rata. Már csak Göncz Árpád jóváhagyó aláírására kellett várni.

1999. március 26-án betegsége következtében Szabó Barna meghalt.
Bár a május elsején ünneplõ berentei örömarcokat már nem láthatta, de
abban a tudatban hal meg, hogy Berente önálló!

(Szabó Barna családjának kérését tiszteletben tartva nem közlöm fény-
képét, nem írok róla méltatást, de azt hiszem e fejezet elolvasása után
könnyû megismerni, megfejteni a küzdõ embert magát!) 
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AZ I. VÁLASZTÁSOK VÉGEREDMÉNYE 1999. AUGUSZTUS 1.
AZ ALAKULÓ ÜLÉS 1999. AUGUSZTUS 10-ÉN

LEVÁLÁS UTÁN

GONDOLATOK A PER ANYAGÁNAK ELOLVASÁSA UTÁN

A PER

BERENTE CÍMERE

BERENTE CÍMERÉNEK AVATÓ ÜNNEPSÉGE 1999. DECEMBER 22.
MILLENNIUMI ZÁSZLÓÁTADÁS ÜNNEPSÉGE 2000. OKTÓBER 21.
A II. VÁLASZTÁSOK VÉGEREDMÉNYE 2002. OKTÓBER 20.
BERENTÉÉRT EGYESÜLET 1999. AUGUSZTUS 16.
POLGÁRÕRSÉG 2001. FEBRUÁR 21.
BERENTEI SAKK-KÖR EGYESÜLET 2002. ÁPRILIS 2.
FALUKÖR EGYESÜLET 2002. ÁPRILIS 3.
JÁTSZÓHÁZAVATÁS 2002. NOVEMBER 29. PÉNTEK

ÓVODA

A HÁZASSÁG ÉS A HOSSZÚ ÉLET „VETERÁNJAI”
FALUFUTÁR

BERENTE STATISZTIKÁJÁBÓL

ÖSSZEHASONLÍTÁSOK

IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS 2003. JÚLIUS 27.
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AZ I. VÁLASZTÁSOK VÉGEREDMÉNYE 
1999. AUGUSZTUS 1.

Az 1999. augusztus 1-jén Berentén megtartott választások végeredménye
a következõ:

806 szavazásra jogosultból 
618 fõ vett részt a szavazáson, ami 76,6 %-os részvételi arány-
nak felel meg.
4 fõ polgármesterjelöltbõl lehetett választani és 26 fõ képviselõ-
jelölt volt.

A falu polgármesterré választotta

KALLUS LÁSZLÓNÉT 
(Szabó Ágnest)

340 szavazattal, ami 54,48 % arány.

183

BERENTE „ÚJKORA” 1999. MÁJUS 1-JÉTÕL

A polgármesteri hivatal épülete napjainkban

monografia 111.qxp  2004.08.10.  17:04  Page 183    (Black plate)



Képviselõ testületi tagok lettek:

1. Varga Béla 283 szavazattal
2. Szakmári Attila 258 szavazattal
3. Pogány László 343 szavazattal
4. Pogány Sándor 227 szavazattal
5. Serfõzõ József 189 szavazattal
6. Szabóné Hegedûs Márta 186 szavazattal
7. Lukács Gyula 183 szavazattal
8. Orgona Sándor 129 szavazattal

„Az augusztus 10-én megtartott önkormányzati képviselõtestületi alaku-
ló ülésen állapították meg és fogadták el a polgármester alapilletményét,
az alpolgármester tiszteletdíját és a megbízott jegyzõ megbízási díját,
amelyek az alábbiak:

Kallus László illetménye 136 000 Ft/hó
Varga Béla illetménye 79 000 Ft/hó
Dr. Gadóczi Bertalan illetménye 98 500 Ft/hó.”

(forrás: Közélet 1999. augusztus 19.)
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AZ ALAKULÓ ÜLÉS 
1999. AUGUSZTUS 10.

1999. augusztus 10-én 15 órától kezdõdött és a Berentei Általános Is-
kola ebédlõjében zajlott le ünnepélyes keretek között. A 9 fõ megválasz-
tottból jelen van 8 fõ, igazoltan távol 1 fõ.

Az ülés levezetõje Szakmári Attila, akitõl már a felesküdött polgármes-
ter asszony veszi át a levezetés teendõit.

Elsõként Prokainé Dr. Molnár Edit, a választási bizottság elnöke tájé-
koztat az 1999. augusztus 1-jén Berentén lezajlott idõközi polgármester-
és képviselõ választásról. Tájékoztatása szerint:

A 806 fõ szavazásra jogosultból 632 fõ szavazott, mely 58,41 %-os
részvételi aránynak felel meg. (4 polgármester-jelölt és 26 fõ képviselõ-
jelölt közül lehetett választani.) 627 szavazat volt érvényes.

Polgármesterré szavazta a falu Kallusné Szabó Ágnest, aki 340
szavazatot kapott, ami 54,48 %-os szavazati aránynak felel meg.

Képviselõk sorrendje a következõképpen alakult:

1. Varga Béla 283 szavazattal
2. Szakmári Attila 258 szavazattal
3. Pogány László 243 szavazattal
4. Pogány Sándor 227 szavazattal
5. Serfõzõ József 189 szavazattal
6. Szabóné Hegedûs Márta 186 szavazattal
7. Lukács Gyula 183 szavazattal
8. Orgona Sándor 129 szavazattal, 

mely kedvezményezett mandátum.

Prokainé Dr. Molnár Edit ezután átadja a megbízólevelét Kallus
Lászlónénak, majd az elért szavazatok sorrendjében a képviselõknek.

Elõször a képviselõk esküdtek fel az elkövetkezõ ciklusidõre, majd a
polgármester asszony.
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Szakmári Attila levezetõ javasolja, hogy szavazzanak Kallus Lászlóné
fõállású foglalkozású polgármesteri illetményérõl, mely javaslat 136 000
Ft/hót jelöl.

A képviselõ-testület 6 igen és 1 nem szavazattal többségében megsza-
vazza a polgármester asszony illetményének havi összegét.

Itt a levezetõ Szakmári Attila átadja a szót Kallus Lászlóné polgármes-
ter asszonynak, s a továbbiakban õ vezeti az alakuló ülést.

A polgármester asszony ünnepélyes beszédében elmondja, megköszön-
vén kezdetnek a bizalmat mindenkinek, hogy a történelem viharában Be-
rente sokszor porig rombolt, porig égetett falu volt, lakóit elüldözték, de
mindig visszatért ide a berentei és újjá építette faluját. Most ugyanez vár
az alig 1100 fõs falura. Szólt a szocialista visszafejlesztési idõkrõl, az
építési tilalomról és az 1995-99. közötti leválási harcról. Befejezésként
azt mondta, munkájában számít a képviselõk bölcs tanácsára.

Ezek után zajlik le az alpolgármester-választás, mely titkos szavazással
történik. A titkos szavazáshoz számlálóbizottságot kell választani.
Javaslatot tesz elnökként Pogány Sándor személyére és tagokra: Serfõzõ
Józsefre, valamint Szabóné Hegedûs Mártára. Elmondja, hogy az alpol-
gármester megszavazásához minõsített szavazati többség kell.

