Tisztelt Egyesületi Tisztségviselők és Tagok!
Tisztelt Ünneplő Szigetújfalusi Polgárok!
A politikában a közügyek iránt érdeklődő polgárok körében időről-időre visszatérő kérdés,
hogy egy bizonyos feladat ellátása tekintetében kit terhel, illetve kit kellene, hogy terheljen a
kötelezettség és a felelősség. Egy közösség tagjainak védelme tekintetében a mai nap
fókuszában egy olyan hosszú múltra visszanyúló együttműködés áll, ami a történelem
próbáját kiállva bizonyult hatékonynak és sikeresnek.
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 Szigetújfaluban a
helyiek és az egyéb okból itt tartózkodók biztonsága érdekében egy önkéntességen alapuló
tűzoltó egyesület immáron 130 éve látja el áldásos és eredményes szolgálatát.
Köszönet és elismerés jár mindazoknak, akik egy közösség érdekét valamilyen módon
megpróbálják szolgálni. Hála Istennek Szigetújfalun és a környéken számos olyan
magánszemély és szervezet van, akik készek időt, energiát és egyéb javakat a közjó
szolgálatra szentelni. A mai napon, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalapításának 130 éves
évfordulóján méltó, hogy ezen szervezet eddigi munkájáért hálát adjunk. Adózzunk őszinte
tisztelettel mindazok emléke előtt, akik már nem lehetnek közöttünk, de akik elhatározása és
kemény munkája nélkül nem ünnepelhetnénk az Egyesület ilyen hosszú fennállását.
Bizonyára sokan vagyunk, akik fel tudnánk idézni, hogy a különböző veszélyhelyzetek
közepette milyen bátorságot tanúsítottak azok, akik önként vállalták embertársaik védelmét.
Nem felejthetjük el azonban azt a számlálhatatlan időt sem, amit az önkéntes tűzoltók arra
szántak, hogy a helyi lakosok nyugalma érdekében, olykor komoly lemondások árán
készenlétben álljanak. Az egyesület mögött álló 130 esztendő rengeteg önfeláldozást, munkát,
tenni akarást, és bizonyára konfliktusokat, kudarcokat és veszteségeket is tartalmazott. Tény
azonban, hogy az elmúlt évszázad viszontagságai ellenére még most is működik e szervezet,
amely miatt illő, hogy őszintén hálát adjunk a Történelem Urának.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Megbecsülés és tisztelet jár mindazoknak, akik a mindennapok kihívásai ellenére, valamint az
önzést és érdektelenséget hirdető világunk dacára készek embertársaik biztonsága érdekében
szolgálatot tenni. Meggyőződésem, hogy ez a fajta érzékenység az, ami reményt adhat arra,
hogy az elkövetkező évtizedekben a becsület, a nemzeti identitás és összetartozás értékei, át
tudják vészelni mindazokat a veszélyeket, amelyek a fejlett nyugati világ önpusztítása,
valamint a kultúránkat és civilizációnkat vagy gyűlölők, vagy irigylők jelentenek. Kívánom,
hogy a múlt eredményei, a jelen kitartása és a jövőnket is kezében tartó Gondviselés adjon
erőt ahhoz, hogy mi és az utánunk jövők még évtizedeken és évszázadokon át ünnepelhessék
Szigetújfalu és az azt szolgáló Önkéntes Tűzoltó Egyesület megmaradását.
Külön öröm számomra, hogy e fontos alkalmon németországi vendégeink is tiszteletüket
tették, ezzel tovább erősítve a barátságokat, az együttműködést és összetartozást.
Az ünnepi programsorozathoz mindenkinek jó szórakozást és tartalmas időtöltést kívánok!
Isten éltesse az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, Isten éltesse Szigetújfalut és Hazánkat!
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