
„Szeptembertől- Szilveszterig”, a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Körben 
 
Nagy örömünkre szolgált, hogy a nyáron sikeresen befejeződött a TÁJVÍZHÁZ projekt és 
megvalósultak azok a tervek, amelyek valóra válásáról eddig mindenki csak álmodott. Miután 
részt vettünk a projekt munkáiban, majd Gyulán és Ottományba a záró rendezvényeken, 
szeptember 12-én tartott összejövetelünkön közösen is megtekintettük a TÁJVÍZHÁZ-at. 
Nagy tetszést aratott a kiállítás, a bemutatás, és a kupolás teremben még egy csoportképet is 
készített rólunk Bátai Gergely. A projektet ismertető film megtekintésével zárult látogatásunk, 
amelyben Takács Lajos tiszteletbeli elnökünk tartott előadást a folyószabályozásokról, most 
ezt is elégedetten szemléltük. (Ezután szükség esetén besegítünk a kiállítás felügyeletébe.)  

 
Látogatás a TÁJVÍZHÁZ-ban 

 
Másik nagy örömünkre szolgáló eseményként a  Bodoki szobor pályázatra tekintünk, mely 
eredményes lett. A felhívásra 8 pályamű érkezett, és a döntésnél a mi véleményünket is 
figyelembe vette az emlékbizottság. Összejövetelünkön hosszú ideig elemeztük, megvitattuk 
az alkotásokat, megfogalmazva mik voltak az elvárások, azok mennyire teljesülnek, és az 1. 
számú szobrot javasoltuk megvalósítani. (Mint a döntésünk meghozatala után megtudtuk, a 
lektorátus is ezt a változatot tartotta alkalmasnak megvalósításra, s ez lett az emlékbizottság 
által is a „kiválasztott”.) 
Örömmel láttuk közben azt is, hogy a Víz Világnapjára ültetett Élővíz-csatorna menti 
fácskák kibírták a kánikulát, életben maradtak.  
Ősszel is rendbe tettük a Bodoki sírokat, rendszeresen gondoskodunk erről.  
2013. szeptember 30-án 14 órakor a TÁJVÍZHÁZ emeleti konferenciatermében „Üzenet” 
címmel ünnepi beszélgetést rendeztünk.  Vízügyes pályafutásáról, életútjáról kérdeztük 
Takács Lajost, a KÖVIZIG nyugalmazott igazgatóját, Gyula város Kiváló Polgárát 90. 
születésnapja alkalmából. Sokan eljöttek a meghívásunkra az igazgatóság, a nyugdíjas klub és 
a baráti kör tagjai közül felköszönteni és meghallgatni az ünnepeltet. A beszélgetést Kőváriné 
Szabó Erzsébet vezette. Az ünnepséget megvendégelés zárta, melynek keretében a résztvevők 
pezsgős koccintással, jóízű beszélgetéssel kívántak további jó egészséget, hosszú életet 
Takács Lajos nyugalmazott igazgató úrnak. 



 
Születésnapi beszélgetés Takács Lajossal a 90. születésnapja alkalmából 

 
Október 3-án ellátogattunk Ottományba, hogy megnézhessük a kúria felújításának 
eredményét. A kirándulást Török János szervezte. Aki látta romokban, és aki nem, annak is 
egyaránt nagy élményt nyújtott a kastély megtekintése. Most is Szabó István tanár úr volt a 
helyi idegenvezetőnk, aki a tőle megszokott nagy tudással mutatta be az elkészült múzeumot, 
s adott ízelítőt Ottomány és a magyarság történetéből. A finom ebéd után Nagyváradon 
tettünk szép sétát, gyönyörködve az impozáns épületek látványában. Majd kicsit megpihentük 
a Holnap Irodalmi Társaság meghatározó alakjainak (Ady Endrének, Dutka Ákosnak, Juhász 
Gyulának és Emőd Tamásnak) „kávéházi asztalánál”.  

