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Sok érdeklõdõ gyûlt össze ma Szekszárdon, a Wesselényi utcában, a volt
SZÜV épülete elõtt. Az ott felsorakozott három tûzoltóautó és a rajok már
önmagukban is látványosságnak számítottak. A Szekszárdi Tûzoltó Zenekar
muzsikája pedig csak még inkább ráerõsített arra, hogy jelentõs esemény
készül.
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Sok érdeklõdõ gyûlt össze ma Szekszárdon, a Wesselényi utcában, a volt SZÜV
épülete elõtt. Az ott felsorakozott három tûzoltóautó és a rajok már önmagukban is
látványosságnak számítottak. A Szekszárdi Tûzoltó Zenekar muzsikája pedig csak
még inkább ráerõsített arra, hogy jelentõs esemény készül. A Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság avatóünnepségét tartották, a szervezet ugyanis
átköltözött a felújított épületbe.
Elsõként Bartók Péter tûzoltó ezredes, a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság gazdasági fõigazgató-helyettese mondott
köszöntõt. Kiemelte, hogy kellemes kötelezettségének tesz ezzel eleget, hiszen
ünnepi pillanatoknak lehet részese. Mint mondta, jó alkalom ez arra, hogy
visszatekintsenek az elmúlt idõszakra és az elvégzett munkára, amelynek
eredményeként korszerû körülmények között láthatják el feladataikat az
igazgatóság dolgozói. Hozzátette: sok ember összehangolt munkájának
köszönhetõ ez, ami a szervezet megújulásba vetett hitét is mutatja.
Dr. Horváth Kálmán Tolna megyei kormánymegbízott arra emlékeztetett, hogy a
Mikes utcai tûzoltólaktanyát 1952-ben adták át, és azóta nem történt ekkora
beruházás, mint a mostani. A volt SZÜV épületének felújítása viszont lehetõvé
tette, hogy az igazgatóság dolgozói ezentúl XXI. századi körülmények között
fogadhassák az ügyfeleket.
Áldást dr. Kaszó Gyula református lelkipásztor kért az épületre és az ott
dolgozókra. Bibliai példán keresztül mutatta be a pusztítás és az attól való
megóvás közti különbséget. Kiemelte, hogy Isten szándéka az, hogy a két pólus
közötti feszültséget feloldja, és hogy a hangsúly az élet, a remény felé tolódjon.
Petkó Tamás római katolikus plébános pedig azt hangsúlyozta, egy épület
megáldása során valójában azokra kér áldást, akik azt építették és akik aztán ott
dolgoznak, hogy béke legyen a munkatársak között és a családjaikban.
A köszöntõk után dr. Balázs Gábor tûzoltó ezredes, a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója vezette körbe az érdeklõdõket.
Az ünnepséget követõen a tûzoltóautókkal visszahajtottak a Mikes utcai
laktanyába, a Szekszárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság és a Szekszárdi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség maradt ott, így a vonulós állomány továbbra is
onnan indul riasztás esetén.
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