
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 1893-ban alapították. (Jövőre, 2018-ban lesz 125
éves.)  Létrehozásának  legfőbb  szorgalmazója,  és  alapító  elnöke,  Horváth  János
postamester, aki egyébként a településünk közéletének egyik fő mozgatórugója volt.
(Mind anyagi,  mind pedig dologi téren nagyon sokat tett a település fejlődéséért.)
Tagja volt mind az országos,  mind pedig a vármegyei Tűzoltó Szövetségnek.  Nagy
szükség  volt  a  létrehozására,  hiszen  az  1800-as  évek  második  felében  több nagy
tűzvész is pusztított a községben. A legtöbb ház nádfedésű volt ezért fokozattan
kellett ügyelni a tűzbiztonságra. Az egyesületet előbb 1912-ben, majd pedig 1920-ban
szervezték újjá, felállítva az új alapszabályokat. Bonyhai szerint a 30-as évek elején
Mezőberénynek van a vármegye egyik legjobb tűzoltó csapata. A község nagy anyagi
ráfordításai  miatt  a  technikai  háttér  is  biztosított  volt.  Már  motorfecskendőjük,
vaslajtjaik,  gépesített  tolólétrájuk  is  volt.  Mindemellett  korszerű  egyéni  és
csapatfelszereléssel is el voltak látva. Az egyesületnek nem csak aktív, hanem pártoló
tagjai  is  voltak.  Mindemellett  fizetett  hivatásos  tűzoltók  látták  el  az  ügyeletes
tűzőrségi  szolgálatot.  (3 tűzoltó folyamatos szolgálatban egymást  váltva) A német
templom tornyában  szolgálatot teljesítő toronyőrök feladata,  többek között a tűz
észlelése,  és  a  riasztás  volt.  A  tűzoltók  irodája,  szertára  a  Községháza  mögötti
gazdasági udvaron volt, és nem is változott az 1990-es évek közepéig.
AZ  Önkéntesek  fennállásuknak  hosszú  évtizedei  alatt  rengeteg  tűz  eloltását,  és
egyéb  más  vészhelyzet  megoldását  végezték  el.  Folyamatos  szakmai
továbbképzéseken, és rengeteg tűzoltó versenyen szerepeltek, amelyeken általában
öregbítették  településünk  hírnevét.  1945  előtt  évente  rendeztek  tűzoltó  bálakat,
népünnepélyeket és ennek bevételével is szertárukat bővítették. A 60-as évek végén
70-es évek elején még voltak tűzoltó majálisok. Reggel a tűzoltózenekar végigvonulva
a városon jelezte a lakosoknak a majális kezdetét, és ez egyben zenés ébresztő is
volt.  A rendszerváltás után az önkéntes testületek munkálkodása nehézkessé vált,
(szemléletváltozás,  anyagi  gondok)  azonban  sikerült  ezen  is  túllendülniük,  is
elmondhatjuk, ma ismét olyan erősek, olyan jólműködőek mint az alapító ősök korában.
2013-ban katasztrófa védelmi őrs alakult településünkön. Ezáltal hivatásos tűzoltók
őrzik  városunkat,  azonban  az  önkéntesek  a  hivatásosokkal  vállvetve,  akár  közös
akciókban  is  oltják  a  tüzet,  szivattyúzzák  a  belvizet,  eltakarítják  a  kidőlt  fákat,
nyakazzák a veszélyes fákat – egyszóval… ÉLETEKET mentenek.

Békésmegyei közlöny, 1897. 09. 19. 
https://library.hungaricana.hu/hu/view/BekesmegyeiKozlony_1897_2/?query=t%C5%B1zolt
%C3%B3%20mez%C5%91ber%C3%A9ny&pg=132&layout=s

— Mezőberényben tűzoltó mulatság zajlott le, mely minden tekintetben a legjobban 
sikerült. Délután 3 órakor vonult ki a Rákóczy-induló mellett a menet a mulatság 
helyére, hol óriási sátorok védték a nagyszámú közönséget a napsugaraktól. Pontban 4
órakor oltási gyakorlatot mutatott be a tűzoltóság, a mely tanúskodott arról, hogy 



ezen még ifjú egyesület buzgalommal igyekszik feladatának megfelelni. Ezután 
következett a táncz mely egész a késő reggeli órákba is benyúlt. Összes bevétel 125 
frt 55 kr, tiszta maradvány 30 frt 16 kr. Felülfizettek: Kolozsi Mihály 4 frt 40 kr, 
Bihály József, Jeszenszky Károly 1 frt 40 kr, Herczberger Dániel 1 frt, Lász Sándor 
90 kr, Buday Alajos 60 kr, Hoffer Adolf 50 kr, Meskó Márton, Szarvaszky Pál, 
Faragó László, Domanek István, Berthóty Károly, Kolozsi Lajos, Gozmány József, 
Bauer Károly, Majerik Lajos, Dax György. Tiahi Dániel, Klócza J., Pócsa István, Kirner 
Sámuel, dr. Jeszenszki Pál, Lusztig József 40—40 kr, Kner József, Birula Mártonné 
20—20 kr, Jeszenszky Imre 15 kr. 

