
„A lápi kúttól a csapvízig” címmel készített tablót a Víz Világnapra 

a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti  Kör 

 

Magunk is elcsodálkoztunk azon, hogy már a tizedik évünkbe fordulva kezdtük a 

2019-es esztendőt. Az idő gyors múlása mellett másik megdöbbentő tény a feladataink 

szaporodása, mert bár sok munkát végeztünk, a terveink a mesebeli hétfejű sárkányhoz 

hasonlóan újabb és újabb „fejeket” növesztenek a „levágottak” - azaz elvégzettek -

helyett. Bárki meggyőződhet erről, ha a honlapunkra betekint, amely már nyilvánossá 

válva várja az érdeklődőket, észrevételeket, javaslatokat. /www.kovizig.hu/ 

 

Az új esztendő a 2019. évi  munkaterv összeállításával kezdődött.  Megvitatására BK 

vezetőségi megbeszélés volt január 24-én, melyen vendégünk volt Pozsárné Kaczkó 

Zita PR felelős is, a vízügyhöz kötődő feladatokat egyeztetni. 

Nagy esemény a honlapunk bemutatkozása, melyhez itt is megköszönjük a sok vízügyi 

segítséget Faulháber Mártonnak, és a BK-ből Vasasné Ági és Kőváriné Böbe 

kiemelkedő szervező, tervező tevékenységét. A honlapunk feltöltése a vízügyi 

honlapon belül már nagymértékben megtörtént, januártól aktív, tesztelés alatt áll. 

Az ottományi kirándulásunkon ígéretet tettünk az ottani Könyvtár részére könyvek 

gyűjtésére. Kurta Pálnétól kaptunk több száz könyvet az Ottományi Könyvtárba és 

Cserkútiné Mária is ajándékozott 320 db könyvet, feltehetően Szalacsról érte is tudnak 

jönni. Köszönjük az adományokat! 

 

Juhász András múzeumi összekötő jelezte, hogy Hosszúfokról a múzeumból a 

búvársisak elkerült a Duna Múzeumba, előtte számos fotó készült róla, és fel lesz 

tüntetve a helyén, hogy hová került, és a Duna Múzeumban is - táblácskával - meg lesz 

jelölve, honnan lett kölcsönözve. Őszi kirándulásunkon szeretnénk majd látni. 

 

Az első BK összejövetel 2019. február 14-én lett megtartva. 

Emlékezéssel kezdtük, mécsest gyújtottunk Takács Lajos tiszteletbeli elnökünk 

emlékére és felelevenítettük a hozzá fűződő régi és közelmúltbeli emlékeinket, körbe 

adva egymásnak a szót. Kirajzolódott egy nem mindennapi, tehetséges ember portréja, 



aki maximalista volt, úgy másokkal, mint önmagával szemben munkájában, akár a 

hivatali, akár az otthoni, vagy az önkéntes tevékenységet illetően. Takács Lajos a nagy 

tekintélyű zárkózott, szigorú és sikeres igazgató /1966-1981-ig töltötte be ezt a 

posztot/ és a BK-ben szívesen tevékenykedő barátságos Lajos bácsi /2009-2018-ig volt 

közöttünk/ ugyanaz az ember volt, aki haláláig hivatásának tekintette a víz-ügyeket és 

a múlt emlékeinek megőrzése szívügye volt. Emlékét megőrizzük! 

Lajos bácsi 95. születésnapjára készülve 2018. július 12-én az Igazgatósággal együtt 

nyilvános interjút szerveztünk. Most leírtuk ezt az interjút, és szövege a honlapunkon 

lesz olvasható, remélve, hogy így többekhez eljut.  

