Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
A politikában, a közigazgatásban és a közügyek iránt érdeklődő polgárok körében időrőlidőre visszatérő kérdés, hogy egy bizonyos feladat ellátása tekintetében kit terhel, illetve kit
kellene, hogy terheljen a kötelezettség és a felelősség. A mai nap fókuszában ugyanakkor egy
olyan együttműködés áll, ami kézzel foghatóan bizonyítja, hogy a feladatoknak a különböző
szervek és személyek közötti felosztása helyett sokszor mennyivel célravezetőbb, ha a
különböző szervezetek és személyek összefogásban, egymást erősítve igyekeznek egy
hasznos ügyet szolgálni.
Nem férhet kétség ahhoz, hogy a polgárok életének, testi épségének és vagyontárgyainak
védelme az egyik legalapvetőbb közügy, valamint mindenki számára egyaránt fontos és
különösen nemes célkitűzés. Éppen ezért indít örömre és büszkeségre, hogy Dunavarsányon
és a környéken élők biztonsága érdekében egy önkéntességen alapuló tűzoltó egyesület az
állami feladatot ellátó Katasztrófavédelem támogatásával és szoros együttműködésével végzi
szolgálatát, amely szolgálathoz Dunavarsány Önkormányzata kiemelkedő támogatást nyújt.
Ezen együttműködés példaértékét fokozza továbbá, hogy a mai napon átadandó szertár ad
helyet a Dunavarsányi Polgárőr Egyesületnek is, amely szintén igen fontos szerepet játszik
Dunavarsány közbiztonsága tekintetében.
Meggyőződésem, hogy minden jóakaratú dunavarsányi és környékbeli lakos egyetért velem
abban, hogy köszönet és elismerés jár mindazoknak, akik ebben az együttműködésben részt
vesznek. Köszönet illesse a szolgálatot ellátó helyi szervezetek vezetőit és áldozatkész tagjait,
az őket segítő hivatásos katasztrófavédelmi szerveket, valamint a mai napon ünnepélyes
körülmények között átadott szertárnak helyet adó ingatlan tulajdonosát, a Dunavarsányi
Önkormányzatot is. Nincs kétségem afelől, hogy Dunavarsány nagyon jól döntött, amikor ezt
az ingatlant megvásárolta, hiszen nemcsak vagyonát növelte, de lehetőséget adott arra, hogy a
dunavarsányi lakosok biztonságának és épségének szolgálata megfelelő körülmények között,
koncentrált módon történjen. Bízom benne, hogy e létesítmény hatékonyan fogja szolgálni e
két szervezet munkáját, amelynek gyümölcseit a dunavarsányiak az elmúlt években már
számos alkalommal megtapasztalhatták.
A közigazgatás és a civil szervezetek működésében szerzett tapasztalataim alapján nincsenek
kétségeim afelől, hogy egy ilyen széleskörű együttműködés nemcsak a közös sikerek
lehetőségét, hanem a közös nehézségek és belső konfliktusok veszélyét is magában hordozza.
Meggyőződésem ugyanakkor, hogy az elérni kívánt célok nemes mivoltja és az elmúlt
években kialakult szakmai és baráti kapcsolatok kellő erőt adnak majd ahhoz, hogy a
kihívásokat együttes erővel tudják leküzdeni, a belső nézeteltéréseken pedig a hatékony
konzultációnak és egymás iránti tiszteletnek köszönhetően mihamarabb felül tudjanak
emelkedni.
Kívánom, hogy a Jósiten gazdag áldása kísérje e létesítmény működését és mindazok életét és
szolgálatát, akik embertársaink védelme érdekében készek munkálkodni.