A javasolt elnököt és bizottsági tagokat megszavazza a képviselõ-
testület, Pogány Sándor ismerteti a szavazás szabályait, majd a képvise-
lõk szavazófülkékben megejtik az alpolgármester választását. 7 igen és 1
nem szavazattal a képviselõk elfogadják a polgármester asszony jelöltjét,
Varga Bélát alpolgármesternek.

Az alpolgármester Varga Béla leteszi újabb, immár alpolgármesteri
esküjét.

Az alpolgármester társadalmi megbízásának díját 7 igen szavazattal, 1
tartózkodás ellenében a testület 79 000 Ft/hóban megszavazza.

Az 1999. május 1-jei hivatalos leválás idõpontja óta a falu hivatali
ügyeit Kazincbarcika önkormányzata intézte. Nyolc igen szavazattal az
új testület dönt egy polgármesteri hivatal felállításáról Berente faluban.
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Javasolt jegyzõi feladatok ellátására 1999. augusztus 19-tõl Dr. Gadóczy
Bertalan lett megbízva testületileg, aki bemutatkozásakor elmondta, hogy õ
segítette az Edelénytõl levált négy község önkormányzati hivatalának
fölállítását, beindítását.

A képviselõ-testület egyöntetû 8 igen szavazással megbízza Dr. Gadóczy
Bertalant a jegyzõi feladatok ellátására, valamint Berente közigazgatásának
megszervezésére, s megszavazza a javasolt 98.500 Ft/hó illetményét.

A képviselõ-testület dönt a jegyzõi állás kiírásáról és az Észak-Magyar-
ország, valamint a Déli Hírlapban történõ nyilvános meghirdetésérõl.

Következõ napirendi pontban a polgármester asszony felkéri a testület-
bõl Pogány Lászlót, Pogány Sándor és Szabóné Hegedûs Mártát a képvi-
selõ-testület szervezeti és mûködési szabályzatának elõkészítésére. A
képviselõk a feladatot elfogadják.

Ezután Farkas István fõesperes úr beszéde következett, aki elmondta,
hogy 1965-ben, még a Lukács Éva, s még a diktatúra idején került a falu-
ba papként, s ennek ellenére, hogy minden válás „fájdalmas”, nagyon
örül Berente új önállóságának. Sok erõt és kitartást, egészséget kíván az
egész falunak az újabb „építkezéshez”.

Kallus Lászlóné polgármester asszony az elsõ alakuló ülést bezárja, és
a tisztelt meghívottakat egy kis vendégségre invitálja az iskola aulájában
megterített asztalokhoz állófogadásra.

Néhány név a meghívottak közül:

Dr. Király Bálint, Kazincbarcika polgármestere
Gábor Dezsõ, Farkaslyuk polgármestere
Samu István, Sajószentpéter polgármestere
Karajz Miklós, a Közélettõl
Kincs László, TV-operatõr.
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LEVÁLÁS UTÁN

Göncz Árpád köztársasági elnök leválási döntésérõl így ír a XI. 2000.
1. Sz. (18.) számában a Barcikai Históriás:

„ - Kazincbarcikát hátrányosan érintõ döntést hozott a köztársaság
elnöke.

A 35/1999. II. 10/KE számú határozata szerint:
… Berente településrész Kazincbarcika várossal való egyesítését

megszüntetem és a településrészt BERENTE néven községgé nyilvání-
tom 1999. május 1. napjával. – ”

Szintén a Barcikai Históriásból:

„ - 2001. szeptember 1. A városi közgyûlés megbízza Király Bálint
polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat Kallus Lászlóné pol-
gármester asszonnyal a közigazgatási határokról, a terület és vagyon-
megosztásról... – ”
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Kazincbarcika területe a leválás napjáig 45,9 km2 volt, amibe beletar-
tozik Berente területe is. Berente a Kazincbarcikához csatolás elõtti ere-
deti 1953/54-es határok jogos tulajdonosa. Ezt törvény mondja ki. A vá-
ros belé akar nyúlni ebbe a jogos területbe, amivel a várossá nyilvánítása
óta nem törõdött. A képlet egyszerû. A város igényt tart a Berentének
járó, jogos iparûzési adóra. 

Kazincbarcika összlakossága a leválás elõtt 35 789 fõ volt. Ebbõl a lét-
számból 1085 berentei maradt ki a leválás után.

2000. október 1. Barcikai Históriás:

„A vitás területeken mûködõ cégek iparûzési adójának Berente-
Kazincbarcika 30 %-70 %-os megosztását ajánlja fel a város, amit Be-
rente nem fogad el.”

Dr. Király Bálint kénytelen volt tárgyalni Kallus Lászlónéval, Berente
elsõ polgármesterével, s kénytelen lesz tárgyalni Berente második pol-
gármesterével, Juhász Józseffel is. Dr. Király Bálint magabiztos… És az
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ok nyilvánvaló. Kazincbarcika mindig is a szocializmus egyik legna-
gyobb (ha nem a legnagyobb) fellegvára volt. Úgy tûnik, a per még ebben
a választási ciklusban eldõl, mögötte a hatalom… annak ellenére, hogy
Berente elsõ fokon már pert nyert.

1999. május 1-jétõl Kazincbarcika önkormányzata még mûködteti a
Berentén lévõ intézményeket (iskola, óvoda, orvosi rendelõ).

2000-tõl az új berentei önkormányzat már valóban a minisztérium által
ideiglenesen megállapított eredeti (1954-es terület) határok szerinti
iparûzési adót kap a Borsodchem Rt. és a többi cég adójának részébõl,
ami 2000-tõl 2004-ig 300-350 millió forintra rúg.

GONDOLATOK A PER ANYAGÁNAK
ELOLVASÁSA UTÁN

Az 1999. május elsején népünnepély után Kallus Lászlónét választotta
polgármesterévé a falu. Ahogyan az Szabó Barnánál a leválási küzdelem
idején, az új polgármesternél is elkezdõdött a levélküzdelem, immár a
vagyonmegosztás és az elvett 1953/54-es határok érdekében, mely jogi-
lag Berentéé. A város, Dr. Király Bálint vezetésével nehezen nyeli le a
községegyesítés megszüntetésének procedúráját és annak belátható anya-
gi következményeit. Az „egyezkedés”  „kompromisszum” tálalására íme
Kallusné polgármester Dr. Király Bálinthoz írt 1999. november 19-én és
1999. november 22-én keltezett levele:

190

BERENTE „ÚJKORA” 1999. MÁJUS 1-JÉTÕL

monografia 111.qxp  2004.08.10.  17:04  Page 190    (Black plate)



191

BERENTE „ÚJKORA” 1999. MÁJUS 1-JÉTÕL

monografia 111.qxp  2004.08.10.  17:04  Page 191    (Black plate)



192

BERENTE „ÚJKORA” 1999. MÁJUS 1-JÉTÕL

monografia 111.qxp  2004.08.10.  17:04  Page 192    (Black plate)



193

BERENTE „ÚJKORA” 1999. MÁJUS 1-JÉTÕL

monografia 111.qxp  2004.08.10.  17:04  Page 193    (Black plate)



194

BERENTE „ÚJKORA” 1999. MÁJUS 1-JÉTÕL

monografia 111.qxp  2004.08.10.  17:04  Page 194    (Black plate)



A PER

A B.–A.–Z. Megyei Bíróságra Kazincbarcika (felperes) keresete 2000.
január 17-én érkezett meg. A Berentei Önkormányzat ezen keresetiratot
(mint alperes) késõbb vehette át. Kazincbarcikát a Jutasi és Társa Ügyvé-
di Irodából Dr. Raft Miklós ügyintézõ, valamint Dr. Szoboszlai György
képviselte. Az iroda budapesti.