Békésmegyei közlöny, 1937. 07. 02.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/BekesmegyeiKozlony_1937_3/?query=t%C5%B1zolt
%C3%B3%20mez%C5%91ber%C3%A9ny&pg=5&layout=s

A vármegyei tűzoltószövetség közgyűlése. 
(A B. K. tudósítója jelenti.) Augusztus hó 15-én tartja a békés vármegyei 
tűzoltószövetség évi rendes közgyűlését Gyulán, mely alkalommal tűzoltóverseny is 
lesz. Ugyancsak augusztus 15-én ünnepli a mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Testület 
fennállásának 25 éves évfordulóját. 

Békésmegyei közlöny, 1937. 08. 15.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/BekesmegyeiKozlony_1937_3/?query=t%C5%B1zolt
%C3%B3%20mez%C5%91ber%C3%A9ny&pg=178&layout=s

Nagyszabású tűzoltóünnepségek Mezőberényben. 
(A B. K. tudósítója jelenti) A mezőberényi önkéntes Tűzoltó Egylet ma, vasárnap 
egész napos ünnepség keretében ünnepli az egylet negyedszázados fennállását, 
amelynek keretében érdekesnek ígérkező kerületi vármegyei tűzoltóversenyt 
rendeznek a sportpályán. Az ünnepségeken résztvesz Szilágyi Lajos dr. országos 
tűzrendészeti felügyelő is. Már tegnap délután megérkezett Mezőberénybe a 
berettyóújfalusi tűzoltóság negyventagú különítménye, továbbá a törökszentmiklósiak
zenekara. 
Délelőtt a községháza előtt a hősi emlékműnél tábori istentisztelet lesz, amit a 
községháza nagytermében díszközgyűlés követ. Délután kerül sor a kerületi és 
vármegyei tűzoltóversenyre, amelyen többek között gáz- és légvédelmi bemutató is 
lesz. 
Az ünnepségeken képviselteti magát a békéscsabai tűzoltóság is. 

Békésmegyei közlöny, 1938. 08. 14.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/BekesmegyeiKozlony_1938_3/?query=t%C5%B1zolt
%C3%B3%20mez%C5%91ber%C3%A9ny&pg=180&layout=s

Mezőberény. A közelmúltban ünnepelte a mezőberényi önkéntes tűzoltó egyesület 25 
éves fennállását. Ebből az alkalomból küldöttség kereste fel vitéz dr. Márki Barna 
alispánt, aki a fentemlített egyesület védnöke és egy díszes kiállítású emlék-okiratot 



nyújtottak át neki. 

Körösvidék 1920. 08. 27.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/Korosvidek_1920_06-08/?query=t%C5%B1zolt
%C3%B3%20mez%C5%91ber%C3%A9ny&pg=280&layout=s

— Berényi tűzoltók népünnepélye.
 A „Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Testület" augusztus hó 29-ikén, vasárnap 
népünnepélylyel egybekötött táncmulatságot rendez. A Winter-malomnál tartandó 
népünnepély műsora a következő:
 1. Délután 2 órakor díszkivonulás az őrtanyáról.
 2. Hymnusz, énekli a dalárda. 
3. Kolozsy Endre nemzetgyűlési képviselő, testületi elnök megnyitó beszéde. 
4. Mesedélután (gyermekek részére) rendezik Szigethy J. és Szikra néni. 
5. Football mérkőzés a MAC. és MMS. között. 
6. Kötélhúzás díjazással. 
7. Szózat (énekli a dalárda.) 
Lesz még mindezen felül a nagyközönség szórakoztatására kuglizás, lukdobás, 
jövendőmondás, tűzijáték, női és férfi Szépségverseny, Huszadik század csodája, 
Lisztfúvás, Lepényevés, Sör és Virslisátor, Sósperecsátor, Cukrászsátor, Virágsátor, 
Bazársátor, Szerpentin- és Konfettisátor. Az ünnepélyen vonós- és fúvós-zenekarok 
fognak állandóan játszani. A nap méltó befejezéséül este 9 órakor nagy táncmulatság 
lesz a „Magyar Király" összes termeiben, a „Nemzeti Kör" helyiségében és a Fehér 
Ambrus féle vendéglőben. A tiszta bevételt a rendezőség a hiányzó tűzoltói 
szerelvények pótlására fogja fordítani, tehát a fontos közérdekre való tekintettel 
felülfizetéseket köszönettel fogad. 

