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Megható megemlékezés Dr. Bak Mihály szobránál 

 

A Magyar Rákellenes Liga Mezıberényi Alapszervezete csendes megemlékezést szervezett a mellrák elleni 
küzdelem világnapján Dr. Bak Mihály szülész-nıgyógyász szobránál. 

Mezıberény város által 2000-ben átadott szobornál elsı alkalommal győltünk össze szervezett formában, 
hogy emlékezzünk egy köztiszteletben álló orvosra, aki nagyon sokat tett a városlakók egészségéért, a 
megelızésért és a szőrések bevezetéséért. 

Az emlékezést Dr. Sziráczki Magdolna házi gyermek-fıorvos indította. Szavai híven tükrözték azt a 
tiszteletet, elismerést, amelyet mindenki Miska bácsija, mint ember, majd késıbb, mint orvosi példakép 
jelentett számára. A szakmai és személyes gondolatok, melyet megosztott velünk, egyszerre könnyeket és 
mosolyt is csaltak a jelenlévık arcára.  

Szőcsné Sziklai Éva emlékezı gondolatai személyes történések sora volt. A tisztelet, a hála mai napig benne 
élı emlékeit osztotta meg velünk. Miska bácsival kapcsolatos kedves történeteik felidézése, kedves 
gondolatok sorát indította el a megjelentek között. Szinte nem volt olyan, akinek személyes, vagy 
családjában történt élménye ne lett volna Miska bácsiról, a közkedvelt orvosról. 

Kiszely Zsuzsanna gyermekkori gyógyulásának történetével érzékeltette azt a hihetetlen odafigyelést, 
melyet életét megmentı orvosi beavatkozásként ıriz emlékeiben.  

Nagy Ferenc egykori iskolaigazgató emlékeiben élénken él az iskola-fogászat bevezetésének folyamata, 
mely Miska bácsi kitartó munkájának eredményeként teremtıdött meg, s él a mai napig városunkban. 

Nagy Ferencné Vali és Schaffer Márton is személyes élményeiket osztották meg az ünnepségen 
megjelentekkel. 

A rövid elbeszélésekbıl képet kaphattunk orvosi hozzáállásáról, a betegekért való tenni akarásáról, az általa 
képviselt gyógyító munkáról. A megosztott élmények ugyanakkor körvonalazták Miska bácsi határozott 
személyiségét, elkötelezett, nagy tudású, hivatását szeretı jellemét. 

Mindenki, aki valaha találkozott vele, tudta, mirıl szóltak ezek az apró emlékek. Aki viszont személyesen 
nem ismerhette, az is megérezhette azt a mérhetetlen tiszteletet és hálát, ami személyét mind a mai napig 
körülöleli a városban.  

Az emlékezı gondolatok után Siklósi István polgármester, Kovács Edina a Városi Humánsegítı és Szociális 
Szolgálat igazgatója és Borgula Györgyné az MRL helyi szervezetének elnökhelyettese közösen helyezték el 
a megemlékezés koszorúját, majd a megjelentek helyezték el virágaikat. 

Emlékezés volt ez, csendesen elmondott, kihangosított gondolatok, felvillanó történetek, a jelenlévık 
arcán tükrözıdı érzelmek, virágok, melyeket a jelenlévık Dr. Bak Mihály szobrához hoztak. Idısek, akik 
személyesen ismerték, középkorúak, akik kapcsolatba kerültek, kerülhettek vele és a fiatalok, akik 
hallhattak AZ ORVOSRÓL.  

 

Köszönet Dr. Sziráczki Magdolnának, Szőcsné Sziklai Évának, az Oroszlán Gyógyszertárnak és Fábián 
Zsoltnak a segítı támogatásukért. 

 