A keresetiratban Kazincbarcika Berente Község Önkormányzata ellen
kéri a közigazgatási határvonal és önkormányzatok közötti vagyonmeg-
osztás bírói ítélettel történõ megállapítását a felperes (vagyis Kazincbar-
cika) javaslata szerint. E kérelem oka a megállapodás hiánya.

KAZINCBARCIKA KÜLÖNBÖZÕ INDOKAI:

Hivatkozik arra, hogy a lakosság az eredeti határok óta Kazincbarciká-
ra, az ipar Berentére koncentrálódott. (Nem hivatkozik viszont arra, hogy
mindezen ipari létesítmények pora, gáza – Hõerõmû pora, klór, ammónia
– viszont csak a Berentén élõ emberek szervezetének jutott. Tudvalévõ,
hogy a Borsodchem elõdjének, a BVK-nak akkori „csúcstechnológiája”
meg sem közelíti a BC mostani modern, világi technológiáját.)

Hivatkozik arra, hogyha nem az õ javaslata szerint ítél a bíróság, akkor
Kazincbarcika intézményrendszere veszélyeztetve van. (Érdekes, a város
és a közintézményei a leválás óta is megélnek.)

Hivatkozik a városnak az egészségügy terén a kistérségi ellátására.
(Országos gond, egészen biztosak lehetünk benne, hogy nem a Budapes-
ten lévõ kórházakat szorítják elõször.)

Javasolja, hogy igenis, adjunk pénzt Berentének, hogy a „szocializmus
hátrányait” felszámolja, de utána elég lesz neki a fejkvóta!?
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Berente ne vegyen el Kazincbarcikától a helyi adó alapjául szolgáló
aránytalanul nagy területeket. (Ez az egész per lényege! Ellenszenves kö-
vetelés. Ha az én kertemben terem a barackfa furcsa lenne, ha a szomszéd
szedné le a gyümölcsöt! Itt van igaza Szabó Barnának, amikor munká-
jában rávilágít arra, hogy Kazincbarcika eddig a mi „kertünkbõl”, vagyis
Berente kertjébõl élt.)

Javasolja, milyen határok lennének jók a városnak. (A város „csak” a
lényeget követeli, ahol nincs iparûzési adó, de növelné Berente területét
azt mind ideadná Berentének. Lehetne szántóföldünk bõven, csak dol-
gozzon a parasztja. Sõt talán még a BC meddõhányóját is szívesen
Berentének adná!…)

Kazincbacikának az lenne jó, ha a vagyonmegosztásban minden terü-
let- és lakosságarányosan osztódna meg 35 000 az 1054-hez viszonyítva,
és természetesen a javaslat új határainak és Berente kicsivé töpörödött
területe arányában.

Kazincbarcika keresi, hajtatja azokat a törvényeket, amit Berente ellen
meg tud lovagolni.

Az érintett település mûködõképessége szempontjából (ha nem Ka-
zincbarcika nyeri a pert) aránytalanul nagy hátrányt jelentene… (Ka-
paszkodik a város az Önkormányzati törvény 53. paragrafusába. Az el-
lehetetlenülésnek a leválás, 1999. május elseje óta Kazincbarcikán
semmi jele.)

Sõt. A per megnyerése esetén Kazincbarcika kéri Berentétõl az eddig
kiesett anyagi veszteségek pótlását. (Csak oda kéne adni a városnak az
egész „barackfánkat”?!)

Elsõ fokon a Megyei Bíróság Berente javára döntött. Most ugyanaz a
bíró fog ítélkezni a Legfelsõbb Bíróságról a megyére visszalökött ügy-
ben, aki elsõ fokon már Berente igazságát ítélte meg. Sorsunk, Berentén
élõ emberek jövõje függ a következõ bírói ítélettõl tehát…
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BERENTE CÍMERE

Berente címerének tervezetét felkérésre, Tóth Péter, a történelemtudo-
mányok kandidátusa készítette el.

Részletek a tervezet szövegébõl:
„Az utóbbi esztendõkben örvendetes módon megnövekedett az igény

arra, hogy az egyes települések polgárai azzal is kifejezzék a valódi
közösséggé válásuk szándékát, összetartozásukat, hogy címert választanak
a településük számára. A címer ugyanis kiválóan alkalmas erre a célra; sõt,
emellett arra is, hogy jelezze: az illetõ település lakói vállalják a múltat
(hiszen a címer történeti mûfaj) és bízzanak a jövõben (hiszen a címer soha
nem a pillanatnak, hanem mintegy az örökkévalóságnak készül)…”

„Mint a Kazincbarcika címerének a tervezõje, tudom, hogy abban a
címerben (mármint Kazincbarcika címerében – A szerk.) Berentére az
alul látható címerpajzs és a címert tartó alakok közül az egyszarvú utal,
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illetve – miután a pálya a heraldikai (címertani) közfelfogás szerint folyót
jelent – az egyik pálya is, hiszen a Sajót jelképezi. Így célszerûnek lát-
szik ezekbõl kiindulni.

A mondott  címerpajzson egy szõlõfürtöt tartó férfikar látható, alatta és
fölötte egy-egy csillaggal: ez a címerkép tulajdonképpen Berente régi pe-
csétjének az ábrájával azonos. Ez a pecsét viszonylag régi: a XVIII. szá-
zad elején vésték, a pecsétnyomó is fennmaradt a levéltárban. A pecsét
régen… a település viszonylagos önállóságát fejezte ki: ezért – és mert
Kazincbarcika címerébõl kivesszük – mindenképpen ebbõl kell kiindul-
nunk a címertervezés során.”

„… az alábbi konkrét szempontok figyelembevétele mellett határoztunk:
– Mindenképpen meg kell tartani a régi pecsétábrát, hiszen ez az egy-

kori önálló önkormányzatra utal…
– Ami visszavehetõ: egy hullámpálya (ez Kazincbarcika címerében a

Sajó folyóra utal), valamint a címertartó egyszarvú(ak) (amely a
Berentén birtokos Négyesi Szepessy családra utal).”

„A leírt tervekhez a következõ megjegyzéseket fûzzük:
Mindegyiken szerepel a szõlõfürtöt tartó férfikar, mint a régi pecsétáb-

ra; ennek fontosságát mi eléggé hangsúlyoztuk (vagyis a szõlõt tartó fér-
fikar amellett, hogy megtalálható Berente pecsétnyomóján, ha figyelem-
be vesszük a heraldika, vagyis a címertan szabályait nyilván utal Berente
egykori szõlõtermelõ falu mivoltára is).

Mindegyik terven (így magán az elfogadott, s ma már a kész címeren
is – A szerkesztõ) szerepel a rózsa: ez a bányászatot szimbolizálja. A bá-
nyászat védõszentje ugyanis Szent Borbála, akinek a jelképe egyebek
mellett a rózsa.”

(Berente bányászata konkrétan bezárható idõben az 1920. és az 1977-
es évek közé, az elsõ bánya megnyitása és az utolsó bánya bezárásának
ideje közé – A szerkesztõ)
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„… a korona, melynek falevelet utánzó lombjai a természeti környe-
zetre utalnak.”