Körösvidék 1922. 07. 11.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/Korosvidek_1922_07-09/?query=t%C5%B1zolt
%C3%B3%20mez%C5%91ber%C3%A9ny&pg=42&layout=s

Segély a Vármegyei Tűzoltó Szövetségnek.
 A Vármegyei Tűzoltó Szövetségnek Szeghalom község képviselőtestülete 910 
koronát, Gyoma község 1350, Mezőberény község 1000, Csorvás község 450 koronát 
szavazott meg a tűzrendészet kiépítésének céljaira. Mezőberény község 
megszavazott ezen kívül a mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Testület részére évi 50. 
000 korona segélyt, ugyanakkor tűzoltó tömlőkre még 24. 000 koronát. Tűzoltó 
felszerelés tekintetében Békésvármegyében első helyen áll Mezőberény község.

Békés 1937. 07. 01.



https://library.hungaricana.hu/hu/view/Bekes_1937/?query=t%C5%B1zolt%C3%B3%20mez
%C5%91ber%C3%A9ny&pg=655&layout=s

A vármegyei tűzoltószövetség közgyűlése. 
Augusztus hó 15-én tartja a békésvármegyei tűzoltószövetség évi rendes közgyűlését
Gyulán, mely alkalommal tűzoltóverseny is lesz. Ugyancsak agusztus 15-én ünnepli a 
mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Testület fennállásának 25 éves évfordulóját. 

Békés 1937. 07. 13.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/Bekes_1937/?query=t%C5%B1zolt%C3%B3%20mez
%C5%91ber%C3%A9ny&pg=701&layout=s

Mezőberény: Julius 18.-án, délután lesz megtartva a mezőberényi nap nagyszabású 
programmal. — Augusztus 15-én ünnepli meg a Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó 
Testület fennállásának negyedszázados jubileumát. 

Békés 1937. 08. 04.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/Bekes_1937/?query=t%C5%B1zolt%C3%B3%20mez
%C5%91ber%C3%A9ny&pg=785&layout=s

Vármegyei tűzoltóverseny Mezőberényben. 
Augusztus 15.-én Mezőberényben kerületi és vármegyei tűzoltó verseny lesz, amelyen
meg fog jelenni dr. Szilágyi Lajos, cs. és kir. kamarás, főispán, országos tűzrendészeti
felügyelő is. Eddig 12 csapat jelentkezett a versenyre. Békésvármegye, valamint a 
szomszédos vármegye legjobb tűzoltócsapatai fognak megmérkőzni. Ugyanezen a 
napon ünnepli a mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Testület fennállásának 25 éves 
évfordulóját.

Békés 1937. 08. 20.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/Bekes_1937/?query=t%C5%B1zolt%C3%B3%20mez
%C5%91ber%C3%A9ny&pg=843&layout=s

Mezőberényi tűzoltók Jubiláris ünnepe

A béke és háború áldozatkész katonái az önkéntes tűzoltók, akik országosan 
megszervezve sokszor gyönyörű példáját adják a bajtársias együttműködésnek, a 
honpolgári kötelességteljesítésnek. A maguk szerény egyesületeibe egyre nagyobb 
tényezői lesznek a nemzet életének. Ennek a szép intézménynek nemcsak szép múltja,
de szép jövője is van. Ezek a gondolatok támadnak bennünk, amikor a múlt vasárnapi 
mezőberényi tűzoltó- ünnepélyekre gondolunk. 
Huszonöt éves évfordulóját ünnepelték a mezőberényi önkéntes tűzoltók egyesületük 
megalakulásának. Szépen ünnepelték meg. Ezen az ünnepségen bebizonyosodott, hogy 
a tűzoltóságban a testületi szellem még régi nemes értelemben él. Nemcsak a 
vármegyei testületek, hanem még a szomszédos vármegyék tűzoltói is eljöttek, hogy 
az ünnepségeken, a versenyeken közreműködve a mezőberényi jubileumot nemes 



vetélkedésükkel csak annál impozánsabbá tegyék. Megjelent az ünnepélyen dr. 
Szilágyi Lajos cs. és kir. kamarás, Biharvármegye főispánja, országos tűzrendészeti 
felügyelő, a vármegyét az alispán helyetteseként dr. Ugrin László főszolgabíró 
képviselte. De ott voltak a közigazgatási hatóságok és tűzrendészet vezető tényezői 
és sokan a társadalom vezetői köreiből, valamint az érdeklődő nagyközönség százai. 
Egy zászlóaljnyi tűzoltó felett tarthatott szemlét az országos tűzrendészeti 
felügyelő. Nagyszerűen sikerült versenyek, a hősök szobránál megható hazafias 
ünnepély, jubiláris közgyűlés, majd vármegyei közgyűlés, fáklyás zene, zenés 
ébresztő, társas ebéd töltötték ki az ünnepi programot. Helyszűke miatt nem 
részletezhetjük a nagyszerűen megrendezett tűzoltónap tárgysorozatát és itt csak 
annyit említünk meg, hogy az országos tűzrendészeti felügyelő Mayerik Józsefnek 
átadta a királyi díszérmet és az ezzel járó okmányt, valamint a mezőberényi 
tűzoltótestület működő tagjai részére a szolgálati érmet. Nagy nyeresége nemzeti 
életünknek, hogy ilyen lelkes sereg, mint az önkéntes tűzoltók összessége, őrködik a 
nemzet vagyona felett.

Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1935. 09. 21.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/BekesVarmegyeHivatalosLapja_1935/?query=t%C5%B1zolt
%C3%B3%20mez%C5%91ber%C3%A9ny&pg=275&layout=s

Mezőberény községben a tűzoltói létszám az újonnan szervezett telepi tűzoltósággal,
19 fővel gyarapodott.

Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1947. 12. 02.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/BekesVarmegyeHivatalosLapja_1947/?query=t%C5%B1zolt
%C3%B3%20mez%C5%91ber%C3%A9ny&pg=182&layout=s

 A mezőberényi tűzoltó napon az országos tűzoltó-főparancsnokság is képviseltette 
magát. 

Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1949. 12. 30.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/BekesVarmegyeHivatalosLapja_1949/?query=t%C5%B1zolt
%C3%B3%20mez%C5%91ber%C3%A9ny&pg=88&layout=s

1949. október hó 1-én Országos Tűzoltóparancsnok, a Belügyminiszter 450. 369 —
1949. B. M. sz. IV/2. számú rendeletével Mezőberény községben állami tűzoltó őrsöt 
létesített, így Békésvármegye 1 állami őrssel gazdagodott. 



Mezőberényi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület nyilvános közgyűlése.
 Mezőberényi Hírmondó, 2004.04.
Link:http://konyvtar.mezobereny.hu/download.fcgi/436_0_1_200404.pdf

T.: Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület; Halász József; közgyűlés.
p.6. 
A mezőberényi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület március 27-én tartotta nyilvános 
közgyűlését. 
A meghívott vendégek között ott voltak a nyugdíjas tűzoltók és a csantavéri 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviselői is. 
A napirendi pontokban szerepelt parancsnoki beszámoló, pénzügyi- gazdasági 
beszámoló, közhasznúsági jelentés, 2004. évi munkaterv ismertetése, tagfelvétel. 
Halász József elnök beszámolójában hangsúlyozta, hogy 2003-ban utolérték magukat,
több éves lemaradásukat pótolták mind a vonuló szerek műszaki állapotát, mind a 
személyi állomány felkészültségét illetően. Többek között elmondta még, hogy mind a 
diák tűzoltók, mind a felnőttek eredményesen szerepeltek több versenyen. A felnőtt 
és diáktűzoltók kétheti, ill. heti rendszerességgel vesznek részt a foglalkozásokon. A 
gépjárművek műszakilag kifogástalanok, vonuló képesek. A tűzoltókat 2003-ban, 36 
esetben riasztották, 21 esetben tűzhöz, 15 esetben műszaki mentéshez, egy esetben 
- augusztus 20-án - műszaki felügyeletet tartottak. 
Új ifi tűzoltók: Marsi Kinga, Gulyás Endre, Bozóki Imre, Sinka Zsolt, Bereczki Mihály, 
Almási János, Edömér Mihály. 
Új felnőtt tűzoltó: Marsi János.

Saját tűzoltó őrsöt kap Mezőberény

http://www.beol.hu/bekes/kozelet/sajat-tuzolto-orsot-kap-mezobereny-439537/

Tűzoltó őrs, hivatalosan katasztrófavédelmi őrs alakul Mezőberényben 2013 első
negyedévében.

2013.  első  negyedévében  tűzoltó  őrs,  hivatalosan  katasztrófavédelmi  őrs  alakul
Mezőberényben  —  jelentette  be  csütörtökön  délelőtt  megtartott  mezőberényi
sajtótájékoztatón Erdős Norbert a város és a térség országgyűlési  képviselője,  a
megyei  védelmi  bizottság  elnöke  és  Matuska  Zoltán  tűzoltó  alezredes,  megyei
katasztrófavédelmi igazgatóhelyettes.

