
10 éves a  Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör  
 
Először 2009. november 10-én jöttünk össze, elhatározva az alapítást, így már 10 éve annak, 
hogy  önkéntes munkánkat végezzük. Jelenleg 24 fő tag és 3 fő tiszteletbeli tag tartozik 
körünkbe. Első közös munkánk Góg Imre vízügyi történetkutató írásainak szerkesztése volt. 
Részt vettünk a Mosonyi Emlékszoba, a Táj Víz Ház, a Bodoki szobor  létrehozásában, a 
Bodoki Emlékév szervezésében. Számos tablót, kiadványt készítettünk. Közreműködtünk 
több rendezvény, emléktábla előkészítésében. Kutatásaink nyomán előadásainkból 
kirajzolódott a Táj Víz Ház, a Vízügy székház, a Dobay János /nyomdatulajdonos és 
polgármester/- családfa, Uhrin János vízmester és az Alsó-Fehér-Körösi-Vízszabályozó 
Társulat története. Ötéves kutatással összegyűjtöttük 22 vízügyi vezető életrajzát. Két 
alkalommal rendeztünk novellapályázatot. Minden Víz Világnapon aktívan részt vettünk. 
Gondozzuk a Bodoki sírokat. Fotóválogatást készítettünk a Vízügy 60 évfordulójára, 
javaslati dokumentációkat készítettünk a Települési Értéktárba, a fotó 
archívumot digitalizálásra készítjük elő. Még folytathatnánk kisebb nagyobb munkáink 
felsorolását, de többnyire beszámoltunk róla a Hírlevél olvasóinak, és ma már honlapunkon 
is megjelennek. Talán elmondhatjuk, hogy véleményünkre, észrevételeinkre mindig lehetett 
számítani a vízügyi múlt értékeinek értése és őrzése területén, ha igény volt rá.  
 
A2019. évi negyedik negyedévben nagy erővel folytatódtak a tervtári napok és kutatások. 
A Bodoki sírokat Halottak napja előtt rendbe tettük, virággal díszítve. A mécses gyújtás 
október 31-én volt, koszorút is helyeztünk el Bodoki Károly, Bodoki Kálmán, Takács Lajos 
és Góg Imre sírján, továbbá Szilágyi Ferencről, Bodoky Zoltánról, Vámos Sándorról, Kienitz 
Vilmosról, és számos más tisztelt kollégánkról is megemlékeztünk egy-egy mécses 
meggyújtásával.  
 
BK összejövetelt tartottunk november 5-én a Kistárgyalóban, melyen két előadás hangzott el. 
Már megemlékeztünk a BK-ben a vízmester képzésről, majd a 7. születésnapunkon Strifler 
Györgyné által a KÖVÍZIG-nek ajándékozott dokumentumok Uhrin János neves vízmester 
életútjára hívták fel a figyelmünket. Mintegy három év kutatás indult, mely lezárult a 
november 5-i ppt. előadással. A Nemzeti Levéltár, az interneten lévő Hungaricana, és 
számos  más lelőhely segítségével  kutatóink gazdag anyagot állítottak össze Uhrin János 
életútjáról és munkásságáról úgy, hogy egyidejűleg az Alsó-Fehér-Körösi Ármentesítő és 
Belvízszabályozó Társulat szervezete, átalakulásai, munkái, szabályai, székháza, a 
millenniumi és XX. század  elejei kor, a gyulai  élet, a Gyulai tűsgát, és egy nagy család élete  
is  megelevenedett szemünk előtt, feltárultak az összefüggések. A remek előadást dr. Vasas 
Ferencné szerkesztette és tartotta, „Uhrin János vízmester életrajza és munkássága” címmel. 
Az anyag gyűjtését, összeállítását dr. Vasas Ferencné és Lázár Istvánné végezte, részt vettek 
benne: Csiffári Nándor, Juhász András, Schriffert András is.  
A kutatáshoz kapcsolódva újra felvetődött, hogy az Alsó-Fehér-Körösi Ármentesítő és 
Belvízszabályozó Társulat székházára javasoljuk egy emléktábla elhelyezését. Ennek 
előzménye Pálinkás Lajos főmérnök javaslata, és már a KÖVÍZIG részéről Szabó János 
igazgató úr támogatását is bírjuk, szeretnénk megvalósítani.  
A második előadás: „Értékes fényképek a TájVízHáz  raktárából” címmel hangzott el. 
Schriffert András a 2018-ban a raktárból ömlesztve áthozott képeket áttekintette, és 
témakörök szerint rendezte, sorszámozta. 



