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2021. október 23-a Mezőberényben az egészségügy és a szociális területen 

dolgozók elismerésének is napja.  

Egészségügy és a szociális ágazat. Szavak, melyek jelentése az elmúlt két évben, sokunk 

számára megváltozott. Többet, mást is jelent, mint korábban.   

E két területen dolgozók munkája minden időszakban fontos, de vitathatatlan, hogy a 

pandémia idején felértékelődött feladatuk, felelősségük.  

A történelem folyamán az emberiség többször nézett szembe rendkívüli helyzetet 

eredményező betegségekkel. Ilyen volt a fekete himlő vagy a spanyolnátha. A közelmúlt 

világjárványa volt a 2009-es influenza, a jelené pedig a Covid19, mely városunk lakóit is 

érintette, munkájuknál fogva pedig az egészségügy és a szociális területeken dolgozókat.  

Elmondhatjuk: kiválóan helytálltak! Megoldották a szinte megoldhatatlant: legjobb tudásuk 

szerint ellátták feladatukat az új, mindenki számára ismeretlen helyzetben, Nekünk pedig 

feladatunk megköszönni mindezt, hiszen az emberi tűrőképesség határait feszegetve, olykor 

önmaguk, családjuk egészségét is kockáztatva, veszélyeztetve végezték munkájukat 

ismerősökért és ismeretlenekért, barátokért, családtagokért, a város lakóiért, értünk!  

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2021 júniusában hozta meg döntését, 

hogy az idei „Mezőberényért” elismerést a városunkban tevékenykedő egészségügyi, szociális 

dolgozók számára adományozza.  

Mindazok számára, akik a 2020-2021-es rendkívüli egészségügyi helyzetben kiemelkedő 

szakmai tudásról, emberségről, empátiáról tanúbizonyságot téve végezték feladataikat. 

Az egyik legveszélyeztetettebb rétegként mindannyian helytálltak. A vírushelyzet 

felszámolása, a vírus terjedésének megakadályozása érdekében minden tőlük telhetőt 

megtettek, hogy visszaálljon korábban megszokott mindennapi életünk.  

 

Az egészségügy területén az orvosok, a háziorvosok, a szakorvosok, gyógyszerészek, a 

mellettük dolgozók, a kislabor dolgozói, a háziorvosi ügyeleten, a mezőberényi 

mentőállomáson szolgálatot teljesítő dolgozók, a szociális területen a bentlakásos 

idősotthonok, a nappali ellátást biztosító intézmények, a házi gondozást végzők, a 

tanyagondnoki feladatot ellátó személyek példaértékű helytállást tanúsítottak, önzetlen 

segítséget nyújtva a rászorulóknak. Helyt álltak az egyházak, a civilek, akik adományokat 

osztva, vagy éppen önkéntes munkával segítették a rászorulókat.  

Tettek azért, hogy a mindennapok a lehető legzökkenőmentesebben teljenek, s minél 

kevesebb embertársunknak kelljen elszenvedni a járvány, a betegség következményeit. 

 

Hozzáértő és lelkiismeretes munkájukon túl mást, sokkal többet is nyújtottak: Figyelmet, 

tiszteletet. Példát emberségből és olyan emberi értékekből, amelyekre ott van a legnagyobb 

szükség, ahol a betegség, a reménytelenség, a szenvedés, az elkeseredettség uralkodik. 

 

A város mindezért köszönetét és megbecsülését fejezi ki.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Az egészségügyben és a szociális területen dolgozók kiemelkedő szakmai munkája, a 

pandémia alatt végzett tevékenységük elismeréseként, a város lakóinak tisztelete és 

nagyrabecsülése kifejezéseként Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2021. 

évben erkölcsi elismerésként „Mezőberényért„ kitüntető címet az egészségügyben és szociális  

területen dolgozók részére  adományozza. 