Az a döntés, hogy egyelőre Takács Lajos helyett tiszteletbeli elnököt nem választunk, 

nincs ilyen személy a látókörünkben. A vezetőség létszámának bővítésére azonban 

mindenképp szükség van, ezért a munkánk segítésére a novemberre tervezett 

választásig vezetőségbe Lajos bácsi helyett Csiffári Nándort és Czakó Andrást  

meghívjuk. Ők az eddigi aktivitásukra tekintettel jöttek szóba, de más önként 

vállalkozót is szívesen látunk a körből a vezetőségi üléseken!  

 

Tájékozódtunk a vízügyi változásokról, tudomásul véve, hogy Bak Sándor igazgató 

úr nyugdíjba vonul, felmentési idejét tölti, 40 év vízügyi szolgálat és 21 év igazgatói 

munka után, ami példa nélküli hosszúságú az Igazgatóság életében, munkájáért 

elismerésünket fejezzük ki. Az új vezetőknek, Szabó János igazgatónak és Lúczi 

Gergely műszaki igazgatóhelyettesnek kinevezésükhöz gratulálunk, és sok sikert 

kívánunk! 

 

Újabb vezetőségi megbeszélés volt 2019. március 6.-án, ekkor került sor a 2019. évi 

Munkaterv jóváhagyására, és az aktuális feladatok megbeszélésére. 

Az Uhrin János vízmester életútját bemutató kutatás újabb lendületet véve folytatódik, 

Vasasné Ági, Csiffári Nándor, Lázár Istvánné, Juhász András végzi, nagy 

érdeklődéssel várjuk az eredményt. 

Sírgondozást tartottunk Bodoki Károly születésnapja előtt, rendbe tettük Bodoki 

Károly és családja, valamint Bodoki Kálmán sírját.  

 



A Víz Világnapra március 22-én a szokásos részvételünk mellett került sor. A BK  is 

hozzájárult   a rendezvény színes sokoldalúságához, a "Lápi kúttól a csapvízig" című, 

Gyula ivóvízellátásának fejlődését bemutató két tablóval és a régi vízhasználati 

eszközöket bemutató kiállítással, melyeket nagy érdeklődés kísért egész nap. A 

kannák, korsók, csobolyók, szódásüvegek, fürdői ivópoharak, kancsók régi korok 

eszközeit idézték fel. Köszönet illeti a tablóért dr. Vasas Ferencnét, a tárgyak 

gyűjtéséért  és  bemutatásáért Nótáros Mihálynét, Málik Emmát, Szabó Bélát, Czakó 

Andrást, Marosán Rózsát, Vasas Ferencnét, Juhász Andrást, Csiffári Nándort,  és 

további, aktív tagjainkat  is,  akik a vízügy munkáját erősítették.  

 

Március 29-én, pénteken délután találkoztunk a Bodoki szobornál a születésnapi 

tavaszi virágelhelyezés alkalmából, öt mécsest gyújtva az öt éves szobor tiszteletére, 

melyeket helyette a vad szél fújt el. Örömmel látjuk nap, mint nap, hogy nagyon 

népszerű a szobor, változatlanul folyamatosan látogatják, fotózzák. Tisztelettel 

emlékeztünk arra, hogy Bodoki Károly 205 éves lenne. Tisztelettel gondoltunk az 

adakozókra is, akiknek jóvoltából létrejött Széri-Varga Géza alkotása. 

 

Az első negyedév így zajlott a Baráti Körben, ez évben még további „kerek” 

évfordulók lesznek: a sepsibodokiak által ajándékozott kopjafa 20 éve került 

elhelyezésre Bodoki Károly sírjánál, 45 éves a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum 

Hosszúfokon, s végül 10 éves  lesz a Baráti Körünk!  Szeretnénk felhívni a figyelmet 

itt, és a honlapunkon is, hogy a Gyula TV-ben - s az interneten - a Levéltári 

barangolóban Bodoki Károlyról és koráról öt részes interjú sorozat látható, mely 

nagyon érdekes, ajánljuk a szíves  figyelmükbe! 

 

         Czakóné Czédli Jolán 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 