Mint  elmondták:  Mezőberény,  Köröstarcsa  és  Csárdaszállás  tűzvédelme
szempontjából  egyaránt  jelentős  előrelépés  az  őrs  megalakulása,  de  Békés  és
Körösladány  tekintetében  is  nagyobb  biztonságot  jelent.  Erdős  Norbert  kiemelte,
csütörtöki  határidővel  etikai  okokból  lemond  a  Békési  Köztestületi  Tűzoltóságban



betöltött  elnöki  tisztségéről.   A  békési  köztestületi  tűzoltóság  a  jogszabályi
változások egyik lehetőségével élve hamarosan önkormányzati tűzoltósággá alakulhat.
A  megyei  védelmi  bizottság  elnökeként  nem tartanám szerencsésnek,  ha  mindkét
posztot  betölteném,  kvázi  magamat  ellenőrizném — hangsúlyozta  az  országgyűlési
képviselő.  Matuska  Zoltán  az  elmúlt  hónapokban  a  katasztrófavédelem  területén
történt  legfontosabb  változások  szakmai  hátteréről  szólt.  Mint  megtudtuk,  2012.
január elsejével a korábbi hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami irányítás alá
kerültek, létrejött az egységes katasztrófavédelmi szervezet. A szakemberek fontos
célként  fogalmazták  meg,  hogy  a  tűzoltóságok  teljes  egészében  lefedjék  Békés
megye területét, hogy a lánglovagok mindenhová legfeljebb 20 perc alatt odaérjenek.
Ennek  az  elképzelésnek  a  mentén  áll  fel  jövő  év  elején  a  mezőberényi
katasztrófavédelmi  őrs  is,  amelynek  tagjai  a  konkrét  tűzvédelem  és
katasztrófavédelem mellett  iparbiztonsági  és polgári  védelmi  feladatot  is  ellátnak
majd. A mezőberényi őrs tizenkilenc tagja a helyi önkéntes tűzoltó egyesülettel egy
épületben  működik  majd.  Kölcsönösen  segíteni  fogják  egymás  munkáját.  Matuska
Zoltán elmondta: a későbbiekben — éppen az említett 20 perces idő miatt — a megye
északkeleti  és  délkeleti  részén  is  katasztrófavédelmi  őrsök  alakulnak.  Hogyan
konkrétan  mely  két  településen  állnak  fel  a  szervezetek,  arról  folynak  az
egyeztetések.

A tűzoltó nem rettenthetetlen, de legyőzi félelmét.
http://hir6.hu/cikk/88913/a_tuzolto_nem_rettenthetetlen_de_legyozi_felelmet

A Békés Megyei Kormányhivatal, Mezőberény Város Önkormányzata és a Békés
Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  együttműködése  eredményeképpen
katasztrófavédelmi őrs alakult Mezőberényben. A létesítményt szerdán avatták
fel dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság főigazgatójának közreműködésével. 

Ünnepre  gyülekeztek  Mezőberényben  tűzoltók  és  civilek  a  Liget  téren,  bár  az
időjárás nem volt túl kegyes, mindvégig zuhogott az eső, de ez a megjelenteket kissé
sem zavarta. 

Ez a 29. őrs az országban, amellyel a cél az, hogy gyorsabban jusson a segítség oda,
ahol  szükség van rá.  Eddig  a  nagy távolságok  miatt  lassabban,  hosszabb idő  alatt
érhettek ki a kollégák a hívás helyszínére, most viszont minden eszközt, felszerelést
és szükséges kelléket megkapnak ahhoz, hogy ellássák feladatukat – ismertette az
őrs  jelentőségét  dr.  Bakondi  György  tűzoltó  altábornagy,  a  BM  Országos
Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság  főigazgatója.  A  most  felavatott  őrs  a  tűzoltó-
parancsnokság alegysége, és minden olyan feladatot ellát – akár hatósági megelőző
munka  vagy  védelmi  tevékenység,  netán  veszélyhelyzet  megelőzése  –  ami  a



katasztrófavédelem hatáskörébe tartozik. Mezőberényben 120 éve alakult önkéntes
tűzoltóság,  mostantól  a  hivatásos  állománnyal  vállvetve,  szoros  együttműködésben,
összehangolva, egymást segítve szolgálhatják a lakosságot.

- Olyan hivatásos szervezet kezdi meg itt a működését, amit a település magáénak
tekinthet.  A  tűzesetek  96-97%-a  1-es  illetve  2-es  fokozatú,  amit  egy
gépjárműfecskendővel oltani lehet, azonban mostantól egy esetleges nagyobb tüzet is
kezelni  tudnak. Jelentős előrelépés ez a térség közbiztonságában – tette hozzá a
főigazgató. Mezőberényben négy hivatásos állományú tűzoltó kezdte meg szolgálatát
október  1-jétől,  a  Békés  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  egyúttal  egy
Mercedes Benz 1124 típusú gépjárműfecskendőt állított rendszerbe. Az őrs révén
Murony,  Csárdaszállás  és  Köröstarcsa  is  könnyebben  megközelíthető  lesz,  így
hatékonyabbá válik a térség állampolgárainak mentő tűzvédelme. A cél nem kérdéses:
az  élet-,  és  vagyonbiztonság  megőrzése,  a  lakosság  biztonságának  és
biztonságérzetének  növelése,  a  természeti  és  civilizációs  katasztrófák  elleni
védekezés hatékonyságának fokozása.

