
 
 

 
Megemlékezések jegyében telt az év vége 
 

 
A Baráti Kör tagjai Száva Károllyal, Mosonyi professzor egykori személyi sofőrjével 

 
A hosszú nyári szünet után az érdemi munkát október közepén, 15-én kezdtük meg, amikor 
vezetőségi megbeszélést tartottunk. Áttekintettük az eddigi folyamatban lévő és tervezett, 
feladatainkat. Részletesen egyeztettünk a vízügyi vezetői (1953-2013) életrajzok 
véglegesítésével kapcsolatos tennivalókról, a KÖVIZIG honlapra javasolt virtuális Bodoki 
Károly Emlékszobáról, a KÖVIZIG székház történetének kutatásáról és az előző évben 
előkészített emléktáblák elhelyezéséről. Szó volt még a vízügyi hírlevélbe tervezett sorozat 
cikkről, a munkánk során előkerült muzeális értékek további sorsáról, valamint pályázati 
lehetőségekről muzeális témákban, és a nevezetes vízügyes sírok projekt  beindításáról. 
 
Társasági összejövetelt október 22-én tartottunk, melynek egyik fő programja egy 
élménybeszámoló volt „Sepsibodokon jártam" címmel Kőváriné Szabó Erzsébet előadásában. 
A Sepsibodoki Henter Napokon résztvevő titkárunk 2015. júniusában másodszor volt 
képviseletünkben a vízügyi delegáció tagja. Videó részleteket és vetített képeket is tartalmazó 
beszámolója nyomán mi is „eljutottunk” a csodálatos erdélyi tájra, tanúi voltunk az 
ünnepségnek és a vetélkedőnek. Bepillantást nyertünk a delegáció és a vendéglátó iskola 
ünneplésébe, eljutottunk a Székely Múzeumba, az árkosi kastélyhoz, az oltszemi és a zaláni 
tagiskolákba, a zalánpataki angol birtokra. A látogatáshoz kapcsolódóan lehetőség nyílott egy 
találkozóra a Sepsibodokon maradt Henterek leszármazottaival. 
Juhász András előzetes beszámolót tartott a vízügyi igazgatóságok múzeumi összekötőinek 
értekezletéről, és természetesen átbeszéltük az aktualitásokat is. 
Ebben az évben sem feledkeztünk meg a Bodoki sírok gondozásáról és a halottak napi 
mécsesgyújtásról. 
 
November 10-én a Baráti Kör vezetősége és a KÖVIZIG igazgatója között megbeszélést 
tartott, melyen a vezetőség nevében Kőváriné Szabó Erzsébet tájékoztatta az Igazgató Urat a 
vezetői egyeztetést igénylő aktualitásokról. Az egyeztetések során Bak Sándor konkrét 
támogatást és intézkedést ígért a vízügyi vezetői életrajzok kiegészítéséhez az irattári 
személyi anyagok alapján, és az elhelyezendő emléktáblák ügyében. Igazgató Úr tájékoztatást 
adott arról, hogy a Bodoki életrajz kiadványra továbbra is van elkülönítve összeg a Bodoki 
szobor adományokból. Támogatta, hogy a vízig székház történetéből kiadvány is készüljön. A 
muzeális épületek közül ez évben lehetőség van a Békésszentandrási szivattyútelep 



 
 

tetőhéjazata felújítására, a Hosszúfoki múzeum épülete esetében pedig a bejárati ajtó, az 
ablakok, az elektromos szekrény felújítására. 2016. évben lesz az MHT 100 éves, országos 
ünnepségekre is készülnek, kérte, hogy a helyi rendezvényekre tegyünk majd javaslatot. 
A megbeszélés végén Bak Sándor igazgató úr átadta Czakóné Czédli Jolánnak az MHT Pro-
aqua díját, melyhez ezúton is gratulálunk. 
 
 2015. november 10-én tartott összejövetelünkön megemlékeztünk Mosonyi Emil professzor 
születésének 105., a Mosonyi Emlékszoba létesítésének 5 éves és a Baráti Kör alakulásának 6 
éves évfordulójáról. 
Az emlékszoba ablakában egy cserép virág elhelyezésével és egy mécses meggyújtásával 
emlékezett a Baráti Kör a világhírű professzorra, akit közülünk többen személyesen is 
láthattak, hallhattak, itteni látogatásaikor. Száva Károly vendégünk annak idején sokat 
tartózkodott a professzor és felesége társaságában - mint személyi sofőrje - és most, a 
születésnapra egy tőle kapott nagyon kedves ajándékot adományozott az emlékszobának, 
mely egy nepáli faragott szentélykapu. Továbbá hozzá írott leveleket is hozott és adott át, 
melyeket Juhász András vett át a vízügy részére. Czakóné Czédli Jolán előadásában 
megemlékeztünk a professzor életútjáról is. A hatéves évfordulóra elkészült a korábbi öt év 
alatt végzett munkánkról szóló összefoglaló, mely mintegy hatvan oldalon, színes fotókkal 
mutatja be tevékenységünket, eredményeinket. 
Már hagyományként, a Baráti Kör megalakulásának évfordulója alkalmából sütemény is 
került az asztalra. 
 
2015. évi utolsó összejövetelünkre december10-én került sor. Juhász András a vízügyi 
múzeumi összekötők Zalaegerszegen megrendezett értekezletéről képes  beszámolót tartott. 
Bemutatta, a Zalaegerszegi Magyar Olaj és Gázipari Múzeum kiállítási anyagát, valamint a 
múzeumi tevékenység kapcsolódási pontjait, kiemelve a vízzel, vízügyi kutatással, sok 
hasonló gyökérrel rendelkező, megőrzendő és bemutatásra érdemes értéket. 
Megemlékeztünk Bodoki Károly halálának 147. évfordulójáról, a Gyula Televízió által 
készített film közös  megtekintésével, melyben Sáfár Gyula, a Békés Megyei Levéltár 
igazgató helyettese beszélt érdekes interjú keretében a Bodoki családról és újabb Bodoki 
kutatásairól. 
A program és egyben az éves tevékenység befejezéseként a Baráti Kör tagjai és az 
igazgatóság képviselője a Bodoki emléktáblánál elhelyezték az emlékezés koszorúját, és 
mécseseit. A KÖVIZIG részéről Pozsárné Kaczkó Zita PR munkatárs, a MBK részéről 
Czakóné Czédli Jolán helyezte el a Bodoki  emléktábla alatt az igazgatóság és a Baráti Kör 
közös koszorúját. 
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