
„Áprilistól-júniusig” a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör életéből 
 
 
Azóta, hogy a Bodoki Emlékév legnagyobb eseménye - Bodoki Károly szobrának felavatása 
és az emlékülés - március 29-én nagy sikerrel megtörtént, közülünk többen napi szinten 
látogatják meg a szobrot. Jó érzés látni, mennyien veszik körül, és örökítik meg a város ezen 
új színfoltját, s ezzel elviszik a hírét mindenfelé. Vannak kritikai észrevételek, de zömében 
csak jó véleményt lehet hallani. A város befogadta és megszerette, - mi mindenesetre így 
érezzük. 
 
A Bodoki Emlékév hátralévő eseményeire a Baráti Kör részéről igyekszünk felkészülni, az 
április 9-én tartott vezetői megbeszélésen erről tanácskoztunk. 
Május 14-én a Tájvízházban tartottuk összejövetelünket, mely „A török fürdőktől az ördög 
fürdőkádjáig” című épületgépészeti kiállítás megtekintésével kezdődött, mi meg hozzátettük 
az ismereteinket, különösen H. Kovács Gábor kollégánk kiegészítései voltak érdekesek, mert 
ő e szakterület jó ismerője. 
Majd a „Vízügyi Legendárium” novella pályázat írásaiból hallgattunk felolvasásokat.  
Először Málik Emma négy írását hallgattuk meg, szakmaisága, humora, nyíltsága tetszett 
mindenkinek, majd H. Kovács Gábor előadásában az ”Ágy„ című történetet ismertük meg, 
melyhez magyarázatot és néhány plusz sztorit fűzött, melyeken jót derültünk, így görbe 
tükörben nézve az elmúlt évtizedeket, közben megbeszéltük a  komoly eseményeket is. 
 
Bak Sándor igazgató úrral májusban volt egy vezetői megbeszélésünk, amikor tájékoztatott 
bennünket arról is, hogy egy küldöttség utazik Sepsibodokra, a Henter Napokra, mely egyben 
Bodoki Károly bicentenáriumi ünnepség is lesz. Felajánlotta, hogy a Baráti Kör is tagja lehet 
a delegációnak, képviselőnknek Kőváriné Szabó Erzsébetet,  titkárunkat választottuk. 
Igazgató Úr kérésére a hosszúfoki ünnepség előkészítéseként egy helyszíni bejárást tartottunk 
május 20-án, aminek eredményeként megszületett a 40 éves évfordulóra tervezett 
beavatkozások jegyzéke. A munkákhoz hozzárendelésre kerültek a várható költségek is. 
Voltak egyéb, az ünnepséghez kapcsolódó ötleteink is, melyeket szintén tartalmazott az 
anyagunk. Nagyon jó hír, hogy a javaslatok egy része már az ünnepségre megvalósulhat (a 
többire még szeptemberben visszatérünk). 
 
Baráti Körünk életében jelentős esemény volt május 29-e, amikor azok, akik részt vettek az 
MHT tanulmányúton, részeseivé váltak egy közös ünnepségnek Sepsibodokon, a Henter 
Károly Általános Iskolával. (Takács Lajos, Juhász András, Kiss Katalin, Marosán Rózsa, 
Török Jánosné, Török János, Czakó András, Czakóné Czédli Jolán voltak jelen.) Kedves 
fogadtatásban volt részünk, Istók Judit igazgatónő köszöntötte a kirándulócsoportot, és 
emlékezett meg a bicentenáriumról. Takács Lajos és Réti László mondott ünnepi beszédet, és 
megkoszorúztuk a Bodoki-Henter család emléktábláját az iskola falán. A könyvtárban kedves 
„cifra kalácsos és köménylikőrös” hagyományos megvendégelés és beszélgetés volt, majd a 
műemlék református templomot és az emlékhelyeket, és a települést néztük meg Kodolányi 
András vezetésével.  
Kiss Katalin - Gerhard Stengel és az útitársak jóvoltából - nagy doboz csokoládéval 
kedveskedett a gyerekeknek, akik az ünnepségen felejthetetlenül szépen mondták el 
számunkra Wass Albert Üzenet haza című versét, és énekeltek el egy református zsoltárt. 
Bócz Rita tanárnő a segítségünket kérte egy Bodoki Károly életét és munkásságát bemutató 
kiállításhoz, örömmel gyűjtöttünk és küldtünk számukra anyagot (mint halljuk, el is készült  
az összeállítás). 
 



