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Egy kortörténeti jelentőségű vízmesteri hagyaték átvétele 
 
A Baráti Kör október 19-én tartotta meg őszi, évadnyitó összejövetelét, melyen tájékoztatás 
hangzott el az eddig végzett munkákról, és megbeszéltük a további feladatokat.  
Megemlékeztünk az Ottományban 2016. szeptember 6-án elhunyt tiszteletbeli tagunkról, 
Szabó István tanár úrról. Levetítettük a gyulai és ottományi találkozások képeit, valamint a 
szeptember 8-i végső búcsút, melyen részt vettünk az igazgatósággal közösen.  
 
Rendbetettük a Bodoki sírokat, és a halottak napja alkalmából szokásos megemlékezésünket 
is megtartottuk. 
 
Új tagunk, Csiffári Nándor ajánlásával november 15-én vendégünk volt Strifler Györgyné, aki 
felajánlotta Uhrin János vízmester hagyatéki emlékeinek bemutatását és átadását. Uhrin János 
vízmesterről utcát is neveztek el Gyulán, és neve, életútja szerepel az egyik Békés Vármegye 
kiadványban, vízmesteri tevékenysége Gyulavárihoz és a gyulai tűsgáthoz kötődött. Czakó 
András előadásában visszatekintett az ókorig, bemutatta a vízmesterek feladatkörét és 
áttekintette a magyar vízmesterképzés történetét, mely a Kassai Rétmesterképző Iskolában 
1879. december 1-én kezdődött, s gyakorlatilag 1956-ig tartott. Strifler Györgyné Erzsike 
asszony elmondta, szülei szoros kapcsolatban voltak az Uhrin családdal, s ő személyes 
emlékeket, fényképeket is őriz a családról, a műszaki dokumentumok mellett, mindezeket be 
is mutatta nekünk. Felajánlotta az igazgatóságnak az anyagot, melyet áttekintettük és 
megállapítottuk, hogy nagyon értékes, kortörténeti jelentőségű gyűjteményről van szó. Úgy 
gondoljuk, alkalmas lenne kiállításra, kiegészítve a vízügyi tervtárban található anyagokkal, 
egyes anyagok a Tűsgát bemutó szobában elhelyezhetők, továbbá javasoljuk Uhrin János 
életrajzának megírását. 

 

A vízmesteri hagyaték átvétele 

A Baráti Kör fontosnak tartja, hogy tevékenységét a vízügyi igazgatósággal együttműködve, 
és annak támogatását bírva végezze, ezért évente vezetői konzultációt kérünk. A Baráti Kör 
vezetősége ennek előkészítése érdekében külön megbeszélést tartott november 29-én, és 
kilenc témakörből háttéranyagot készítettünk. A KÖVIZIG-BKVMBK megbeszélésre 
december 8-án került sor, melyen Bak Sándor igazgató úr, Pozsárné Kaczkó Zita 
titkárságvezető és a Baráti Kör vezetőségi tagjai vettek részt.    
A megbeszélés elején Czakóné Czédli Jolán elmondta, hogy elmúlt időszakban milyen 
előrelépések történtek. A vízügyi vezetők életrajzi anyaga elkészült, a közzétételi 
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hozzájárulások is megvannak. A vízügyi székház kutatása befejeződött, az előadás anyag és a 
prospektus javaslat elkészült. A Tájvízház falán az emléktábla megvalósult. Sajnos a Virtuális 
Bodoki Kiállítás terén nem történt jelentős előrehaladás. 
Bak Sándor igazgató úr tájékoztatta a Baráti Kört arról, hogy a tervezett hosszúfoki és a 
békésszentandrási műemléki állagmegóvási és felújítási munkák megtörténtek. 
A megbeszélésen az előzetesen elkészített háttéranyag egyes pontjai szerint bemutattuk az 
előzményeket, megismertük az igazgatóság álláspontját, és közösen meg is fogalmaztuk a 
közeljövő és a későbbi időszak feladatait is a következő témakörökben: 
- Vízügyi vezetők életrajza, - Ki kicsoda Békés megyében 2017. kiadvány, - Vízügyi székház 
prospektus, tabló, emléktábla, - Hosszúfoki Múzeum sorsa, - a Peresi bemutatóház leromlott 
állapota, - Békésszentandráson  tervezett bemutatóközpont javaslata és a 75 éves ünnepség 
előzetes tervei, - A Bodoki szobor, illetve a Tájvízház Értéktárba való felvételének kérdése, - 
Uhrin János vízmester hagyatékának átvétele, - és a Bodoki emléktábla koszorúzása. 

 
A Bodoki emléktáblánál tartott összejövetel 

 
Az év utolsó összejövetelén, december 14-én megemlékeztünk Bodoki Károly halálának 148. 
évfordulójáról, és a KÖVIZIG-gel közösen koszorút helyeztünk el a Bodoki emléktáblánál. A 
megemlékezés részeként Juhász András részleteket olvasott fel a Békés Megyei Nemzeti 
Levéltár legújabb Bodoki kutatásaiból. Héjja Julianna: Jegyzetek Bodoki Károly /1814-1868/ 
családja történetéhez c. tanulmányból. Dr. Vasas Ferencné diaképes előadásban mutatta be 
Bodoki Mihály és Bodoki Károly eredeti tervezési munkáit, térképeket, rendkívül érdekes 
terveket, szép műszaki rajzokat a Nemzeti Levéltár archívumából.  
Bak Sándor igazgató az emléktábla előtt tartott beszédében elmondta, hogy mindenki addig 
él, amíg emlékeznek rá, s ez a kis megemlékezés is hozzájárul ahhoz, hogy a Bodokiak neve 
is fennmaradjon a munkáik eredménye mellett. 
 
Visszatekintve a 2016-os év egészére - de az utóbbi három hónap rövid összefoglalója alapján 
is - úgy gondoljuk, hogy a Baráti Kör tevékenysége fennállásának hetedik évében sem kopott 
meg, jól éreztük magunkat, örömmel kapcsolódtunk be az aktuális feladatokba - köszönet 
még egyszer a közreműködőknek - mindezzel is hozzájárulva a vízügyi múlt emlékeinek 
megőrzéséhez.  
 

Cserkúti Andrásné 