„Végül a sisak, sisakdísz és foszlányok (koronával együtt) mintegy tel-
jes nemesi címer, alkalmazására ad lehetõséget, hogy egész megyénkre
jellemzõ volt a kisnemesek igen magas száma.”

„Tulajdonképpen mindegyik tervhez javasoljuk, hogy a községnév sze-
repeljen egy, a pajzs alatt lebegõ szalagon, mivel ez jól szolgálja az azo-
nosítást. A községnév nem szerepelhet magában a címerben, hiszen a cí-
mer jelkép, a név nagyon is konkrét a szalagon…”

„Ami a színeket illeti, mivel fõ kiindulópont: a pecsétábra nem színes,
viszonylag szabad keze van a tervezõnek.”

A címertervezet harmadik oldalán nagyon okos meghatározással a ter-
vezõ a következõket írja a tervezet végeredményérõl, magáról a címerrõl:

„Itt azonban feltétlenül hangsúlyozni kell, hogy a végeredmény: a címer
egy képzõmûvészeti alkotás, és mint ilyen, öntörvényû; a megalkotója kö-
teles a heraldika formai és tartalmi elvárásait követni, de amit ilyen
módon létrehoz, az az õ mûvészetének a terméke.”

A címer tervezete Miskolc, 1999. november 30-ra van datálva, aláírója
Tóth Péter, a történelemtudományok kandidátusa.

Magát Berente címerét a Tóth Péter kandidátus tervezete alapján készí-
tette: Kovács Zsolt grafikusmûvész.

Az 1706-ból származó pecsétnyomóról a Berente története részben
van jegyzet.

A címeravatás 1999. december 22-én szerdán volt. Köszöntõt mondott
Farkas István 86 éves nyugalmazott fõesperes.
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BERENTE CÍMERÉNEK AVATÓ ÜNNEPSÉGE
1999. DECEMBER 22.

Tóth Péter, a történelemtudományok kandidátusa által tervezett és Ko-
vács Zsolt grafikusmûvész készítette Berente címerét ünnepélyes külsõ-
ségek között e napon avatta a falu. A településnek visszanyert önállósága
után gondoskodnia kellett önazonosító jelképérõl is.

Az ünnepség a kultúrházban volt megtartva, ahol az ünnepi beszédet
Kallus Lászlóné, Berente polgármestere mondta el. Az ünnepi beszédben
elhangzottak a Kazincbarcikától elválás legfontosabb történeti szakaszai,
majd címertani magyarázattal szolgált a nagyszámú megjelenteknek.
Elmondta, mivel eddig nem volt címere Berentének, abból az 1706-ból
származó pecsétnyomóból indult ki a tervezõ, mely az idõ folyamán is
fenmaradt ránk levéltári iratként. A pecsétnyomó önállóságunkra utalt,
amelyet nem kis fáradozással nyert vissza a falu. Megmaradt a szõlõfür-
töt tartó férfikar és a két csillag, ám mivel a XX. századi falu meghatáro-
zója lett a bányászat, az egyik csillag helyett Szent Borbála rózsája lett
látható Berente címerén. Szent Borbála a bányászok védõszentje volt.
Ami Berentére utalt Kazincbarcika címerében; azt visszavettük. Így a
Sajót jelképezõ hullámpályát és a berentei Négyessy Szepessy család
címertartó állatát az arany egyszarvút is. A címer a régmúltat szimboli-
zálja, de a jövõnknek, az utánunk következõ nemzedéknek is készült. A
címert a 86 éves Farkas István nyugalmazott katolikus esperes meg-
szentelte, Kolumbán Gábor református lelkész pedig megáldotta. Önkor-
mányzati gesztusként minden berentei család egy címerábrával együtt
3000 forintos vásárlási utalványt kapott.

MILLENNIUMI ZÁSZLÓÁTADÁS ÜNNEPSÉGE
2000. OKTÓBER 21.

Meghívójukban Kallus Lászlóné polgármester és Feketéné Tõzsér Eri-
ka jegyzõ ismét ünneplésre invitálta Berente lakosságát.

Az évezredforduló évében országszerte zászlót kaptak a városok, köz-
ségek, így Berente is átvehette a maga millenniumi zászlóját.
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A rendezvény délelõtt  a berentei református templomban zajlott le. A
Himnusszal és egy szavalattal kezdõdött, majd a Forrás kamarakórus gre-
gorián és reneszánsz énekkel emelte az ünneplés színvonalát, ami csodá-
latosnak hatott a jó akusztikájú református templomban. Az ökumenikus
istentiszteletet három pap:

Horváth Barna református esperes,
Kolumban Gábor református lelkész,
Dr. Medvegy János római katolikus esperes celebrálta.

A millenniumi zászlót Dr. Kávássy Sándor, a Környezetvédelmi Mi-
nisztérium politikai államtitkára adta át, s ugyanõ kötötte föl rá a millen-
niumi szalagot is. Ezután zászlószentelés, majd ünnepi köszöntõ követ-
kezett Kallus Lászlóné polgármester szavaival. Az ünnepség a Szózattal
ért véget.

A résztvevõk innen átvonultak az általános iskola tornatermébe, ahol
Gábor Dezsõ, Farkaslyuk polgármestere megnyitotta Demes Ferenc kép-
zõmûvész kiállítását. A kiállítást estig tartó állófogadás követte az iskola
ebédlõjében, ahol szerteágazó kötetlen beszélgetéssel zárult a millenniu-
mi zászlóátadó ünnepség.

A II. VÁLASZTÁSOK VÉGEREDMÉNYE 
2002. OKTÓBER 20.

A 2002. október 20-ai választásokon 10 fõ polgármesterjelölt indult.
Ebbõl Horváth Tibor Pogány Sándor javára visszalépett.

Polgármesterré választotta ismét Berente: 
KALLUS LÁSZLÓNÉT 153 szavazattal,
Pogány Sándor 131 szavazat
Juhász József 126 szavazat ellenében.

A többi polgármesterjelölt 100 szavazaton alul végzett.
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Képviselõjelöltek száma 34 fõ. A megválasztott képviselõk szavazati
aránya a következõképpen alakult:

Szántó Lajos 220 szavazattal
Szakmári Attila 210 szavazattal
Pintér Bálint 200 szavazattal
Juhász József 194 szavazattal
Révész Sándor 183 szavazattal
Kocsis István 172 szavazattal
Pogány Sándor 162 szavazattal
Orgona Sándor 87 szavazattal

Orgona Sándor a cigány kisebbség kedvezményezett mandátumával lett
nyolcadik.

Kisebbségi önkormányzati választás végeredménye:

Lungo Drom  1. Orgona Sándor 190 szavazattal
Lungo Drom  2. Farkas Zsófia 130 szavazattal
Független 3. Gazsó Zsolt 115 szavazattal

BERENTÉÉRT EGYESÜLET 
1999. AUGUSZTUS 16.

Mintegy 20 fõvel 1999. augusztus 16-án tartotta alakuló közgyûlését,
mely közgyûlés meghatározta és elfogadta az egyesület alapszabályát is.

