
Gyula város értékei egy fotográfus szemével 
 
Május 11-én a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör vendége volt Bagyinszki Zoltán 
vezető főtanácsos, a Gyulai Polgármesteri Hivatal Önkormányzati  és Kulturális Osztályának 
munkatársa. A Baráti Kör  összejövetelének helyszíne a Tájvízház konferencia terme volt, 
ahová tagjaik mellé az igazgatóság munkatársait is meghívtuk a  „Gyula város értékei egy 
fotográfus szemével” című előadására. 
 
Először Juhász András vezetőségi tagunk köszöntötte, méltatta az előadót, akit egyébként 
Gyulán nem kell bemutatni, 35 könyv szerzőjeként, illetve társszerzőjeként, a történelmi 64 
vármegyét beutazva dokumentálta a magyar épített örökségünk szinte valamennyi jelentős 
értékét, továbbá több mint 33 ezer fotó fémjelzi munkásságát. Mint tanár, népművelő-
könyvtáros alapvégzettségű ember, értéket őrizni, tanítani, láttatni akar.  
Érdekes előadásában elmondta, az Értéktárhoz a gyűjtőmunkát a Polgármesteri Hivatal 
Önkormányzati és Kulturális Osztálya végzi, azonban civil szervezetek, közösségek, 
kollektívák, sőt egyének is kezdeményezhetik a bekerülést, fogalmazhatnak meg olyan 
igényeket, kulturális eseményeket, gasztronómiai ételt, épületeket vagy természeti értéket, 
melyet szeretnének megmutatni az utókornak. Amikor elfogadja a települési értéktár az 
értéket és nyilvántartásba veszi, akkor a megyei értéktár bizottsághoz fordul, amely 
felterjeszti a hungarikum bizottság felé azt a települési értéket, amit arra méltónak tart. 
Elmondta, hogy a Gyulai Értéktár Bizottságnak rövidesen saját honlapja lesz, melyen a 14 
elkészült anyag, valamint a készülő anyagok és új elemek lesznek láthatók, folyamatosan 
bővülve. (Azóta ez megvalósult, július elején hírül vettük: „Új érdekességgel jelentkezik 
Gyula a világhálón, miután a közelmúltban elkészült a gyulaiertekek.hu, amely a város 
értékeit hivatott bemutatni. A Gyulai Települési Értéktár Bizottság a portálon eddigi tartalmi 
munkáját, az értéktárba már befogadott és továbbított értékeket tekinthetik meg az 
érdeklődők, gazdag képanyagok formájában, amelyekhez rövid, szöveges ismertetők is 
kapcsolódnak.”) Eddig 14 gyulai érték került be a települési értéktárba. Ezek közül a Gyulai 
Kolbász már hungarikum lett, és a hungarikum bizottsághoz került további két érték: a gyulai 
vár és Erkel Ferenc szülőháza és életműve is, de sajnos ezek nem lettek hungarikumok. A 
hallgatók közül szinte valamennyien hosszú idő óta Gyulán élünk, mégis rácsodálkoztunk az 
Értéktár egyik-másik elemére és a Bagyinszki Zoltán által felsorolt további értékekre, nem is 
tudtunk róluk. 

Előadása végén elmondta, hogy a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő 
Mosonyi Emlékszoba és Bodoki Károly munkássága méltó lenne arra, hogy az Értéktárba 
kerüljön, ha azokat az igazgatóság javasolná, és a Múzeum Baráti Körünk elkészítené hozzá a 
beadandó dokumentációkat.  
 
Évek óta szerepel Munkatervünkben az ismert vízügyesek nyughelyeinek számbavétele, most 
e téren is elkezdődött a munka. Elkészült az alapdokumentáció, amely a 10 gyulai temetőt és 
vázlatos helyszínrajzot, ill. néhány fotót tartalmaz. Málik Emma, Gabnai Zsuzsa és Juhász 
András  a vállalkozó team, akik a munkát megkezdték. Rendelkezésükre áll a „Körös-vidék 
inzsellérei” című kutatáshoz készült névsor, mely a XIX. századtól napjainkig tartalmazza a 
szakemberek neveit.  
A Bodoki sírok szokásos rendezésére április 21-én heten gyűltünk össze az Ó-református 
temetőben. 
 
Hosszú évek óta dolgozunk a Munkatervben szereplő vízügyi vezetői életrajzokon, amelyben 
„Hatvan év vezetői” azaz az 1953-2013 közötti időszakban igazgatói, vagy 
igazgatóhelyettesei posztot betöltő vezetők rövid életrajzához gyűjtöttünk adatokat. Mostanra 



a 22 db életrajz elkészült, ezután az egyeztetések, hozzájárulások beszerzése van hátra, mely 
után szeretnénk a Hírlevélben is megjelentetni az életrajzokat.  
 
A második negyedévben is folytatódott a vízügyi székház történetének kutatása. 

Örömhír a Múzeum Baráti Körben, hogy PRO AQUA Emlékérem kitüntetésben részesült 
Kőváriné Szabó Erzsébet, a BKMBK titkára. A Magyar Hidrológiai Társaság által 
adományozott szakmai elismerést a szervezet május 24-én megtartott éves - a centenáriumi 
eseménysort megnyitó - közgyűlésén vehette át kolléganőnk, a vízügyi ágazatban végzett 
kiemelkedő színvonalú munkájáért, valamint a vízügyi múlt kutatásával kapcsolatos 
tevékenységéért.  Gratulálunk neki a szép és megtisztelő díjhoz, további sok sikert, jó munkát 
kívánva a Múzeum Baráti Körben is! 

 

          Czakóné Czédli Jolán  