 
Nagyváradon Ady Endréékkel (4952) 

 



Közben a 60. évfordulóra meghirdettük a Vízügyi Legendárium novellaíró pályázatot, 
amelyre 15 pályamű érkezett, 10 szerző „tollából”, (vagyis klaviatúrájáról.)  
Kutatásaink is tovább folytak: a TÁJVÍZHÁZ épületének története, a  Bodoki ház eredete a 
Kárpát utca sarkán, új életrajzok születtek (főleg Málik Emma jeleskedett ebben), Bodoki 
Károly életrajzához születési adatok tisztázása történt eredeti dokumentumok feltárásával, a 
Hosszúfoki Múzeum alapításának iratai kerültek elő, Bodoki relikviát fedezett fel Lévai Ildikó 
(Bodoki Károly emlékérmét), a  Bodoki leszármazottakkal a kapcsolattartás folyamatos volt. 
A vízügyi igazgatóság felkérte a baráti kört, hogy vegyen részt a november 28-án tartandó 60 
éves évfordulót ünneplő rendezvény előkészítésében. 
A vízügy történetéről egy képanyagot válogattunk (Cserkúti Andrásné, Vasas Ferencné, 
Czakóné Czédli Jolán és Nagy Sándorné) - megjárva a pincét és a padlást is - amely 120 fotón 
mutatja be a 60 évet. A kiállítás a TÁJVÍZHÁZ-ban ma is látható. 
A szép  ünnepségre,  és az azt követő fogadásra a baráti kör is  meghívást kapott, örömmel  
részt is vettünk rajta. Ott történt a novella pályázat eredményhirdetése is, ünnepélyes keretek 
között. Az első díjat Czakó Andrásnak, a Baráti Kör tagjának ítélte a zsűri, (melynek elnöke 
Bak Sándor a KÖVIZIG igazgatója, tagjai: Tokaji Istvánné Nyugdíjas Klub elnöke, és 
Jobbágy Zoltán az Ifjúsági Klub elnöke voltak.) 
Halottak napján koszorút helyeztünk el és mécsest gyújtottunk a Bodoki síroknál, és Góg 
Imre nyughelyén is, aki 5 éve távozott el közülünk, és a Baráti Körünk „egyszemélyes” elődje 
volt.  
Az MHT Békés Megyei Területi Szervezetével közösen november 13-án előadóülést 
rendeztünk. A „Gyulai TÁJVÍZHÁZ épülete történetének és korábbi funkcióinak ismertetése, 
a közelmúltban elvégzett levéltári kutatások alapján” címmel. A címadó előadást  Dr. Vasas 
Ferencné tartotta, melyben a  Lázárné Zsuzsával, több mint két éven keresztül közösen   
végzett gyűjtőmunka eredményét mutatta be, nagy érdeklődés és elismerés mellett. Varga 
Melinda: A gyulai TÁJVÍZHÁZ projekt bemutatása, és Czakóné Czédli Jolán: A Dr. Mosonyi 
Emil Emlékszoba egyedisége című előadásai hangzottak még el, kiegészítve az 
információkat, számos érdeklődő jelenlétében, a bemutatóház emeleti konferenciatermében. 
A 2013. évi utolsó összejövetelünk december 10-én volt, melyen az éves munkánk 
áttekintése, és a következő évi munkatervjavaslatok összeállítása után, egyúttal „Kiss Katika 
tortájával” a negyedik születésnapunkat  is megünnepeltük. 
Előadással emlékeztünk meg Bodoki Károlyról, halálának 145. évfordulóján, majd Bak 
Sándor igazgató úrral közösen az OTP falán lévő emléktáblát koszorúztuk meg.  
Az év végére sem maradtunk munka nélkül, a Gyöngyösi Lázár Sakk Emlékverseny 20. 
jubileumi rendezvényére készítettünk egy emlékkiállítást. Szerencsére Török János 
gyűjteménye ehhez sok eredeti, személyes iratot, anyagot tartalmazott, és a dokumentumok 
alapján a kiállított tablóra megírtuk a névadó mérnök életrajzát is. 
 

Fontosabb munkáink fenti számbavételével kívánunk mindenkinek 
nagyon boldog, eredményes  2014-es „Bodoki Emlékévet”!! 

        
Czakóné Czédli Jolán 

 
 
 
  