Az egyesület elnökévé Kocsis Istvánt választották, aki ezt a tisztséget
az 1992-es önkormányzati választások idején Tógyer Lászlónénak adta át
az újabb közgyûlési szavazás alapján. Kocsis Istvánt ugyanis a falu ön-
kormányzati képviselõvé választotta.
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A Berentéért Egyesület célkitûzéseit szó szerinti szedet alapján így
határozta meg:

AZ EGYESÜLET CÉLJAI:

-  Berente lakosságának összefogása a település közéleti, gazdasági
fejlõdésének elõsegítése érdekében,

-  Tevékeny részvétel a település fejlesztésében, szervezi a lakosság
ebben való közremûködését,

-  Anyagi eszközei felhasználásával és társadalmi munkával közremû-
ködik a község intézményei mûködési feltételeinek javításában,

-  A hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségének elõ-
segítése,

-  Kulturális programok szervezésével, a község kulturális hagyomá-
nyainak feltárásával, azok megõrzésének elõsegítése,

-  Szociális tevékenység, családsegítés, idõskorúak gondozása, nevelés
és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
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- Lehetõségeinek kihasználásával segítségnyújtás a munkanélküliség csök-
kentéséhez, munkahelyteremtéshez, a vállalkozások támogatásához,

-  A lakossági igények közvetítése a község vezetése felé.

Az egyesület a fenti célokat kívánja szolgálni, s igénybe vesz minden
törvényes lehetõséget a célok gyors és minél teljesebb elérése érdekében.

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.
Az egyesület szervei a közgyûlés, az elnökség és az elnök.
A Berentéért Egyesület taglétszáma 2003 novemberében 20 fõ.

POLGÁRÕRSÉG 
2001. FEBRUÁR 21.

2001. február 12-re datálták azt a toborzót, amelyet Varga Béla és Szak-
mári Attila aláírása fémjelzett. Õk ugyanis a berentei polgárõrmozgalom
elindítói.

2001. május 30-án tartotta alakuló közgyûlését 17 fõ részvételével a
Berentei Bûnmegelõzési és Vagyonvédelmi Polgárõr Egyesület.

A közgyûlésen, amely a kultúrházban lett lebonyolítva, az alapító tagokon
kívül jelen van Csóra György, az Országos Polgárõr Szövetség alelnöke és
Fazekas Ferenc rendõrõrnagy, a sajószentpéteri rendõrõrs parancsnoka. 

Az egyesületi alapszabály után elfogadja e közgyûlés a Polgárõrség be-
rentei vezetõit:

Elnöknek: Varga Bélát
Titkárnak: Serfõzõ Józsefet
Szolgálatvezetõnek: Szántó Lajost
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AZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYÁBÓL:

CÉLJA:

-  A bûnmegelõzõs és a közbiztonság védelme érdekében önkéntes társadal-
mi tevékenység kifejtése személyes fellépés és médiafellépés útján.

-  A lakosság tájékoztatása a bûnmegelõzés és az áldozattá válás elkerülésé-
nek módszereirõl, önvédelmi eszközök alkalmazásának és használatának
elterjesztése. Általában és konkrét esetekben is az állampolgári közöny le-
gyõzésére való késztetés az érdektelenség következményeinek bemutatá-
sával és személyes példamutatással is.

-  Együttmûködni az országban mûködõ többi, ugyanezen feladatok ellátá-
sára létrejött szervezettel, részt venni a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
és az Országos Polgárõr Szövetség tevékenységében.

-  Célja még: … tevékenységét az alkotmány a hatályos jogszabályok és az
alapszabály betartásával kifejteni.

AZ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEI:

-  természetvédelem, állatvédelem
-  környezetvédelem
-  emberi és állampolgári jogok védelme
-  közrend és közbiztonság védelme, közlekedésbiztonság védelme,

mentés, katasztrófa-elhárítás
-  belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység
-  gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet

AZ EGYESÜLET FELADATAI:

-  bûncselekmények megelõzése, a magán- és köztulajdon védelme
-  nyilvános reklám és propaganda kifejtése a polgárõrmozgalom erõsí-

tésére, népszerûsítésére
-  kapcsolattartás más polgárõrszervezetekkel, a rendõrséggel, a helyi

önkormányzattal a közrend- és a közbiztonsági feladatok végrehaj-
tásának segítése, valamint a lakosság és a bûnüldözõ szervek közötti
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bizalom és együttmûködés erõsítésének segítése
-  kiemelten foglalkozni a közbiztonsággal, közterületek igénybevéte-

lével, a természet és az emberi és természeti környezet ellen irányuló
kedvezõtlen jelenségeivel

-  évente egyszer beszámolni az önkormányzat képviselõ-testülete e-
lõtt, ugyanígy tájékoztatni a végzett tevékenységrõl a lakosságot

-  rendezvények rendezõi ellátása
-  az általános emberi és az alkotmányban rögzített állampolgári jogok

megismertetése, e jogok mindennapos alkalmazásának az állampol-
gárokkal való megismertetése.

Jelenlegi titkári feladatokat Klimó Béla, szolgálatvezetõi feladatokat
pedig Kiss Csaba lát el. A falu polgárõreit elnökként a megalakulás óta
Varga Béla fogja egységbe.

Ahogyan a helyi polgárõrség feladatainak harmadik bekezdésében ol-
vashatjuk az alapító alapszabályban, az egyesület feladataként tûzte ki a
kapcsolattartást más polgárõrszervezetekkel.

Ennek jegyében 2003. novemberében Baráti Kör alapítását kezdemé-
nyezte a 2003-as, Miskolctapolcán megrendezett Országos Polgárõr Na-
pokon megismert héti és jákfalvi polgárõrökkel. Az elsõ baráti találkozó-
ra tehát Jákfalván került sor.

2003. december 31-én a berentei Bûnmegelõzési és Vagyonvédelmi Pol-
gárõr Egyesület 29 tagot regisztrál. A megalakulása óta az egyesület tagjai
50 %-ban kicserélõdtek. A jelenlegi csoport már összeforrt, egységes.

Közel hároméves mûködésük alatt (a tévhittõl eltérõen ingyen, tár-
sadalmi munkában, szabad idejük feláldozásával végzik szolgálatukat!)
több eseményt jegyezhettek fel naplójukba.

211

BERENTE „ÚJKORA” 1999. MÁJUS 1-JÉTÕL

monografia 111.qxp  2004.08.10.  17:04  Page 211    (Black plate)



BERENTEI SAKK-KÖR EGYESÜLET 
2002. ÁPRILIS 2.

Az egyesület létrehozását Nagy László berentei lakos kezdeményezte
és szervezte, akinek sakkmúltja, sakkbírói szakvizsgája és e játék iránti
szeretete alapkõ lett Berente sakkéletében. 

A berentei Sakk-kör Egyesület alakuló közgyûlését 2002. április 2-án
tartotta 17 fõ részvételével. Megválasztották vezetõségét, Marosvári
László személyében, aki elnöke lett a körnek, helyettesének Szõke La-
jost, és az egyesület titkárának Nagy Lászlót. Úgy a szervezésben, mint
az egyesület további mûködésében Nagy László vállalja az oroszlán-
szerepet.