-  A  rendvédelmi  szervek  rendszerén  belül  az  állampolgárok  élet-  és
vagyonbiztonságának  növelése  érdekében  a  kormány  2012.  január  elsejével
megalakította az egységes állami katasztrófavédelmi szervezetet, részeként pedig az
új katasztrófavédelmi törvényt. Ennek értelmében a tűzvédelem és a polgári védelem
rendszere jelentősen megváltozott, és új elemként jelent meg a katasztrófavédelem
rendszerében  az  egységes  iparbiztonsági  hatóság  –  tájékoztatta  a  megjelenteket
Erdős  Norbert,  a  Békés  Megyei  Kormányhivatal  kormánymegbízottja,  Mezőberény
országgyűlési képviselője

- Ünnep ez a mai nap. Magyarországon a települések nagy része arról panaszkodik,
hogy  ezer  sebből  vérzik:  kevés  a  támogatás,  munkanélküliség  van,  széthúzás.
Mezőberényre a széthúzás nem jellemző, a most átadásra kerülő őrs is jelzi az együtt
gondolkodást,  hogy  közösen  dolgozunk,  küzdünk  és  örülünk.  A  hivatásos
katasztrófavédelmi őrsből Mezőberény csak profitálhat, és ez mindazok érdeme, akik
az elmúlt két év alatt részt vettek a munkában, aminek eredménye ez a komplexum. A
város  sajátjának  fogja  tekinteni  az  őrsöt,  hisz  ezzel  növekszik  a  biztonság,  az
önkéntesekkel  pedig,  akikre  rendkívül  büszkék  vagyunk,  a  hivatásos  állomány  is
segítséget kap – fejezte ki gondolatait Siklósi István polgármester.

Hozzátette: az évfordulók éve 2013 Mezőberény számára, hisz az önkéntes tűzoltók
a  120.  évfordulójukat  ülik,  míg  a  város  alapításának,  újratelepítésének  a  290.
évfordulója van.

- A tűzoltó nem azért megy be egy égő épületbe, mert rettenthetetlen, hanem mert
az  elhivatottsága  legyőzi  a  félelmét  –  köszöntötte  kollégáit  Tóth  Tibor  tűzoltó
ezredes, megyei igazgató, majd emléklapokat adott át dr. Bakondi Györgynek, Erdős
Norbertnek  és  Siklósi  Istvánnak.  Ezután  a  főigazgató  zászlószalagot  tűzött  az



önkéntes egyesület zászlajára,  és emléktárgyat adott át Halász Józsefnek a 120.
évforduló alkalmából.

Halász József, az önkéntes tűzoltók elnöke történelmi pillanatnak nevezte az avatást,
amelynek jelentősége az elmondottakon kívül az, hogy nagy terhet, feladatot vesz le
az önkéntesek válláról.

- Eddig igyekeztünk a hivatásos állomány előtt kiérni a tűzesetekhez, hogy a mentést,
oltást  mielőbb  megkezdhessük.  Ez  fog  most  megváltozni.  Az  önkéntesek  munka
mellett  vállalják  a  segítést,  ehhez  családjuk  támogatására,  toleranciájára  van
szükség.  Oltunk  kazal,  tarló,  épület  tüzet,  mentünk  kútból  macskát,  égő  házból
gázpalackot. Az állomány 47 főből áll, akik közül 17-en kiképzett tűzoltók – mutatta
be kollégáit az önkéntes elnök.

A köszöntők után ünnepélyes szalagátvágással adták át a mezőberényi őrsöt, amelyet
a jelenlévők végigjárhattak, megtekinthettek.

Mezőberényi Hírmondó
http://www.mezobereny.hu/adattar/Kozerdeku/hirmondo_20131108.pdf
 

A Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület életében meghatározó a 2013-as év. 120
éves fennállásukat és egy új őrs átadását is ünnepelhetik. Ezek kapcsán beszélgettem
Halász Józseffel, az egyesület elnökével.
-  Október  9-én  ünnepélyes  keretek  között  átadták  Mezőberényben  a
katasztrófavédelmi őrsöt.
Mit jelent ez gyakorlatban a Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület életében?
- Elsősorban külső megjelenésében egy szépen felújított laktanyát.  Belül  hatalmas
zsúfoltság,
Amin próbálunk úrrá lenni, hiszen meglévő eszközeinket egy jelentősen kisebb térben
kellett elhelyezni. A szakmai munka tekintetében nincs különösebb változás. Amiért
létrehozták az egyesületet,  és amiért eddig is végeztük ezt a munkát,  ugyanolyan
lelkesen  és  önzetlenül  csináljuk  tovább.  Talán  kicsit  nyugodtabban  alszunk.  Eddig
presztízskérdést  csináltunk  abból,  hogy  megelőzzük  a  békéscsabai  hivatásos
tűzoltókat, ha mezőberényi tűzhöz jönnek. Most már inkább igyekszünk utolérni őket,
vagy ha vidékre vonulnak, mi Mezőberényben ugyanúgy helyt állunk, mint eddig.
- Milyen előrelépést jelent és miféle előnyökkel jár ez a város, a lakosok számára?
- A város és a helyi lakosság biztonsága és biztonságérzete nagyságrenddel javult az
őrs idetelepítésével. A hivatásos állomány a riasztást követően két percen belül el tud
indulni, míg az önkéntesek többnyire otthonról indulva, de ők is 10-15 percen belül
elhagyják a laktanyát. Eddigi munkánk elismerése, hogy a hivatásos állománnyal közös
gyakorlatokon vehetünk részt, fejleszthetjük tudásunkat és a mentő tűzvédelemben
is velük együtt vehetünk részt. Ez azt jelenti, hogy megfelelően felkészült tűzoltóink
vannak és a hivatásos állománnyal, együtt vonulhatunk, akár az ő gépjárművükkel is.



-  Másik jelentős dolgot is ünnepelhet az egyesület az évben,  hiszen idén ünneplik
fennállásuk 120.  évfordulóját.  Visszaemlékezésekből  tudható,  hogy mi  hívta életre
120éve az egyesületet? Kinek a nevéhez fűződik?
-  Amit  elődeinktől  hallomásból  tudhatunk,  hogy  az  1800-as  évek  második  felében
alakultak meg az első önkéntes tűzoltó egyesületek, így a mezőberényi is. Az akkori
iparosok  és  gazdák  felismerve  az  összefogásban  rejlő  erőket  alapították  meg  a
tűzoltó egyesületet, saját és társaik vagyonának védelme érdekében. Az 1893-ban
keltezett alapító okiraton, többek között az egyetlen olvasható aláírás Horváth János
ideiglenes elnök neve szerepel.
-  Hogyan  foglalná  össze  eddigi  munkájukat,  tevékenységüket?  Milyen  a  helyzetük
manapság?
-  Egyesületünk  közhasznú  szervezet.  Alapszabályunk  szerint,  önként  vállalt
feladatunk  az  önkéntes  tűzoltás,  mentés,  katasztrófa-elhárítás.  Ezeknek,  az
irányelveknek  próbáltunk  eddig  is  és  ezután  is  megfelelni.  Egyesületünk  egy  élő
szervezet,  hús-vér  emberekkel,  ebből  adódóan  vannak  hullámzások  az  egyesület
életében.  Az  utóbbi  húsz  évben  –azóta  elnökösödöm-  is  voltak  kilengések.  A
legnehezebb  időszak  a  2000-es  évek  elején  volt,  amikor  az  összeomlás  határára
sodródott  egyesületünk.  Anyagi  támogatónk  alig  volt,  tűzoltóink  létszáma  pedig
drasztikusan  lecsökkent.  Az  egyre  szigorodó  szakmai  és  pénzügyi  követelmények
között  kellett  megfelelő  embereket  és  pénzügyi  támogatókat  találni.  Az  utóbbi,
szerencsére az önkormányzat  és a  helyi  vállalkozók egy jelentős  részének pozitív
hozzáállása  mellett  sikeresen  megoldódott.  A  személyi  –  szakmai  követelmények
teljesítése hosszabb időt vett igénybe. A szerencse itt is mellénk szegődött.
Sikerült egy nagyon jó képességű, azóta is hűen kitartó diákcsapatot összehozni. Ma
is  büszkén  említjük,  hogy  az  Országos  Gróf  Széchenyi  Ödön  Diáktűzoltó
Kupaversenyen ötször egymás után nyerték el a vándorserleget. Ők ma már felnőtt
tűzoltók.  A  tűzoltásban  valórészvétel  nagyon  szigorú  egészségügyi  alkalmassággal,
meghatározott  szakmai  képzettség  mellett,  megfelelő  műszaki  felszereltséggel
valósítható meg. A 40 órás tűzoltó tanfolyam és a különböző szakmai képzések után
17  fő  vonuló  tűzoltónk  van  Aminősítő,  rendszerbeállító  gyakorlaton  sikeresen
szerepelünk.  Tevékenységünk,  mint  egy  kisebb  vállalkozás  úgy  működik.  Szigorú
költségvetési gazdálkodással, ügyészségi felügyelet alatt. Szakmai tevékenységünket
a  Békéscsabai  Hivatásos  Tűzoltó  parancsnoksággal  együttműködési  megállapodás
keretei között végezzük. Anyagi biztonságunk alapja a helyi  Önkormányzattal és a
mintegy  30  helyi  vállalkozóval  kötött  együttműködési  megállapodás  alapján  kapott
támogatás.  Jelentős  segítség  az  szja.  1%  és  a  pályázatokon  nyert  pénzeszközök.
Helyzetünk  a  mai  világban,  a  szigorodó  szakmai  elvárások,  és  pályázati  feltételek
között, csökkenő anyagi  támogatás mellett, a mindennapi megélhetésért folytatott
küzdelemben egyre  nehezebb.  Aktív  korú  tűzoltóink  szerencsére  munkaviszonyban
állnak, sajnos néhányan megyehatáron túl, így a tűzoltásban való részvételünk jelentős
részben munkaidőn kívülre korlátozódik. - Nagy múlttal már rendelkeznek, mit gondol
a jövőjükről? - Szeretnék optimista lenni. Ugyanis ennél szebb és nemesebb dolgot
nem tudok elképzelni, mint másokon önzetlenül segíteni, ha bajban van. Bízva egy olyan



