
Kutatható az értékes. hagyaték - Bakos

Az Alsóvárosi temetőben Petrovics László, a várpalotai Városszépítő és -védőEgyesület elnöke mondott megemlékező beszédet Bakos Miklós sírjánál

Születése 90. évfordulójának alkalmából emlékeztek múlt szombaton
településünkön a Város szépítő- és Védő Egyesület alapító tagjára,
Bakos Miklósra. Az egykori helytörténeti kutató örökül hagyott közel
ezer korabeli fotóját, iratanyagait és kutatómunkáit mostantól a Krú-
dy Gyula Városi könyvtár őrzi. A rendkívül sokrétű anyagot lánya,
Szalóné Bakos Judit ajánlotta fel az intézménynek a megemlékezés-
sel egybekötött hagyatékátadó ünnepségen.

Bakos Miklós a várpalotai ügyekkel foglalkozó munka- palotán a helytörténeti kuta-
szénbányaüzem munkaügyi társa volt. Beosztásánál fog- tómunkát, s részt is vállalt
vezetője, az MSZMP városi va, lehetőségeit kihasználva abban, méltatta az emlékna-
bizottságának kulturális ösztönözte és segítette Vár- pon a Városszépítő és -védő

Katona Csaba, Várpalota alpolgármestere Bakos Miklós lokálpatriotizmusát rnéltatta

Egyesület alapítót tagját Pet-
rovics László.

A szervezet jelenlegi elnö-
ke az Alsóvárosi Temetőben,
Bakos Miklós sírjánál remé-
nyét fejezte ki, hogy azok a
szellemi kordokumentumok,
amelyek családi hagyaték-
ként Szalóné Bakos Judit jó-
voltából a Krúdy Gyula Városi
Könyvtár birtokába kerültek,
hitelesebben adnak bepillan-
tást az egykori Várpalota
míndennapj ainak részletei-
be. - A helyismeretről nem
lehet eleget beszélni, mert
nagyon fontos ahhoz, hogy az
emberekben kötődés alakul-
jon ki lakóhelyük iránt. Ba-
kos Miklós ezt a tételt ponto-
san tudta, s kapcsolatrend-
szerében .szükségesnek tar-
totta hirdetni, alkalmazni és
számon kérni - mondta el
Petrovics László, majd hozzá-
tette, a múlt hiteles bemutatá-
sa a történészek feladata, ám
a civileknek is lehetőségük
van arra, hogy munkájukkal
ezt segitsék. A megemlékező
beszédet követően a megje-
lentek koszorúkat helyeztek
el Bakos Miklós sírjánál,
majd az emléknap a városi
.könyvtárban folytatódott.

Az intézményben Katona
Csaba, Várpalota alpolgár-

mestere mondott köszöntőt.
A városvezető kiemelte, Ba-
kos Miklós át-, illetve meg is
élte a 20. század ideológiai
küzdelmeit, sőt, maga is ak-
tív résztvevője volt a kornak.
Hozzátette, egy vezető beosz-
tású embernek mindig nagy
kihívás az, hogy miként tud
élni a hatalommal, ember
tud-e maradni az emberte-
lenségben. - A város számá-
ra Bakos Miklós igazi értéke
nem az aktív éveihez köthető,
hanem ahhoz a rövid idő-
szakhoz, amelyet nyugdíja-
zása után megélt. Talán felis-
merte Hamvas Béla igazsá-
gát: "ne igyekezzünk látsza-
ni, hanem ténylegesen le-
gyünk". Felszabadulva a párt
elvárásai, a kötelmek alól,
valódi lokálpatriótává vált.
Helytörténeti, ipar- és vallás-
történeti munkája, egyesüle-
ti szervező tevékenysége je-
lentős eredményeket hozott.
A kézirataiba beleolvasva
számtalan jó ötlettel, javas-
lattal találkoztam, ám ezeket
már nem volt ideje kidolgoz-
ni, megvalósítani. A mai, ha-
gyatékátadó rendezvény
esély arra, hogy eme értékes
hagyaték kutathatóvá, feldol-
gozhatóvá váljon, s reménye-
im szerint jönnek majd olya-


