
Vízügyi vezetőink életrajzán dolgozik a Baráti Kör 
 

A nyár a Baráti Kör életében is szünetet jelentett, de nem voltunk azért munka nélkül. Hosszú 
idő óta - öt esztendeje - dolgozunk a vezetői életrajzokon, melynek sok kutatás, gyűjtés, 
reménytelen keresés után végre eredménye is van, sikerült eljutni oda, hogy minden vezetőről 
van rövid életrajzi leírásunk, több-kevesebb adattal. Nagyon inhomogén anyaggal dolgozunk, 
hiszen van, akiről hosszú önéletrajz, szakirodalom, cikkek állnak rendelkezésre, s van, akinél 
semmilyen háttérinformációra sem támaszkodhatunk, az emlékezet, a család segítségével 
próbálunk róla képet alkotni. Ez azért megdöbbentő, mert nem a középkort kutatjuk, hanem a 
jelen és közelmúlt, azaz az 1953-2013 közötti időszak - elméletileg jól ismert - felsőbb 
vezetőiről van szó. A sokunk által (Málik Emma, Takács Lajos, Kiss Katalin, Kőváriné Szabó 
Erzsébet, dr. Vasas Ferencné, Czakóné Czédli Jolán, Cserkúti Andrásné, Lázár Istvánné, 
Török János, Czakó András és mások) gyűjtött anyagokból összeállított hosszabb-rövidebb 
életrajzok tömörítését, egységesítését Kőváriné Szabó Erzsébet, Cserkúti Andrásné és Vasas 
Ferencné végezte el, öntötte rövid, Ki kicsoda-szerű formába. Minden vezetőről szeretnénk 
fényképet is beszerezni, nos, ez még csak 80 % körüli eredménnyel sikerült.  
 
KERETES LEGYEN A FELHÍVÁS!!! Kérjük azokat, akik tudnának bármilyen használható 
fényképet adni,- vagy megkérdeznének olyan személyt, aki esetleg tudna adni,- Cseppentő 
Zsigmond, Nagy György, Pap Gábor, Boros József mérnökökről, vagy Kovács Mátyás gazd. 
igh-ről, legyenek a segítségünkre, a képet szkennelés után azonnal visszaadjuk!) 
 
A vezetők névsora:  
 
Igazgatók: 
Kurta József, Takács Lajos, Dr. Goda Péter, Pálinkás Lajos, Bak Sándor 
 
Helyettesek:  
Igazgató-helyettes főmérnökök 
Kienitz Vilmos, Cseppentő Zsigmond, Nagy György, Nagy Tibor, Dr. Baranyó Géza, 
Pálinkás Lajos, Dr. Forján Mihály, Galbáts Zoltán, Szabó János 
 
Termelési igazgató helyettesek: 
Papp Gábor, Gyöngyösi Lázár, Boros József, Jenovai Tibor, Nagy Tibor, Pfeifer József  
 
Gazdasági igazgató-helyettesek: 
Kovács Mátyás, Nagy Istvánné, Galbács Mihály, Holecz Magdolna  
 
Másik előrelépésünk is kutatás témában történt, a nyáron elkezdődött a vízügyi székház 
történetének kutatásokon alapuló kiegészítése, bővítése, melyet Vasas Ferencné, Galbácsné 
Stein Erzsébet és Lázárné Zsuzsa kezdett meg a levéltárban. 
 
Az Ó-Református temetőben a Bodoki sírokat szeptemberben 17-én kapáltuk meg, és tettük 
rendbe. 
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Pikó Pál unokája (balról) 

 
Juhász András és Czakó András egy híres gyomai mérnök, Pikó Pál unokájával, családfa- 
kutatóival találkozott, és beszélgetett szeptember 29-én. A Bodoki névre gyulai útjukra 
készülve, a szobor felfedezése kapcsán figyeltek fel. Itt tudták meg, hogy a Pikó név nem 
ismeretlen Gyulán, s felmerült bennük, hogy a névrokonságon túl is van-e kapcsolat a Gyulán 
és a Gyomán, majd Mezőtúron élt Pikók között. 
Pikó Pál Mezőtúron és Mesterszálláson dolgozott mérnökként, majd Mezőtúron társulati 
igazgató volt. A társulat volt központja ma a KÖTIVIZIG Mezőtúri Szakaszmérnökségének 
ad otthont. A szakaszmérnökségen sokáig ott állt egy festmény, amely Pikó Pál egészalakos 
ábrázolása volt. Pikó Pál vezetésével épült a „Berettyó” (ma Hortobágy-Berettyó) jobb parti 
töltésének mezőtúri szakasza. A Pikó nevet Gyulán a Pikó-gát viseli, felmerült a 
névazonosság tisztázása. A Pikó-gátról tudni kell, hogy "A török kiűzése után a 
vízszabályozás akkor került ismét az érdeklődés középpontjába, amikor a vidék népessége - 
elsősorban a telepítések következtében - megszaporodott. A gazdálkodásban meghatározó 
tényezővé váltak a haszonföldek. A XVIII. század dereka táján kezdődő szabályozások 
azonban csak helyi érdekeket szolgáltak. Például a Fekete-Körös áradásaitól a gyulai birtokú 
Pikó család a két folyó között hosszában lefutó töltéssel védte a Fehér-Körös jobb partján 
elterülő marhalegelőit. Ez az úgynevezett Pikó-gát a közelmúltban beépült a Mályvádi 
szükségtározó töltésébe.” / Goda Péter: Körös-Sárréti Útikalauz/  
Nem tudni még, hogy a két család között volt-e rokonság. Pikó Pál 1852. november 8-án 
született Gyomán, és 1910. október 16-án hunyt el Mezőtúron. 
 
Októbertől folytatjuk összejöveteleinket is, havi gyakorisággal. 
 
Czakóné Czédli Jolán 


