
Mildós-emlélmap a városi könyvtárban
•• emberséges személyének az

elismerése. "Az általa képvi-
i selt eszme azonban emberte-

J len, s csak sajnálkozni tudok,

,

. hogy a 20. század embertelen
eszméi megtévesztették, kor-
rumpálták az emberi gondol-
kodást, a gondolkodó embere-
ket", hangsúlyozta beszédé-
ben Budai László; a városi
könyvtár vezetője., - Bakos
Miklós az előző rendszerben
vezető beosztásban volt, épp
ezért mérlegeinem kellett,
hogy a személye és munkás-
sága megérdemli-e azt, hogy
megemlékezzünk róla. Utána
is néztem, hogy például olyan
nyilvántartásokban szere-
pel-e, amelyek az előző rend-
szernek az elnyomó appará-

Az értékes hagyatékot Bakos Miklós lánya, Szalóné Bakos Judit ajánlotta fel az intézménynek' tusát jelentették, szigorúan

nok, akik nemcsak látszani,
hanem ténylegesen lenni
akarnak, s továbbviszik azt a
lokálpatrióta munkát, ami ő

elkezdett - mondta el Katona
Csaba alpolgármester,
Bakos Miklós "Így történt"

című könyvét 1991-ben mu-
tatták be a városi könyvtár-
ban. A jeles eseményről egy
korabeli felvételt is níegte-
kinthettek a jelenlévők a vá-
rosi televízió archívumából.
A folytatásban a Város-

szépítő és -védő Egyesület
tagja, Zöld Istvánnényugal-
mazott tanár méltatta Bakos
Miklós várpalotai tevékeny-
ségét. - A bányánál eltöltött
évek után az MSZMP városi
bizottságának kulturális
ügyekkel foglalkozó munka-
társa lett. Lelkiismeretes,
mindenre kíváncsi ember,
igazi lokálpatrióta volt. Nem
felejtette el fiatal éveinek ne-
hézségeit; segített" ahol csak

ségének bizonyítékait. Ezért
úgy gondoltam, hogy a hagya-
tékátadás apropóján érde-
mes bemutatni Bakos Miklóst
a városi könyvtárban - mond-
ta el a Várpalotai Hírcentrum
Televíziónak a helyszínen
Budai Lászlo, aki kiemelte, az
emléknap Bakos Miklós lá-
nya, Szalóné Bakos Judit, va-
lamint a Város szépítő és
-védő Egyesület közreműkö-
désévelvalósult meg.
A helytörténeti kutatómun-

ka alapja, hogy a különböző
visszaemlékezések és tárgyi
emlékek biztos helyen legye-
nek őrizve. Ezzel is hozzájá-
rulva ahhoz.hogy minél keve-
sebb fehér folt maradjon a
történelemben, hangsúlyozta
Budai László, aki az emlék-

tudott. Érdekelte a színház, a
mozi, a kiállítások, minden,
ami kultúra. Sokoldalúan
művelt volt, feleségével
együtt látogatta a rendezvé-
nyeket. Azt hiszem, mindnyá-
junk emlékezetében ott van
egyenes tartása és kifogásta-
lan eleganciája - emlékezett
Zöld Istvánné,
Akinek nincsenek gyöke-

rei, annak nem lesz jövője
sem. Ezt a fontos elvet tartot-
ta be munkásságával Bakos
Miklós, fogalmazott dr.
Buzási István nyugalmazott
bányamérnök. Olyan precíz,
logikus, gondolkodé ember-
ként összeállított terveket
készített a Várpalota város
múlt jának rögzítésére szol-
gáló tevékenységre, amelyet
nagyon könnyű lenne folytat-
ni, s teljes valóságában kifej- Ahagyatékátadó ünnepség
teni - mondta el a Bányász- . nem szabad, hogy több le-
hagyományok Ápolásaért gyen, mint Bakos Miklós
Egyesület elnöke. helytörténeti munkájának,

Póesik József, a Bartos iskola igazgatója Könezöllmre egyik versét olvasta fel az emléknapon

titkos tiszt vagy munkásőr napon átvette a hagyatékot
volt-eo Ezekben a jegyzékek- Bakos Miklós lányától. Az ér-
ben nem találtam Bakos Mik- tékes anyag mintegy 1000ko-
lós nevét, a kortársai is em- rabeli fotót, Pápai Sándor
berségességéröl, jólelkűségé- egykori rendőrkapitány irat-
ről számoltak be nekem. A anyagát s számos pótolhatat-
helyismeretben végzett mun- lan személyes helytörténeti
kája pedig példaértékű, a Vá- . kutatást is_tartalmaz.
rosszépítő és -védő Egyesület Az emléknapon Pócsik Jó-
alapító tagja, a Tudományos zsef, a Bartos iskola igazgató-
Ismeretterjesztő 'Társulat ja Könczöl Imre Nagy út előtt
egyik tagja, s sokáig sorol- című versét tolmácsolta a
hatnám kulturális tevékeny- megjelenteknek.
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