Halász József
Halász József Mezőberényben született és általános iskolai tanulmányait is a
településen végezte. Gimnáziumi évei után esztergályosnak tanult majd a Mezőberényi
1. sz. téglagyárban helyezkedett el. 1983-tól gyárvezetői beosztásban dolgozott, 1991ben áthelyezéssel a Csabai Cserép – és Téglaipari Vállalathoz került és igazgatói
pozíciót töltött be annak privatizálásáig, majd a Csabai Téglagyár termelésvezetője
lett. Munkája mellett, 5 cikluson keresztül a város vezetésében is dolgozott és
képviselőként mindent megtett annak gördülékenyebb működése érdekében.
Képviselte választókörzetét, intézte annak felmerülő feladatait. A városban nevéhez
kötődik az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenysége, melynek elnöki tisztségét tölti
be társadalmi munkában immár 23 éve. Töretlenül foglalkozik az ifjúság toborzásával,
az utánpótlásról való gondoskodással, az eszmei értékek átadásáról az ifjúságnak. A
felnőtteknek megfelelő szakmai továbbképzések biztosítását tartja nagyon fontosnak.
Elmondható, hogy a tűzoltók lelkesedése, önzetlen munkája is tőle indul, a nehéz
időszakokban róla ragadt át társaira. Vezetésével sok bajba jutott emberen segítenek,
katasztrófákban állnak helyt. A hosszú évek alatt számtalan tűzoltó versenyen vett
részt csapatával és öregbítették Mezőberény jó hírnevét. Oroszlánrészt vállalt a
testvérvárosi kapcsolatok ápolásában, a szovátai, csantavéri tűzoltókapcsolatot baráti
kapcsolattá emelte, remekül helyt áll és új kapcsolatokat alakít ki. Ugyanez mondható
el a münsingeni, gronaui tűzoltókkal való kapcsolatról is, melynek eredménye volt a
Mercedes tűzoltókocsi Transzporter adományként városba érkezése. A civilszervezet
vezetőjeként jó kapcsolatot ápol a város vezetésével, együttműködve felel meg a város
által elvárt önkéntes munkának. A tűzoltó laktanyában szívesen fogadják a gyerekeket
- diákokat, mutatják be és fogadtatják el tevékenységüket. Fontos erénye, hogy soha
nem felejti el megköszönni a tűzoltók munkáját, és családjuk támogatását, ami nélkül
ez a munka végezhetetlen lenne ugyanakkor erőt ad és kitartást minden tűzoltónak. A
Tűzoltó egyesület fennmaradásában nagy szerepe van, tartja a kapcsolatot a
támogatókkal és ügyes beosztással biztosítja a pénzügyi stabilitást, a működéshez
szükséges feltételeket. Pályázatokat, beszámolókat ír, közösséget épít, közös célért
dolgozó több generációs csapatot, ahol egy a cél, a városlakók biztonsága, a
katasztrófák elhárítása, megelőzése. Példamutató munkáját, hozzáállását, a területhez
való elhivatottságát az elmúlt években számtalanszor bizonyította. Halász Józsefet
ismerve, John Wesley szavai, talán mottója is lehetne:
“Tégy meg minden jót, ami tőled telik,
Amilyen eszközzel csak tudod,
Amilyen módon csak tudod,
Ahol csak tudod,
Akivel csak tudod,
Ameddig csak tudod.”
Látva kitartó munkáját társai, szervezetének tagjai számára szinte észrevétlenül vált
példaképpé, megbecsült, elfogadott vezetővé.
Példamutató emberi magatartása, kiemelkedően jelentős civil közösségépítő és
szervező munkája, helyi, megyei, testvérvárosi viszonylatban szerzett
elismertsége, mellyel hozzájárult városunk jó hírnevének öregbítéséhez a város
lakóinak tisztelete és nagyrabecsülése kifejezéseként, elismerésként a Képviselőtestület 2016. évben a „Mezőberényért” kitüntetést Halász József részére
adományoz.

