
 
Ünnepi beszélgetés Takács Lajossal 
 
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és munkálkodhass a jövőn! (Széchenyi) 
 
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Víz Világnapjához kapcsolódóan szervezett 
programjaihoz több ponton is csatlakoztak a Bodoki baráti kör tagjai. Ezek egyike volt 
Gyulán, az Élővíz-csatorna belvárosi szakaszán megvalósult faültetés, mely során a Szent 
László utcai híd és Harruckern tér között szomorúfűzfa csemetéket ültettünk. A facsemeték 
öntözését, környezetük gaztalanítását az ültetést követő hetekben-hónapokban, a nyári 
kánikulai melegben a Vízügyi Sportegyesület tagjai, a Vízenjárók kenusai és a baráti kör 
tagjai végezték. A gondos ápolásnak köszönhetően a facsemeték szinte mindegyike 
meggyökeresedett, és növekedésnek indult a hajdani Fehér-Körös partján.    
 
A baráti kör kutatásai nyomán elkészült a 22 vezetői életrajzot tartalmazó anyag, mely a 
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 1953-2018 közötti vezetőinek szakmai életútját 
tartalmazza. Az igazgatóság szerkesztéssel és nyomtatással volt segítségünkre, így a kiadvány 
- közel öt év munka után - végre elkészült, és rövidesen honlapunkon is olvasható lesz. 
 
A múzeumok éjszakájára  június 23-án szombaton került sor, melyen ez évben is 
közreműködtünk. Idén feladatunk a vízügyi vezetőkről készített kiadványunk bemutatása volt. 
Készültek hozzá nagyméretű tablók a címlapról, az igazgatókról, főmérnökökről, gazdasági 
igazgatóhelyettesekről külön-külön, kinagyítva rajtuk az életrajzokat. Az érdeklődőkkel róluk, 
és a kutatási munkánkról beszélgettünk. Ezen kívül a Duna Múzeumtól pályázaton nyert - 
vízügy történetét ismertető - tablókat is bemutattuk a szép számú látogatónak. 
 

 
A Múzeumok Éjszakáján a vízügyi vezetők életrajzait is bemutattuk 

 
Takács Lajos nyugalmazott vízügyi igazgató közelgő 95. születésnapja alkalmából, július 12-
én ”igazgatók közötti” ünnepi beszélgetésre került sor. A beszélgetését közösen szervezte 
meg az igazgatóság és a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör. A megnyitót a baráti 
kör részéről Czakóné Czédli Jolán tartotta, elmondta, hogy nevezetes ez a beszélgetés, mert 
különleges esemény a 95. születésnap, és ritka eset, hogy a riportalany és a riporter egyaránt 
vízügyi igazgató legyen. Az elkészült vízügyi vezetői életrajzok kapcsán beszélt az elvégzett 



kutatásról, és az életrajzok közül kiemelte Takács Lajosét, aki 1966-tól 1982-ig töltötte be az 
első számú vezetői tisztet. A vele beszélgető Bak Sándor szintén szerepel a kiadványban, 
hiszen 1997-től ő az igazgatóság vezetője. A beszélgetés helyszíne az igazgatóság nagyterme 
volt, melynek széksoraiban már nyugállományban lévő, valamint aktív igazgatósági kollégák 
foglaltak helyet, közel százan. Bak Sándor remekbe szabott bevezetője bemutatta az 
interjúvolt, nyugalmazott igazgató úr ifjúságának korát, kérdései pedig jól vezették az interjú 
alanyt azon időszak ábrázolásában, mely a hallgatóság számára a vízügyi múltat jelenti. 
Takács Lajos ny. igazgató úr igen jó memóriával rendelkezik, és pontosan, érdekesen 
válaszolt minden kérdésre, sőt arra is talált alkalmat, hogy a szívének oly kedves Hosszúfoki 
Bodoki Károly Vízügyi Múzeumért „lobbizzon”, melynek alapítója volt. A jelenlévők 
tiszteletüket és jókívánságaikat fejezték ki a közelgő szeptember 23-i nevezetes 95. 
születésnap alkalmából. A beszélgetésről filmfelvétel készült, célunk volt, hogy a tényleges 
születésnapon ez már megtekinthető legyen. 
 

 
Interjú Takács Lajos nyugalmazott igazgatóval 

 
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság elhivatott értékmentő és értékteremtő munkája révén, 
évtizedekig tartó tervezések és fejlesztések eredményeként egy műemlék jellegű, 
várostörténeti jelentőségű épületben - a Városház utca 25. szám alatt - olyan jelentős 
komplexumot hozott létre, a Mosonyi Emlékszoba és a Tájvízház kiállításai révén, amely 
méltó arra, hogy a települési, de akár a megyei és országos értéktárba kerüljön. Ehhez a Baráti 
Kör részéről dokumentációt készítettünk, és ajánlást adtunk. 
Az értéktárba kerülés érdekében dr. Mosonyi Emil világhírű professzor - vízépítő mérnök - 
életútját, munkásságát, valamint az igazgatóság által létrehozott és működtetett Tájvízházat 
bemutató összefoglaló anyagot állítottunk össze, számos fényképpel illusztrálva. A Gyulai 
Értéktári Bizottság várhatóan november hónapban ülésezik, és akkor bírálja el a benyújtott 
anyagokat, illetve dokumentációkat. 
 
Czakóné Czédli Jolán             
Juhász András 