jóléti  társadalom  eljövetelében,  amikor  mindenki  a  munkahelyén  szerzett
jövedelméből meg fog tudni élni (ld.: Németország), akkor már hobby szinten nagy
létszámmal  működhet  egy  önkéntes  tűzoltó  egyesület.  Addig  kellene  kitartani!
Reálisan végiggondolva, azért a mai viszonyok között nagyon sokat kell tenni, hogy a
működés  tárgyi  és  személyi  feltételeit  meg  tudjuk  teremteni.  Felnőtt  tűzoltóink
kimagaslóan magas színvonalú munkára képesek. Rájuk hosszabb távon számíthatunk.
Utánpótlás nevelésünk révén ismét összeállt egy sokat ígérő diáktűzoltó raj. Nyáron
már  a  megyei  tűzoltó  versenyen  első  díjat  nyertek.  Egyrészről  van  ok  az
optimizmusra,  ugyanakkor  a  megnövekedett  követelmények,  a  családalapítás,  a
munkakeresés ennek néha ellene hat. A tárgyi feltételek alapja a pénzügyi biztonság.
Szeretném  remélni,  hogy  eddigi  hűséges  támogatóink  továbbra  is  szükségesnek
tartják  létünket  és  minden nehézségük  ellenére is  nyújtják  a  biztonságot  jelentő
támogatásukat. Az idetelepített őrssel igyekszünk kialakítani egy mindenki számára
hasznos együttműködést mind szakmai, mind emberi szempontból. Nem a konkurenciát
látjuk bennük, hanem a segítséget és a biztonságot, amit városunknak nyújtani tudnak.
Mi a magunk részéről, lehetőségeink szerint minden segítséget megadunk továbbra is
a  hivatásos  tűzoltóknak.  A  cél  ugyanaz,  Mezőberény  város  biztonsága.  Tőlünk
nyugatabbra már működnek hasonló szervezetek. Végül szeretnék köszönetet mondani
az  önkormányzatnak,  a  vállalkozóknak,  a  magánszemélyeknek,  és  az  szja.  1%
felajánlóinak az eddig nyújtott támogatásért.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

A  mezőberényi  önkéntes  tűzoltók  már  az  1800-as  évek  végétől  óvják,  védik
településünket  a  tűztől,  és  egyéb  elemi  károktól.  A  régi  nádtetős  épületek  nagy
tűzveszélyessége miatt már a kezdetekkor is nagyon fontos volt a tevékenységük.
Szinte minden háznál állattartás folyt és ennek velejárója a jól éghető szalma, széna.
A  konyhai  nyitott  kémények  szintén  fokozták  a  tűzveszélyt.  A  település  lakói
összefogva  segítették  a  csatasorba  álló  önkéntesek  munkáját.  A  község  –  még
vármegyei  szinten  is  –  kiemelkedő  anyagi  támogatást  nyújtott.  Hosszú  évek  alatt
rengeteg versenyt nyertek, vagy jó helyezést értek el és kimondva - kimondatlanul a
megye egyik legjobban képzett, legjobban felszerelt önkéntes csapata volt, és az még
a  mai  napig  is.  Munkájuk,  szabadidejük  feláldozása  és  áldozatkészségük,
felbecsülhetetlen értékű.

„A tűzoltó nem rettenthetetlen, de legyőzi félelmét.” írják a föntebb jegyzett egyik
cikkben. Én még hozzátenném, ha fél, ha nem, de akár az életüket is kockáztatják.
Önkéntes  tűzoltóink  dicső  múltja,  hasonlóképpen  dicső  jelene  miatt  javaslom  a
Települési  Értéktárba  felvenni  a  Mezőberényi  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesületet,  a
"Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület" c. javaslat alapján. 
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