
Családtörténet, székháztörténet – azaz sok-sok kutatómunka áll a Baráti Kör tagjai 
mögött 
 
Az áprilisi összejövetelünkön Lázárné Zsuzsa mutatta be családját egy PP. előadás keretében. 
Zsuzsa felmenői között olyan ismert gyulai polgárok találhatók, akik maradandó értéket 
hagytak az utókor számára.  Időrendi sorrend nélkül kiemelve néhányukat, Dobay János Gyula 
város első polgármestere, nyomda és laptulajdonos, Nuszbek Mihály építőmester, kinek keze 
munkáját számos gyulai épület őrzi, Thezarovits Antal kereskedő, a ma vízügyi székházként 
funkcionáló épület egykori építtetője, Dobay Ferenc nyomda és laptulajdonos, a Gyulai 
Ipartestület első elnöke.  A több mint 150 diából álló, előadás olyannyira lekötötte a 
figyelmünket, hogy észre sem vettük az idő múlását, pedig Zsuzsa másfél órán keresztül mesélt 
családjáról. A családtörténet összeállítása a korbeli és napjainkban megjelenő újságok 
hírközléseiből, a családneves személyiségeiről megemlékező könyvek és kiadványok, az 
interneten elérhető információk, a Békés Megyei Levéltárban található archív anyagok és a 
család hagyatékában lévő fotók és dokumentációk felhasználásával készült. Az előadás 
anyagának összeállításában Dobay Péter és dr. Vasas Ferencné segédkezett. Örömünkre 
szolgált, hogy rendezvényünket Bak Sándor igazgató úr is megtisztelte jelenlétével.  
Az elismerő szavain kívül új feladatot is kaptunk, kérte, hogy végezzünk feltáró munkát dr. 
Sebő Elek ügyvéd, a békési székhelyű Hosszúfoki Ármentesítő Társulás egykori alelnökének 
életéről.  A gyűjtőmunkát Czakóné Czédli Jolán végezte el.  dr. Sebők Elek munkásságából 
kiemelnénk, hogy dr. Márky Barna alispánnal sokat tettek a Körösök hajózhatóságának 
megvalósítása érdekében. 
A Baráti Kör munkatervében minden évben szerepel a Református Ó-temetőben lévő Bodoki-
sírok ápolása, valamint az elhunyt vízügyes dolgozók Gyula városában megtalálható sírjainak 
felkutatása és gondozása. Ebben az évben a vízügy közreműködésével regisztráltuk magunkat 
a Református Szeretethíd önkéntes napokra és így ennek keretében május 19-én, a Református 
Ó-temetőben a Bodoki sírokat, a Szentháromság temetőben Cseppentő Zsigmond, Killényi 
Kálmán, és Kienitz Vilmos sírját látogattuk meg. A sírok rendbe tételénél Czakó András, 
Csiffári Nándor, Gabnai Zsuzsa, Kőváriné Szabó Erzsébet és Málik Emma szorgoskodtak. 
 

 
A Szeretethíd programjához csatlakozva sírokat ápoltunk 

 
Az elmúlt két évben Lázárné Istvánné, Galbácsné Stein Erzsébet és dr. Vasas Ferencné a 
könyvtárban, a levéltárban, a vízügyi igazgatóság tervtárában valamint az interneten az 
igazgatóság székházának történetét kutatta, erről már többször beszámoltunk a Hírlevélben is. 



A gyűjtőmunka eredményeként az épület történetéről Vasasné Ági egy PP előadásban számolt 
be május 9-én, a Hidrológiai Társaság 100 éves jubileumi emlékülésén.  
 

 
Lázárné Zsuzsa családtörténeti előadása 

 
A vízügyi igazgatóság 20 évvel ezelőtt vette fel a kapcsolatot a sepsibodoki Henter Károly 
Általános Iskolával, és ez a kapcsolat azóta is töretlen. A Baráti Kör a közös rendezvényeknek 
évek óta aktív részese.  A húszéves évfordulóra való megemlékezés június 6-9-ig Sepsibodokon 
volt, ahol a Baráti Kört Nagy Sándorné - aki a 20 évvel ezelőtti első látogatáson is részt vett - 
és Kőváriné Szabó Erzsébet képviselte. A vetélkedők hangulatát a gyerekeknek küldött 
ajándékokkal igyekeztünk színesíteni.  
Június 24-én a Múzeumok Éjszakáján a vízügyi igazgatóság lehetőséget biztosított az 
érdeklődők számára a székház megtekintésére. A látogatókat a Baráti Kör tagjai fogadták, 
mutatták be az épületet és adtak tájékoztatást az épület és az egykor itt működött intézmények 
történetéről. Ehhez a programhoz kapcsolódóan elkészült a Vasasné Ági, Lázárné Zsuzsa és 
Galbácsné Böbe által végzett kutatás eredményeire alapozott prospektus, és 6 db tabló, mely az 
igazgatóság épületének történetét mutatja be.  A program sikerét a Baráti Kör 13 fős csapata 
segítette, az ő munkájuk megkönnyítésére Cserkúti Andrásné látogatóvezetőt készített.  A 
nagyszámú érdeklődő méltó elismerése volt gyűjtőmunkánknak.  

 
A Múzeumok Éjszakája több mint 600 látogatót vonzott székházunkba 

 

dr. Vasas Ferencné 