A már beszkennelt képek közül összejövetelünk alkalmával nagyon érdekes és értékes 
képeket mutatott be Bökénytől Erdélyi képeken át a Szanazugi Klubházig, melyeken a 
vízügyi létesítmények mellett kollégáink régi arcát is felfedeztük. Ezután a „KÖVÍZIG 
tervtár fotóállományának rendezése” című beszélgetés keretében az eddig 
elkészült adatlapokról számoltunk be. Lázár Istvánné, Csiffári Nándor, Galbácsné Stein 
Erzsébet, dr. Vasas Ferencné, Szabó Béla, Czakóné Czédli Jolán, Czakó András, Kiss 
Katalin végezték eddig ezt a feladatot. A Tervtárban lévő fotóanyaggal lassan végzünk, 39 
db album, doboz, stb. anyagát vettük számba.  
November 8-án részt vettünk /9 fővel/ a Békési duzzasztó 50 éve történt üzembe  
helyezéséről emlékező esős, de jól sikerült igazgatósági ünnepségen. A Baráti Kör  nevében  
az új emléktáblánál Kiss Katalin és Czakó András koszorúztak. A megjelent kiadvány és az 
emléktábla előkészítésében közreműködtünk. /A sajtóválogatást dr. Vasas Ferencné 
készítette, a honlapunkon is megtekinthető./ 
Vezetői megbeszélést tartottunk november 27.-én, melyen vendégünk volt Pozsárné Kaczkó 
Zita vízügyi összekötőnk. Vendégünkre tekintettel először azokat a témaköröket beszéltük 
meg, amelyek az ő jelenlétét kívánták,  majd az aktuális feladatainkról volt szó. 
Az év utolsó - ünnepi - összejövetelére a KÖVÍZIG Kistárgyalójában, 2019. december 10-én 
került sor. Elsőként dr. Vasas Ferencné tartott ismertetést a Vezetőség választás 
előkészítéséről, melyet 2020. januárban tartunk.  Megválasztottuk a Jelölő Bizottságot Kiss 
Katalin, Nótáros Mihályné és Péli Tibor személyében, akik el is kezdték a munkát.  
Ezután vezetőségi beszámoló következett, melyet /ppt vetítéssel/ Czakóné Czédli Jolán 
tartott. Először megemlékezett a 10 évről, egy-egy BK csoportképpel, és a kiemelten jelentős 
feladatokkal szimbolizált egy-egy évet, majd megköszönte mindenkinek a támogatást és a 
végzett munkát. Az eltelt 10 év áttekintése után részletesen ismertette a 2019. évi 
munkánkat. Harmadik napirendi pontként következett egy rövid megemlékezés Bodoki 
Károly  életéről, munkásságáról és haláláról, a levéltári Barangolóból vett rész vetítésével, 
melyet Czakó András mutatott be. Ezt követte egy kötetlen beszélgetés, egybekötve a 
logónkkal díszített „10 éves” születésnapi torta elfogyasztásával. 
Ezután megérkezett körünkbe Szabó János Igazgató és Pozsárné Kaczkó Zita, velük rövid 
beszélgetés következett az aktuális feladatokról, mint pl. a Takács Lajos emléksarok 
Hosszúfokon, vagy a Gyöngyösi Lázár sakkverseny. 
Rövidesen indultunk a koszorúzásra, az OTP Élővíz-csatorna felőli falán lévő 
Emléktáblához.  Bak Sándor  igazgató úr is jelen volt  a helyszínen, aki  2010.  december 21-
én dr. Erdmann Gyulával felavatta ezt a mementót, és azóta évről-évre tartott itt  
megemlékezést, és koszorúzott velünk. 
Szabó János igazgató úr ünnepi beszédében kiemelte Bodoki Károly szerepét a 
folyószabályozásban, hangsúlyozva, hogy ennek a nagy munkának köszönhető, hogy most 
ilyen biztonságos élet lehet ezen a régen árvízjárta, mocsaras területen, a Körös-vidéken. 
A vízügy koszorúját Szabó János igazgató úr, a BK koszorúját Cserkúti Andrásné vezetőségi 
tag helyezte el, s emellett még az Emléktábla alatt elhelyezett mécsesek gyújtásával is 
emlékeztünk a Bodoki mérnök dinasztiára és más elődeinkre.  
Ünnepi jókívánságokkal köszöntünk el egymástól. 
 
Czakóné Czédli Jolán   
 
 
 



 

 