A Baráti Kör június 11-én tartotta következő összejövetelét, amelyen rövid képes 
élménybeszámoló volt a Bodoki család szülőföldjén tett látogatásunkról, s megbeszéltük 
további feladatainkat. 
A Bodoki Emlékév következő eseményeként 2014. július 22-én ünnepeljük, a Hosszúfoki 
Bodoki Károly Vízügyi Múzeum alapításának 40. évfordulóját, melyre Cserkúti Andrásné és 
dr. Vasas Ferencné elkészített egy új ismertetőt a Múzeumról, mely meg fog jelenni az 
ünnepségre. 
 
Gabnai Zsuzsa értékes anyaggal gyarapította a Bodoki emlékeket, a kiállítás anyagát. 
Édesapja emlékeiből válogatva nagyon fontos anyagokra bukkant. Nagy segítség az ő 
közreműködése a Bodoki kutatásokban, a múzeum szervezési munkáit végző Gabnai Sándor 
műszaki tiszt lányaként most a Múzeumról három kiadványt készít elő sokszorosításra, amit 
még édesapja írt és szerkesztett. 
Ezen kívül három „Bodoki” posztert készítünk a múzeum történetéről, a Bodoki családról, és 
az utókor „hálájáról”.    

 
 

A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum kiállítótermében Takács Lajos és Gabnai Zsuzsa 
 
A sepsibodoki Henter Napokon, június 17-20-ig, az igazgatóság delegációjának tagja a 
titkárunk volt, akinek ezen alkalomból volt először lehetősége megismerni a sepsibodoki 
embereket, a tájat, az általános iskola tanárait és diákjait. Új barátokat is szerzett, a Henter 
napok alkalmából szervezett vetélkedő sorozat résztvevői közül az eredményhirdetésen a 
számára legbarátságosabb, legvidámabb „Csak csajok” csapatának adta át a Baráti Körünk 
által küldött különdíjat, a gyulai vár fényképével díszített bögréket, nagy meglepetést okozva 
ezzel. Ez a pár nap felejthetetlen emlék marad számára.  
 
Török János az utolsó összejövetelen a BK figyelmébe ajánlotta dr. Barna Bálint /1912-1974/ 
személyét, aki a „Vízmű” Technikum igazgatója volt, így sok kollégát tanított és nevelt. 
Rendkívül jó pedagógus és igazgató volt, a Németvárosi temetőben nyugszik. János vállalta, 
hogy letisztítja a sírkövet, és a Baráti Kör őszi összejövetelére beszerzi dr. Barna Bálint 
fényképét és az életrajzát, s azt kis előadásban megismerteti a BK tagjaival.  



 
A vízügy 60 éves múltját kutatva a vezetői életrajzokhoz első körben (még nem alakult ki az 
egységes tartalmi követelményrendszer) már csak néhány életrajz hiányzik, ezek beszerzése 
még gondot okoz. Nem tudjuk, hogyan lehetne ez hatékonyabb, de kutatunk, és megkeressük, 
akit tudunk, így gyűlnek az életrajzok, most pl. egy volt vezető életrajzához a nyíregyházi 
Vízügytől is kértünk segítséget. Nem akarunk beletörődni abba, hogy aki nemrég még 
köztünk volt és vezetőként fontos szerepe volt az igazgatóság életében, most arról nem 
rendelkezünk annyi információval sem, amiből a legfontosabb munkái, szakmai és vezetői 
jellemzői megismerhetők. 
 
Czakóné Czédli Jolán 


