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Nyolc éve alakult a Bodoki Baráti Kör 
 
Elméletileg július és szeptember között nyári szünet volt a Baráti Kör tevékenységében, de 
közben azért mégsem szünetelt a munka. Felfedeztünk egy festményt, mely a névadónkat 
Bodoki Károlyt ábrázolja, 40 évesen.  Orlai Petrics Soma híres mezőberényi festő festette (az 
1984-ben Képzőművészeti Kiadónál megjelent Orlai Petrics Soma albumban lévő Katalógus 
tartalmazza). Valószínűsíthető, hogy ez a kép van meg egy Bodoky leszármazottnál, akivel 
kapcsolatban vagyunk, és úgy tudjuk, értékesítené.  (A katalógus szerint Orlai Petrics Soma 
1854-ben festette, olajjal, vaslemezre, a mérete 83x65,5 cm.) Az általunk fellelt kép úgy tudjuk, 
szignó nélküli, eredetisége egyelőre családi emléken alapul. Felvetődött, hogy meg kellene 
vásárolni a képet az igazgatóság részére.  
Július 31-én az Ó-református temetőben rendeztük a Bodoki sírokat.  
 
Már a Múzeumok Éjszakáján nagy érdeklődéssel fogadták a látogatók dr. Vasas Ferencné 
előadását a vízügyi székház történetéről, melyet tablók segítségével szemléltetett. Két fontos 
felkérést is kapott, mindkettőnek eleget tett, előbb szeptember 21-én a gazdasági igazgató-
helyettesek számára mutatta be előadását az országos értekezleten, majd a múzeumi összekötő 
értekezleten adta elő, szeptember 25-én. Mindkét alkalommal nagy érdeklődés és elismerés 
kísérte. Elmondta az előadás keretében azt is, hogy a Baráti Körünk milyen keretek között 
működik, és milyen feladatokat végez.  
 
A vezetőség szeptember 21-én tartott megbeszélést, melynek keretében fogadta a Békési 
Városvédő és Szépítő Egyesület elnökét, Miklós Lajos urat, aki „szakmailag” már régi 
ismerősünk, a Körösi Vízgazdálkodási Társulat nyugdíjas igazgatójaként. Előzetesen több 
levélváltás volt a két szervezet között. Dr. Sebők Elek életéről és munkásságáról készített 
anyaggal nagyon értékes segítséget nyújtott az egyesület részünkre. Másik kérésünk a 
hosszúfoki Bodoki Károly Vízügyi Múzeummal kapcsolatos segítség igénye volt. Ennek 
kiváltója tiszteletbeli elnökünk Takács Lajos ny.igazgató úr, a múzeum alapítója. Állandó 
felelősséget érezve a múzeum  iránt, ma már 94 évesen, folyamatosan szeretné elősegíteni a 
fennmaradását.  Úgy érzi, hogy bár Mezőberényhez tartozik a terület, de  nagyobb mértékű 
érdeklődés lehetne iránta Békés városából, tekintve a Hosszúfoki  szivattyútelepek 
belvízvédelmi szerepét is, mely a békési területekhez köti és kötötte működésüket. Békésről jól 
megközelíthető, közel van, ezért azt szeretné elérni, hogy ennek nagyobb  reklámja legyen 
Békésen és tájékoztató táblák jelezzék a  kiállítóhely adatait. Ebben a kérdésben fordultunk az 
Egyesülethez, kérve tanácsukat és javaslataikat.  
Miklós Lajos elmondta, a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület vezetőségi ülésén 
megbeszélte   a felvetéseket, örömmel és készségesen áll a tervezett kérdések megoldásához.  
A találkozóra már az egyesületi vezetőséggel kialakított konkrét javaslattal érkezett, mely 
azonnal elnyerte tetszésünket, a Baráti Kör vezetősége elfogadta az ötletet és máris 
továbbfejlesztve azt, az alábbi program alakult ki: turista útvonal tervezése Dánfoktól- 
Hosszúfokig (a Bodoki utcától a Bodoki Károly Vízügyi Múzeumig), a folyószabályozások 
történetéhez fűződő vízgazdálkodási emlékek , tárgyi és szellemi értékek felfűzésével. Az 
útvonalon jelző és információs táblák adnának eligazítást a turisták részére. A nevezetességek 
Bodoki Károly és dr. Sebők Elek munkásságához köthetők, ezért felvetődött emlékükre 
emléktáblák elhelyezése is. 
Szóba került, hogy bár Bodoki Károly több szakirodalom szerint Gyulán született, de a 
születési-, ill. a keresztelési anyakönyvben Békésen van bejegyezve, így ezt ma már tényként 
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fogadjuk el. Tehát Bodoki Károly életének vannak békési vonásai, kértük, hogy ezek 
tisztázásában az Egyesület segítséget nyújthatna, esetleg más kutatás kapcsán van rálátásuk. 
Például jó lenne megtudni,  hol is áll/t/ a ház,  ahol született  Békésen Bodoki Károly? 
 
