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9 éve alakult a Baráti Kör 
 
A Baráti Kör a nyugalmas, pihentető nyár után igen tevékenyen töltötte az év végét. Néhány 
tagunk október 9-én a Fiumei úti sírkertben járt Budapesten. Mécsest helyeztek el a 185 éve 
született Bodoky Lajos, valamint Mosonyi Emil sírjára, és fejet hajtottak számos ismert és 
elismert Békés megyei kötődésű mérnök és közéleti személyiség sírjánál. 

 
Tagjaink a Fiumei úti sírkertben 

Régóta tervezett programunk valósult meg október 25-én, mikor is Érmelléken, Ottományban 
jártunk. Baráti Körünk tagjai aktívan részt vettek a Tájvízház projekt előkészítésében és 
végrehajtásában, melynek társprojektje az ottományi Komáromi Kúria felújítása volt. Még 
2011-be vettük fel a kapcsolatot az ottani szervezőkkel, kötöttünk barátságokat, melyeket ezen 
a kiránduláson sikerült feleleveníteni. Szívélyes, baráti fogadtatásban volt részünk. 
Vendéglátóinkkal végigjártuk a Kúriát, sétáltunk a kialakított tanösvényen, megnéztük az 
átépített vizes pincét és lovardát is. Sajnos Szabó István barátunkkal már nem találkozhattunk 
személyesen, az Ő présházát és sírját azonban meglátogattuk, elhelyeztük a megemlékezés 
virágait, szakadó (havas)esőben gyújtottunk mécsest az emlékére. A hazafelé vezető úton pedig 
egy finom csorba levest fogyasztott mindenki a szalontai Millenium étteremben. Jól sikerült 
kirándulás volt. 
 
Október vége felé már állandó tevékenységünknek számít a Bodoki sírok rendbetétele a 
Református Ó-temetőben, Halottak Napján mécsest gyújtunk itt, és még néhány vízügyes 
kollegánk Gyula városában található sírjánál is. Sajnos minden évben egyre több helyet kellene 
végiglátogatnunk. Nagy fájdalom ez, megrendítő mindenkinek. 

 
9. születésnapunkat ünnepeltük 
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A november 29-i összejövetelünkön születésnapot ünnepeltünk, 9 évesek lettünk. A 
rendezvényen a tagság nagy érdeklődése mellett számoltak be a résztvevők a kirándulásokról.  
A vezetőség arról adott tájékoztatást, hogy az elkészült igazgatósági vezetői életrajzok átadásra 
kerültek az érintetteknek, illetve azok leszármazottainak.  

 
A vezetők büszkén számoltak be róla, hogy lassan összeáll a Baráti Kör honlapja is, ahol 
valamennyi, az elmúlt 9 évben készült előadás, kiadvány, poszter, cikk stb. elérhető lesz, amit 
a Baráti Kör tagjai készítettek, itt olvashatóak lesznek a vezetői életrajzok is. A honlap 
nyilvánossá tételét 2019. januárjában tervezzük. Az ünnepi ülésünk a szokásos születésnapi 
torta elfogyasztásával zárult. 
 
Mint már arról korábban beszámoltunk, a vízügyi igazgatóság kérésére a Tájvízházról és a 
Mosonyi emlékszobáról összefoglaló szakmai anyagot és ajánlást készítettünk a helyi 
értéktárba. A Gyulai Értéktár Bizottság december 4-i ülésén, a tagok egyhangú döntése alapján 
bemutatóházunk és az emlékszoba bekerült a Települési Értéktárba, sőt ajánlják azt a Megyei 
Értéktárba is. Nagy siker ez nekünk. 
 
Az év utolsó eseménye a december 10-i összejövetelünk volt, melyen az igazgatóság 
vezetőjével áttekintettük a Baráti Kör éves tevékenységét. Ekkor tudtuk meg tőle, hogy 
névadónk, a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum - egy magánszemély kezdeményezésére - 
bekerült a Mezőberényi Települési, majd a Megyei Értéktárba. A program és az év zárásaként 
Bodoki Károly halálának 150. évfordulója alkalmából megkoszorúztuk az emléktábláját az 
OTP falán. A megemlékezést Bak Sándor igazgató úr tartotta, köszönet érte. 
 
Elmondhatjuk, hogy a Baráti Körünk sikeres és tartalmas évet zárt. Csatlakoztak munkánkhoz 
új (aktív és nyugdíjba vonult) tagok, ugyanakkor az ünnepek alatt elvesztettük tiszteletbeli 
elnökünket (képes megemlékezésünk külön cikkben olvasható), mely mélyen megrendített 
bennünket. 2019-ben folytatjuk a munkát, hiszen vannak még elmaradt, félbemaradt 
vállalásaink és már most is vannak új ötleteink, elképzeléseink. 
 
Baráti Körünk 2019-ben betölti a 10. évet. Vezetőségválasztás következik, 5 éves lesz a Bodoki 
szobor, 20 éves a Sepsibodokiak által a Bodoki sírkertbe ajándékozott kopjafa, és már azt is 
tudjuk, hogy a vízügyi igazgatóság vezetője - aki eddig szeretett partnerünk és fő támogatónk 
volt - nyugdíjba vonul. Ezek mind-mind olyan események, melyek szükségszerűen cselekvést 
követelnek, változást eredményeznek, de reméljük, hogy mi azért változatlan lelkesedéssel és 
színvonalon tudjuk majd folytatni a munkánkat, tovább szolgálva ezzel a vízügyi múlt 
értékeinek megőrzését. 
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