A berentei Sakk-kör Egyesület, mint minden más ilyenfajta
szervezõdés, alapszabályban fogalmazta meg egyesületi célkitûzéseit:

Az egyesület önkormányzati elven mûködõ szakmai érdekvédelmi és
érdekképviseleti társadalmi szervezet, jogi személy…

…melynek célja, mint nevében is jelzi, elsõsorban a berentei – de más
állampolgárok – tömeg- és versenysport területén a sakkozás lehetõségének
biztosítása, népszerûsítése, alapvetõen sportcéllal alakult meg. E cél
érdekében felvállalja, hogy ellátja a helyi sakkélet szervezését, sportoktatási
és versenyprogramok szervezésében, továbbá az e kérdéskört tárgyaló, bemu-
tató képzés, elõadás szervezése, kiadványok megjelentetése és terjesztése.
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A Sakk-kör már a 2002/2003-as sakk-
bajnokságba benevezett megyei II. osz-
tály szinten. Szervezi és keresi jól sak-
kozó sporttársak toborzását, hogy ered-
ménnyel is öregbíthesse Berente hírne-
vét. Az elsõ bajnoki idény végén igen
erõs mezõnyben 5. helyezést ért el. Az
egyesület jelenleg hétfõn és pénteken
délután várja a sakkozni vágyókat. Ek-
kor edzenek a csapattagok is. Bárki, aki
sportszerûen viselkedik gyakorolhatja,
ûzheti közöttünk ezt a sportot. A taglét-
szám jelenleg 27 fõre gyarapodott.

A 2003/2004-es bajnokságra élõpontszerzõ versenyeredmények tel-
jesítményei alapján már 14 élõpontos versenyzõje van a csapatnak. A 27
fõs egyesületi tagból 13 ifjúsági játékos is látogatja a versenyeket, edzé-
seket. 4-5 fõ ebbõl már versenyszerû pontokat is szerzett a csapatnak a
bajnokságban.

A 2003/2004-es bajnokságban már 9 csapat között szerepel Berente
sakkcsapata; igen erõs mezõnyben. Az 5. helytõl elõrébb végezni a cél.
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FALUKÖR EGYESÜLET 2002. ÁPRILIS 3.

23 alapító taggal 2002. július 3-án tartotta alapító közgyûlését. Az e-
gyesület teljes hivatalos neve:

„FALUKÖR” TELEPÜLÉSFEJLESZTÕ EGYESÜLET 
BERENTE

AZ EGYESÜLET ALAPÍTÓ TAGJAI:

AZ EGYESÜLET CÉLJA:

-  Tágabb értelemben véve a községben élõk életminõségének javítása
mind egyéni, mind közösségi értelemben, a természetes és az épített
emberi környezet, valamint az emberi kapcsolatok vonatkozásában
egyaránt.

-  Közvetlen célja, hogy új értékek megismertetésével, illetve a már
meglévõ lehetõségek, ismeretek bõvítésével segítsük községünk tar-
tós fejlõdését, az egyéni és közösségi környezet fizikai és szociális
értelemben vett felújítását, mely egyben az egyének és a közösség
morális és lelki megújulását, mentálhigiénéjének javulását is magá-
val hozza.

Serfõzõ Józsefné 
Pogányné Szõke Anita
Pogány Sándor
Szabóné Hegdûs Márta
Pukkelné Herman Judit
Tóth István
Kántor Béla
Kántorné Tóth Hajnalka
Kozákné Viszlai Erika
Kozák László
Buha Sándor
Buha Sándorné

Blitzer Csaba
Pogány László
Serfõzõ József
Horváth Tibor
Horváthné Kucsora Éva
Blitzer Lászlóné
Serfõzõ Péter
Lukács Gyula
Pukkel István
Hegedûs Jánosné
Bodnárné Tóth Adrienn
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ALAPTEVÉKENYSÉGÉNEK FELADATAI:

-  településünk külsõ és belsõ megítélését javító infrastrukturális, köz-
intézményi, kulturális és szakidõs hálózatának fejlõdését elõsegítõ
tevékeny végzése, továbbá azok szolgáltatásainak fejlesztésében
történõ közremûködés, úgymint

-  községünk fejlesztési érdekeinek képviselete, javaslatok benyújtása a
település vezetõi felé, tevékeny részvétel a konkrét fejlesztési felada-
tok megvalósításában az egyesület tagjainak bevonásával a lakosság
mozgósításával,

-  az iformációáramlás biztosítása a lakosság és a községvezetés között;
(lakossági) fórum, helyi újság létrehozása,

-  részvétel a berentei állampolgárok lakókörnyezetének megóvásában,
otthonosabbá tételében

-  a település belsõ kulturális erõforrásainak feltárása és közösségi célra
fordítása…
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A Falukör elsõ bemutatkozó „megmozdulása” a 2002. augusztus 2-ai
bográcsfõzõ verseny, szeptember 26-28. között „Élettér az életért” cím-
mel megrendezett környezetvédelmi napok. A Falufutár elsõ száma ír az
Ifjúsági Klub létrehozásáról a Falukör javaslata és védnöksége alapján az
Ifjúsági Klub létre is jött. 2002. október 28. üzemlátogatás a Borsod-
chemben, 2002. decemberében, 18-20-án Képeslapok Kiállítás.

JÁTSZÓHÁZAVATÁS
2002. NOVEMBER 29. 

2002. november 29-én, pénteken nyitotta ajtaját a gyerekek elõtt a
Játszóház. Az ötlet Farkas Zsófiáé, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
képviselõjéé. A Kastély hátsó részében kapott helyet, ahol megtalálhatjuk
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat irodahelyiségét is. Önkormányzati
segítséggel televíziót és sok játékot kaptak a kicsinyek. Csocsó, gombfo-
ci, dominó, jenga, kinder activity és twister társasjátékokkal tölthetik itt
idejüket, fõleg a hosszú téli estéken közösségben a gyerekek.

A nagyobb gyerekek adventi koszorút készítenek a karácsonyi
ünnepekre, de ablak- és falfestést is gyakorolhatnak. Programban van
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még a gyöngyfûzés, gipszkiöntés, de aki mesefilmet akar nézni a több-
szobás lakásban; az videózhat is.

A játszóházat Kallus Lászlóné polgármester nyitotta meg. Megnyitóbe-
szédében méltatta és várja a közösségnek hasznos ötletek Berentén törté-
nõ megvalósítását. 

A Játszóház technikailag jelenleg (2003. december 31.) szünetel, a
szervezõ és üzemeltetõ kisebbségi önkormányzat várja a lehetõséget az
újraindításához.

ÓVODA

2000. áprilisában döntött úgy a testület, hogy a Berentei Általános Is-
kola irányítása alatt álló óvodát teljesen önállóvá teszi. Ugyanakkor pályá-
zatot írt ki a létesítmény vezetõi állásának betöltésére. Elbírálásakor Gáll
Barnabásné pályázatát fogadta el, aki addig Miskolcon óvónõsködött, s új
célokkal, tervekkel, immár negyedik éve vezetõ óvónõ. 2002-ben 54 gye-
rek foglalhatta el szeptemberben az óvodát három vegyes csoportra oszt-
va, ez a létszáma az intézménynek jelenleg is.
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Úgy a vegyes csoportok (megszûnt a kis-, közép-, és nagycsoport) a
különféle nevelési programok már korral járó új stratégia, aminek illesz-
kedni kell a fejlõdve változó világ arculatához. Az óvoda nevelõgárdája
kiemelt feladatának tartja a gyerekek környezetvédelmi felvilágosítását,
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egészségre nevelését és egészséggondozását. Évente feleleveníti prog-
ramjaival (pl. szõlõpréselés, szüreti felvonulás, stb.) a falvak, köztük Be-
rente néphagyományait is. Lassan hagyománnyá válik a Fónagyságra
szervezett táborozás, ami illeszkedik a természetvédelmi programhoz, s
ami már harmadik éve négy napra kiviszi a gyerekeket a természetbe.