A Békésszentandrási vízlépcső idén 75 éves. Az igazgatóság kérésére a korabeli 
sajtóanyagokból, illetve a későbbi ünnepségekről, felújításokról, fejlesztésekről készült 
sajtóanyagokból válogatást készítettünk (dr. Vasas Ferencné végezte ezt a nagy munkát is), 
melyet az október 12-i ünnepségre  készített kiadványhoz felhasználtak. Az emléktáblára kerülő 
szöveg kialakításához is javaslatokat adtunk.  
A vezetőségi ülésen tisztelettel megemlékeztünk az egy évvel ezelőtt elhunyt ottományi 
barátunkról, Szabó Istvánról.  
Helyszíni szemlét tartottunk a Peresi Bemutatóháznál október 2-án, melyen Juhász András, dr. 
Vasas Ferencné és Czakó András vettek részt. Idén 500 ezer Ft-ot tud az igazgatóság a 
bemutatóházra fordítani, ennek felhasználásához adtunk véleményt, a kiállítás jövője az 
igazgatóság muzeális koncepciójától és a KMNP-vel való egyeztetés eredményétől függ, mi 
javasoljuk a megőrzését. 
Baráti Körünk új tagjaként örömmel üdvözöltük Alberti-Nagy Mariannt, aki szeptemberben 
sorainkba lépett. 
 
November 9-én ünnepeltük megalakulásunk nyolcadik évfordulóját a Tájvízház-ban. Elnök 
asszonyunk képes beszámolót tartott az előző születésnapokról, összefoglalta az eddigi 
tevékenységünket, megköszönte valamennyi régi és új tagunknak az aktív részvételt a 
munkában, a vízügyi igazgatóságnak a támogatást és az érdekes, sokszor kihívást jelentő 
feladatokat. 
Ez alkalomból áttekintettük az éves munkatervünk teljesülését, illetve képes beszámolót 
hallhattunk Kőváriné Szabó Erzsébet és Nagy Sándorné nyári Sepsibodoki kirándulásáról. 
Végül az elmaradhatatlan születésnapi tortaevés következett. Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani a Tájvízház dolgozóinak az ízletes teáért, elmondhatjuk, hogy hagyományt 
teremtettek. 
 

 
A nyolc éves évfordulót a Tájvízházban ünnepeltük 
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November 28-án és december 11-én az igazgatóság Titkárságvezetőjével, és Igazgató Úrral 
tarthattuk meg az évértékelést, illetve tekinthettük át az eddigi tevékenységünket, kérhettünk 
további iránymutatást, majd a Bodoki emléktáblánál közös koszorúzással emlékeztünk meg 
Bodoki Károly halálának 149. évfordulójáról. 
 

 
Megemlékezés a Bodoki emléktáblánál 

 
Az éves tevékenységünk sommásan:  
 Elkészültünk 4 év múltán a vízügyi vezetők életrajzaival, egy előszó és impresszum 

megírása hiányzik, mely után megjelentethető, nagy munka ért ezzel véget. 
 Kiadványt és bemutató előadást készítettünk a vízügyi székház épülete történetéről, melyet 

számos rendezvényen bemutathattunk. 
 Segítséget nyújtottunk a 75 éves Békésszentandrási vízlépcső sajtó szemléjéhez- 
 A Békési Városvédő és Szépítő Egyesülettel való kapcsolatfelvételünkkel, Takács Lajos 

tiszteletbeli elnökünk egyik nagy álma teljesül, Békés Városa irányából is tematikusan 
elérhetővé válik a Hosszúfoki Vízügyi Múzeum. 

 A „testileg-lelkileg” (maga az épület és a kiállítás anyaga is) megújuló Peresi 
bemutatóházzal kapcsolatos elképzeléseket véleményezhettük. 

 A Békésszentandrási vízügyi komplexum létrejötténél nagy örömmel bábáskodhatunk. 
 Hozzájárultunk és járulhatunk a vízügyi múlt őrzéséhez, minél élethűbb megörökítéséhez 

a vízügyi mérnökök leszármazottaival való napi kapcsolatunkkal, számos vízügyi mérnök 
életének felkutatásával, a sírjaik ápolásával. 

 
Elmondhatjuk, hogy ez évben is eredményes, sikeres munkát végeztünk, s csak ismételni tudjuk 
az előző évi kérésünket: aki kedvet kapott, hogy közreműködjön tevékenységünkben, azt 
szeretettel várjuk tagjaink sorában! 
 
Végül szeretnénk Békés Karácsonyt, Boldog új évet kívánni minden partnerünknek és a 
Hírlevél kedves olvasóinak. 
 
 
Czakóné Czédli Jolán elnök és Kőváriné Szabó Erzsébet titkár 


