
Hamarosan már az interneten is elérhető lesz a Baráti Kör – vízügyi múlttal kapcsolatos 
- munkája 
 
A 2018-as év vezetőségi üléssel indult, január 16-án, melyen vendégünk volt Pozsárné 
Kaczkó Zita titkárságvezető. A megbeszélés az igazgatósággal kapcsolatos feladatokkal 
kezdődött. Folyamatban van a vízügynél a vezetői életrajzok átnézése, szerkesztése, előzőleg 
kiegészítettük előszóval, táblázatos formával. A Baráti Kör (BK) honlapjának előkészítését is 
megkezdték, a BK részéről dr. Vasas Ferencné és Kőváriné Szabó Erzsébet több változatot 
készített a honlaphoz, és elkezdődött a felkészülés a Víz Világnapjára.  Beszéltünk a 2018. évi 
Munkatervünkről, a titkárságvezető javasolta, hogy az eddig jelzetteken túl a Tájvízházhoz 
fűződő terveikben vegyünk részt, ez az emeleti raktár értékmentő rendezése lenne.  

A Munkatervvel kapcsolatban BK összejövetel volt január 25-én, melynek kezdetén szemlét 
tartottunk a TVH muzeális raktárában és javaslatot dolgoztuk ki, hogyan lehetne az anyagát 
az igazgatósággal együttműködve rendszerezni. Javaslatainkból röviden: Szóróanyagok, 
vízügyi kiadványok, prospektusok számbavétele, rendszerezése, ajándékozása, árusítása. 
/Huszár Mátyás Vízrajzi Értekezése, 50 éves a Vízügy, Góg Imre vízügyi történetkutató 
írásai, Körös-vidék térképei, stb./. Fel kell leltározni az archív anyagot. Számos szakkönyv, 
Közlöny, Évkönyv, térkép található, melyeket át kell nézni, esetleg felajánlani a plusz 
példányokat más helyekre /Duna Múzeum, Levéltár, Vízügyek stb./. A valamilyen módon 
beazonosítható fényképeket kiválogatjuk, s amik neves eseményhez kötődnek, rendszerezni és 
szkennelni kell, (ezt már el is kezdtük). Az eredetileg tervezett kutatószobát is jó lenne 
berendezni, jelenleg az is raktározást szolgál. A 2018. évi MUNKATERV feladatait 
megbeszéltük, és - észrevételekkel - a tervezetet elfogadtuk. Ez évben lesz Bodoky Lajos 
születésének 185. és Bodoki Károly halálának 150. évfordulója, melyekről meg fogunk 
emlékezni. 

A Baráti Kör első vezetőségi ülésén döntés született arról, hogy a Bodoky család ma élő 
leszármazottja tulajdonában lévő, Bodoki Károlyt ábrázoló festmény megtekintésére a BK 
három tagja felutazzon Budapestre. Marosán Rózsa, Nótáros Mihályné és Juhász András 
vállalkoztak a feladatra. A festmény olaj, vásznon, portré, szignó nélkül. A tulajdonos 
elmondása szerint közvetett adatok utalnak arra, hogy a Bodoky család több tagja rendelt meg 
portrét Orlai Petrics Soma festőtől, s úgy tudják, ezt is ő festette. Bodoky Ákos kardvívó 
mesteredző rendkívül szívélyesen fogadta őket, s bemutatta a Bodoki bútorokat, órát, 
könyveket is, melyek Bodoki Károly ill. Bodoky Lajos hagyatékából származnak. 1db vasúti 
igazolványt ajándékozott a BK-nak, mely Bodoki Kálmáné volt. A tervezett Virtuális Bodoki 
Emlékszobánkhoz nagyon sok értékes anyag található az ükunokák tulajdonában, melyeket 
szeretnénk szerepeltetni az internetes kiállításon. Szeretnénk, hogy a tárgyakról /festmények, 
óra, íróasztal, könyvek, stb./ profi szintű fényképfelvételek készüljenek, ehhez kérjük az 
igazgatóság segítségét. A Bodoky testvérek együttműködőek, és szeretettel várják a fotós 
csapatot. 