Gáll Barnabásné így vall a benti programokról:
„… Rengeteg érdekes elfoglaltságunk van: a kollégák a gyerekekkel

együtt tököt sütnek, salátát készítenek, diót törnek, stb., és az elkészítés
folyamatában, mint kis szakácsok vesznek részt. Megkóstolnak minden
adalékanyagot, minden gyümölcsöt amit felhasználnak, és ezáltal tudato-
sodik bennük az egészséges táplálkozás, és hogy minek milyen íze van,
annak pedig, hogy közösen készítik el mindezt összetartó ereje is van.”

Az egészséggondozó program legérdekesebbje a somadrin oldatos pá-
rologtatás, ami összeszedi és só formájában kicsapja az allergéneket. 

Az óvodai élet magas színvonalához hozzájárul úgy anyagi, mint erköl-
csi támogatásával az önkormányzat, így felszereltsége is magas színvon-
alú. Berente vezetése elérte az óvoda önállóvá tételével és erõs támoga-
tásával a fiatalok „ITT”-megtartó célját Berentén.

Az óvodai étkeztetés ingyenes! Jelenleg az óvoda alapítványos, ami
szintén javít anyagi, de fõleg erkölcsi kovácsoló erejében (gondoljunk a
szülõket összehozó, hagyományossá vált alapítványi bálokra).

Az óvodában jelenleg 11 fõ dolgozik. Ebbõl hét óvónõ és négy dada.

A HÁZASSÁG 
ÉS A HOSSZÚ ÉLET „VETERÁNJAI”

Nincs tudomásom arról, hogy korban és házasságuk éveinek számában
Berentén túlszárnyalta e valaki a Kandó Kálmán utca 18. sz. alatt lakott
Tóth János bácsit és feleségét, Julika nénit.

Jani bácsi 1905. július 15-én született, és egy katonai igazolványi lap
alapján, amelyet a sajószentpéteri 55. Honvéd Kiegészítõ Parancsnoksá-
gon állítottak ki 1940-ben, biztos, hogy Berentén lakott Julika nénivel
együtt. Házasságot 1933-ban kötöttek Bánrévén.

Serényfalván laktak 1933-ban, és az ezt követõ hét év valamelyikében
kerültek falunkba. Itt Jani bácsi mezõgazdasági munkás volt, késõbb
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bányászként dolgozott, innen ment nyug-
díjba. 

Julika néni 1908. március 18-án szüle-
tett Nyomáron. Öt gyermeket nevelt fel,
egy fiút és négy leányt.

A falunknak lett volna két olyan tiszte-
letreméltó polgára, aki 100 évet ért meg
történelmünk és falunk korszakában, ám a
sors közbeszólt.

2004. június 20-án Jani bácsi halt meg,
június 28-án, nyolc napra rá Julika néni.
Jani bácsi 99 éves lett volna ezév július
15-én, Julika néni 96. évét töltötte be már-
cius 18-án.

Manapság példaértékû házasságuk ideje, hiszen hetvenedik házassági
évüket töltötték együtt. Koruk, együttélésük sokáig megmarad emlékeze-
tünkben.
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FALUFUTÁR

A Falukör Egyesület alapító okiratában foglalt egyik célkitûzése; újsá-
gon keresztül tájékoztatni Berente lakosait a falu aktuális történéseirõl,
gondjairól, hiányosságokról, eredményekrõl s a többi…

A célkitûzésbõl valóság lett, s 2002. októberében megjelent a Falufutár
címû berentei újság elsõ száma. Blitzer Csaba tollától indíttatva ezekkel
a gondolatokkal indította útjára az újságot:

„A Berente község életét, mindennapjait bemutató folyóirat remélhetõ-
leg mindenki érdeklõdését felkelti majd, s a berentei lakosok nem marad-
nak le semmirõl – gondolok itt a Polgármesteri Hivatal közleményeire, a
Falukör Egyesület programajánlataira és minden aktuális eseményre,
mely érinti Berente lakosságát, belecsempészve egy kis humort, néhány
verset és keresztrejtvényt…”

I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2002. OKTÓBER

Tallózás:
-  Megalakult a „Falukör” Településfejlesztõ Egyesület, Berente
-  Iskolai gondok, fejlesztések, tervek. Interjúalany: Hódosné Tatár Ildi-

kó, a Berentei Általános Iskola Igazgatónõje.
-  Választások 2002.
-  A polgármester és képviselõjelöltek névsora.
-  „Élettér az életért” környezetvédelmi napok. E témában a 2002. szep-

tember 26-28-án megrendezésre kerülõ rendezvény környezetvé-
delmi rajzverseny helyezettjei.

-  Fiatalok fóruma – Ijfúsági Klub.
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I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2002. DECEMBER

Tallózás:
-  Címoldalon: Megalakult az új önkormányzat
-  Óvodai élet. Gáll Barnabásné vezetõ óvónõ beszámolója.
-  Megkérdeztük Kallus Lászlónét…
-  Körinterjú a megválasztott képviselõkkel.
-  Játszóház.
-  Berentei Ifjúsági Klub.
-  Idõsek hete. Berente 2002. október 7-11.

II. ÉVFOLYAM. 1. SZÁM. 2003. MÁRCIUS

Tallózás:
-  Munkahelyteremtés Berentén. Matkó Miklós, a Budapesti Habilitás

Kft. Berentén mûködõ kirendeltségének vezetõje az interjúalany.
-  Õszikék Gondozási Központ intézményvezetõjének, Körõsi József-

nénak a beszámolója.
-  Testületi ülések.
-  Környezetvédelmi tájékoztató az AES-nél.
-  Nyugdíjasklub. Özv. Molnár Barnabásné beszámolója.
-  Hátsó borítón: Képeslap-kiállítás.

II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2003. JÚNIUS

Tallózás:
-  Idén újra polgármester-választás.
-  Vízelvezetõ árok.
-  Közbiztonság Berentén. Polgárõr Egyesület munkájáról.
-  Hogyan látják a lakosok. Szólástér.
-  Berenteiek a putnoki V. Gömör Expón.
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III. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2003. JÚLIUS

Tallózás:
-  A visszaszámlálás elkezdõdött.
-  Nyári napközis tábor.
-  Polgármesterjelöltek bemutatkozása.
-  Szólástér.

Egy 2004-es februári önkormányzati testületi ülésen a testület a Falu-
futár további megjelenését megszünteti. Indok: Az önkormányzat a Be-
rente Képújságra kívánja koncentrálni a testületi és a berentei híreket.

BERENTE STATISZTIKÁJÁBÓL

2003. ÁPRILISI ADATOK SZERINT BERENTE ÖSSZES
LAKOSSÁGA: 1059 fõ.

Ebbõl: 503 férfi – 47 %
556 nõ   – 53 %.

A lakosság kor szerinti összetétele:

0- 3 éves 21 fõ
3- 6 éves 42 fõ

6- 16 éves 160 fõ
16- 18 éves 26 fõ
18- 60 éves 612 fõ

60- 100 éves 198 fõ.

