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A Katasztrófavédelem Központi Múzeumának igazgatója látogatott
Szekszárdra csütörtökön.

 LÁTOGATÁS 2022. 

 A Katasztrófavédelem Központi Múzeumának igazgatója látogatott Szekszárdra
csütörtökön. 

Horváth Béláné, az egykori paksi parancsnok (1967-89), Horváth Béla özvegye
férje elismeréseit, emlékérméit a Katasztrófavédelmi Központi Múzeumának
adományozta június 23-án, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
tárgyalótermében. A tárgyak átadás-átvételére a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság és a Katasztrófavédelmi Központi Múzeum egy zárt ajtók mögötti
rendezvényt szervezett, amelyen Dr. Berki Imre múzeumigazgató ünnepélyes
keretek között vette át Horváth Béla életének munkásságáért járó szolgálati jeleket,
elismeréseket, kitüntetéseket. 

Dr. Balázs Gábor tûzoltó dandártábornok köszöntötte a meghívott vendégeket. A
megyei igazgatót büszkeséggel tölti el, hogy személyesen is ismerhette az egykori
paksi parancsnokot, akinek szellemi öröksége tovább él az utódjaiban, barátaiban,
bajtársaiban, ismerõseiben. Az egykori parancsnok aktív szakmai pályája alatt
töretlenül fejlõdött Paks város tûzvédelme. 

Dr. Berki Imre, a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának igazgatója köszönetét
fejezte ki Horváth Bélánénak, hogy férje hagyatékának õrzésével a múzeumot
tisztelte meg. Hangsúlyozta, hogy méltó helyre kerül, az utókor számára bármikor
megtekinthetõ gyûjtemény. 

Horváth Béláné, Marika néni meghatódva mesélt az egykori parancsnokról.
Megtudhattuk tõle, hogy férje egy huszonkét éven átívelõ parancsnoki munkát, egy
63 éves házassági köteléket hagyott maga mögött. Horváth Béla, az egykori Paksi
Járási Tûzrendészeti Kirendeltség vezetõjének szorgalma, kitartása, precizitása
elvitathatatlan volt. Kitûnõ kapcsolatai és a közösség érdekeit szolgáló ambíciója
indította meg a laktanya építésével kapcsolatos feladatokat. Akik személyesen
ismerték a paksi parancsnokot, az elsõk között említik kimagasló társas
kompetenciáját, mindenkihez intézett egy-egy kedves gondolatot. 

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jó egészséget kíván Marika
néninek és a családjának, továbbá az igazgatóság valamennyi munkatársát
örömmel tölti el, hogy az egykori paksi parancsnok öröksége nem csak az
utódjaiban, barátaiban, bajtársaiban, ismerõseiben él majd tovább, ha nem a
Katasztrófavédelem Központi Múzeumának tárlatában is megtekinthetõ lesz a
jövõben. 

  

(1986-ban vett fel Béla Bácsi a Paksi Állami Tûzoltóság állományába több
Bajtársammal együtt: a szerk.) 
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Szekszárd, 2022.06. 24. 
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