 
Látogatás Bodoky Ákosnál 

 
A következő vezetői összejövetel március 9-én volt, amikor a BK logójának  kiválasztása 
történt meg, az előzetes tervek alapján, melyeket Schriffert András, Kőváriné Szabó Erzsébet 
és Alberti-Nagy Mariann készített el a BK által javasolt ötletekből. Elfogadtuk a végleges 
változatot, úgy színesben, mint fekete-fehér változatban. Ezután a víz világnapi előkészületek 
folytak, irodalmi pályázati javaslatot adtunk, programokra készültünk, március 22-én 
feladatunk a vízügy székház történetét bemutató tablók kiállítása és ismertetése lett volna, s a 
Bodoki Károly szobor évfordulójára a makettek és fotó, festmény másolatok kiállítása, de erre 
a rossz idő miatt nem került sor.  

Az esős időjárás miatt - március 28-ra halasztva -, de a Víz Világnapjához kapcsolódva 
faültetést kezdeményeztünk a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatósággal közösen, Gyulán, az 
Élővíz-csatorna belvárosi szakaszán. A fák a helyszínre stílusosan, a vízen érkeztek, a Vízügy 
Sportegyesületének kenusai, a Vízenjárók hozták kenuban azokat. Az akcióhoz csatlakoztak 
az Ewoldt Elíz Óvoda kis óvodásai is, akik tavaszi dalokkal és versekkel színesítve nyitották 
meg a programot. A résztvevőket  Bak Sándor  igazgató úr köszöntötte, méltatva a faültetés 
jelentőségét. A program az égiek támogatását elnyerve felhőtlen napsütésben történt, a 
facsemeték elültetése után pedig ismét beborult az égbolt. Reméljük, hogy a faültetetés a 
város lakóinak és a résztvevő óvodásoknak nagy örömet - s az elmaradt igazgatósági 
szabadtéri rendezvény miatt pedig vigasztalódást jelentett. A rendezvény keretében a 
résztvevők az Élővíz-csatorna Szent László utcai híd és Harruckern tér közötti szakaszán 30 
szomorúfűzfa csemetét ültettek ki. Az akciót először öt évvel ezelőtt szerveztük meg. Fő 
szervezőnk most Juhász András volt, a csemetéket felerészben az igazgatóság, felerészt mi 
vásároltuk, s ajándékoztuk az ültetéshez. 

https://www.beol.hu/cimke/viz-vilagnapja


 
Víz világnapi faültetés, a „Baráti Kör fái” 

 
A Duna Múzeum Pályázatot hirdetett az állandó kiállítás bezárása kapcsán. A múzeum ezen 
része egy jó év múlva, teljesen felújított formában újra nyit. A kiállítás elbontandó és 
hasznosítható elemeire pályázni lehetett április 15-ig, melyhez az igazgatóságnak ötleteket, 
javaslatokat adtunk. 

Bodoki Károly születésének 204. évfordulóján és a szoborállítás 4. évfordulója 
alkalmából megemlékezésül a  BKVMBK részéről - már szokásosan - virágot helyeztünk el a 
Bodoki szobornál március 29-én, ezzel ünnepelve a két jeles születésnapot. 

 
Megemlékezés a Bodoki szobornál 

 



A Gerlai körtöltéshez kapcsolódó kutatás kapcsán látókörünkbe került a 130 éve, 1888-ban 
pusztító nagy árvíz. „Amikor a rettentő hideg tél után olyan hirtelen felmelegedett a levegő, 
hogy a gyors olvadás a Körösökön hatalmas áradást okozott. … 1888. március 12-én a 
Kettős-Körös Doboznál áttörte a gátat és elöntötte Gerlát, Pósteleket, Sikonyt, majd két nap 
múlva elérte a csabai Nagyrétet. Részletes leírás a Békés Megyei Népújság, 1988. március 
12-i (43. évfolyam, 61.) számában, a 
https://library.hungaricana.hu/hu/view/BekesMegyeiNepujsag_1988_03/?pg=94 linken 
olvasható. 

Czakóné Czédli Jolán 
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