A családok száma 350. A falunak 250 lakóépülete van. (A Gagarin úti
és a Hõerõ-lakótelepi, valamint a kastély épületenként egy lakóépület-
nek számítanak.)
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A Gagarin úti lakótelep

A Hõerõ-lakótelep
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BERENTEI UTCÁK NEVEI:

Esze Tamás út József Attila út
Ady Endre út Bajcsy-Zsilinszky E. út
Kandó Kálmán út Bem József út
Posta út Gagarin út
Csaba köz Dankó Pista út
Toldi Miklós út Marx Károly út
Petõfi Sándor utca

A legtöbb lakóépület a József Attila úton (60) és az Ady Endre úton
található (37). Harmadikként 34 lakóépülettel a Petõfi utca következik.
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Az Ady Endre út 1989-ben
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ÖSSZEHASONLÍTÁSOK

LAKOSOK SZÁMA:

1773-1808: 407 fõ
1851: 405 fõ
1939: 1050 fõ 540 férfi, 510 nõ
2003: 1059 fõ 503 férfi, 556 nõ

VALLÁSI MEGOSZLÁS:

1773-1808., 1851., 1939.
Katolikus: 117 fõ, 128 fõ, 730 fõ
Református: 220 fõ, 246 fõ, 290 fõ

BERENTE TERÜLETE:

1773-1808., 1851-ben, 1939., 2003.
1489 hold, 2108 hold, 1597 x

A 2003-as összterületet a Kazincbarcikával való vitás, peres szakasza
miatt nem lehet megállapítani.

Az elsõ egyházas református Berentébõl 1851-1939 évek között, tehát
88 év alatt katolikus többségû falu lett.

A lakosok számában 1939. és 2003. között alig mondható változás, viszont
megnõtt a nõi lakosság száma, ami a férfiak nagyobb halálozási számával,
illetve alacsonyabb várható (országos) átlagéletkorával magyarázható.

A bánya, az üzemek 1950-es évekbeli megtelepedése miatt Berentének
a földmûvelése szinte csak háztáji mûvelésre korlátozódott. 1939-ben
757 hold volt a megmûvelt szántóterület, ami az akkori falu összterületé-
nek az 1597 holdnak a 47,3 %-át tette ki. Óriási arány. 1939-ben ugyanez
az arány 9 %-os volt a szõlõmûvelésben.
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ÁLLATTARTÁS A FALUBAN:

2003., 1939.
Ló: 2, 79
Kecske: 1, 18
Szarvasmarha: nincs, 171!
Juh: nincs, 150
Sertés:  nincs, 280

Mennyire igaz (M. Tóthné) Ilonka néni visszaemlékezéseiben az a megál-
lapítás, hogy „elvárosiasodtunk”, helyesebben; „elkülvárosiasodtunk”.

Berentén 2003-ban gyakorlatilag nincs állattartás, nincs szántóföld-
mûvelés és egyre több szõlõ gazosodik el a domboldalakon is. Javulásra
nincs is remény, hiszen 2003-ban a 18 éven aluliak száma 249 fõ, a 198 fõ
hatvan év fölöttiekkel szemben, tehát nem igazán van számszerû utánpótlás.

2003 áprilisában kora szerinti választópolgár tehát 810 fõ van.

IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS 
2003. JÚLIUS 27.

2003. április 22-én a másodszorra is polgármesterré választott Kallus
Lászlónét (képviselõ-testületi tagok feljelentése alapján) a B.- A.- Z. Me-
gyei Bíróság közokirat-hamisítás címén két évre felfüggesztett négy
hónapi szabadságvesztésre ítélte. Ezért polgármesteri tisztsége megszûnt.
A közügyektõl nem tiltották el. 

A május 12-ei zárt testületi ülés megválasztotta a Helyi Választási
Bizottságot (HVB), melynek elnöke Vitéz András lett. Az új polgármester
megválasztását a HVB 2003. július 27-re tûzte ki.

Ezen a vasárnapi napon 571 berentei lakos adta le szavazatát, amely
szavazatokból 562 volt érvényes. A részvételi arány tehát 70,5 %-os volt.
(A szavazásra jogosultak száma 809 fõ volt.)

237

BERENTE „ÚJKORA” 1999. MÁJUS 1-JÉTÕL

monografia 111.qxp  2004.08.10.  17:05  Page 237    (Black plate)



238

BERENTE „ÚJKORA” 1999. MÁJUS 1-JÉTÕL

Juhász József választási programja:
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A SORREND A KÖVETKEZÕ LETT:

1. Juhász József 251 szavazattal
2. Kallus Lászlóné 175 szavazattal
3. Prókai János 72 szavazattal
4. Jantekné Czakó Judit 48 szavazattal
5. Dombóvári András 9 szavazattal
6. Klimo Béla 7 szavazattal

A leadott fölényes számú szavazatok alapján tehát Berente új polgár-
mestere, JUHÁSZ JÓZSEF.

1999. május 1. óta nem sokat változott a falu arculata, egészen az új
polgármester megválasztása utánig. Ennek az volt az oka, hogy a falu
valójában három „pártra” szakadt, s az építõ munka helyett rákiabálások,
becsületsértési perek, torzsalkodások töltötték be Berente közéletét.
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UTÓSZÓ

Ne csalódjon az olvasó, ha ama fejezetet keresi e könyvben, ami a falu
„elõljáróinak”, lakóinak „torzsalkodását leírja. Nincs ilyen fejezet!

Már a leválás évének végén látható, tapasztalható volt az ellentétek
kialakulása Berentén. Attól függetlenül, hogy van a történésekrõl véle-
ményem, tudom, ez egy másik megírt kéziratköteget kívánna, de azt is tu-
dom: nem én leszek az, aki terítve prezentálja Önök elé ezt a másik köny-
vet. Egyszerû falulakóként tájékozatlan voltam mindig az ellentétek ide-
jén, sohasem láttam a kulisszák mögé. Az áthallások, pletykák, a megala-
pozatlan vélemények pedig nem objektívek Berente ezen történeti részé-
nek megírásához.

Ám a fõ oka e fejezet elmaradásának az, hogy még bizonyítottan sem
foglalok állást azokkal szemben, akik mindennap rámköszönnek, vagy
nem, és azokkal szemben, akikre én is mindennap ráköszönök.

Gyarló az ember! Azt viszont állásfoglalás nélkül is ki merem mon-
dani, hogy Berente lakói és választott képviselõi között a leválás óta eltelt
idõkben ellentétek voltak, mely ellentétek gátoltak minden építõ munkát.

Úgy vélem, úgy látszik, Juhász József polgármesterré választása óta
valami elkezdõdött. Örülök, örülhetünk a rendbehozott utaknak, mert vé-
lemények szerint minden falut elsõsorban útjai minõsítik, csinosnak,
esztétikusnak látom az elkészült csapadékvíz-elvezetõ árkának új arcát,
de modern és egészséges a szennyvízhálózat létrehozása is. Személy sze-
rint én hálát adok a sorsomnak azért, hogy a magas kamatú banki köl-
csönt mellõzni tudtam s mégis; gázon fortyog csendesen mindennap az
ebédem, de ugyanígy megoldott lakásom fûtése is.

Õszintén kívánom Juhász Józsefnek és Berente minden idõkbeli pol-
gármesterének, sikerüljön közösséget, egységet tartani ebben a hegyek
satujába szorult kicsi faluban a ma és a jövõ Berentéjén.
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