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E M L É K E Z T E T Ő  01.
Időpont: 2009. november 10.
Hely:Könyvtár,KÖRKÖVÍZIG
Tárgy: 1.Vízügyi honlap kiegészítése- Eseményjegyzék feltöltése

2.Vízügyi Múzeum Baráti Kör alakításának kérdése 
Jelen vannak: 

Czakóné Czédli Jolán ny. VGO osztályvezető
Cserkúti Andrásné ny. Titkárság vezető
Nagy Sándorné Ny.terv-könyvtáros és múzeális ügyintéző
Bátai Jánosné KÖR-KÖVIZIG, VGO
Lévai Ildikó KÖR-KÖVIZIG, Titkárság

•Lévai Ildikó PR felelős tájékoztatást adott  a vízügyi honlap megújításához fűződő elképzelésekről, mely központi egységesítési 
törekvést tükröz. Jelenlévőket arra kéri az Igazgatóság, hogy a vízügyi események jegyzékét állítsák össze, a honlapra történő 
feltöltéshez, illetve ahhoz is nyújtsanak segítséget , ha a program elkészül.2010. januárban, s majd folyamatosan. 
Jelenlévők  a következőkben állapodtak meg:
-Cserkúti Andrásné Áttekinti a Vízügyi Évfordulók című kiadványt és kijelöli azokat az eseményeket, amelyek fel kell kerüljenek a 
KÖRKÖVÍZIG honlapra.
-CznéCzédli Jolán az 50 éves a vízügy kiadvány eseményjegyzékéhez kiegészítést tesz és megnevezi azokat a kiegészítő 
információkat és dokumentációkat amelyeket fel kell tölteni, továbbá Góg Imre írásaiból kijelöli a feltölthető infókat, évfordulókat.
-Nagy Sándorné a Körös Vidéki Vízügyi Szemle anyagát nézi át és  megjelöli a cikkeket, ahol évforduló , esemény van.
Első ütemben a meglévő kb.50 éves anyag kerül feltöltésre, mely később kiegészül a jeles eseményekkel visszamenőleg és 
napjainkig, a mögéjük tett információs anyag folyamatos bővítésével.
•Jelenlévők jelenlegi, illetve volt munkakörüknél fogva érintettek a vízügyi történetkutatás témakörben, továbbá érdeklődési 
körüknél fogva is  szívesen foglalkoznak ezzel a tárgykörrel. Bizonyíték erre a Vízügyi Múzeum nyári kiállításainak lebonyolítása 
és a Góg Imre vízügyi történetkutató írásainak  kiadása is, amelyekben aktívan közreműködtek. Felvetődik, hogy ezt a 
tevékenységet szervezett formában végeznék, melynek a Baráti Kör szerveződést javasolják.
Megállapodtak, hogy ezután rendszeresen találkoznak, keddenként a KÖRKÖVÍZIG Könyvtárában, illetve igény szerinti 
alkalmakkor. Czné elkészíti a Baráti Kör Alapszabályának tervezetét, melyet megbeszélnek

Kmft.
Készítette. Czakóné Czédli Jolán

Ahogy elkezdődött 
2009. nov 10.



Fényképalbumunkból válogatva….
2010.november

1 évesek voltunk -Baráti Kör  közgyűlés



2011.
A 2 éves Baráti Kör Ottományban Szabó Istvánnal



2012.

3  éves korunkban



2013.

4 évesek voltunk akkor



2014.
5 évesen



2015.

6 évesek vagyunk éppen



2016.

7 évesen



2017.

8 évesek vagyunk

Az elmúlt nyolc év alatt  a  Baráti Körben nagyon sok esemény történt melyen részt 
vettünk, sok munkát végeztünk, számos  témát kutattunk, hétköznapi tevékenységeket 
végeztünk és ünnepeltünk . Reméljük segítettük az Igazgatóság muzeális és PR 
tevékenységét  önkéntes munkánkkal, de az bizonyos, hogy mi is gazdagodtunk általa. 
Az első öt évünkről képes összefoglaló készült, reméljük lesz majd erőnk és időnk azt 
folytatni, s az azóta eltelt időszakot is dokumentálni. Rögzítve van tevékenységünk 
folyamatosan az Emlékeztetőkben /68 db készült/, mindig készül fotó  és a Hírlevélben  
minden negyedévről írásos összefoglaló jelenik meg, nem térünk most  ki rá, hosszú 
terjedelmű lenne.

Köszönetemet szeretném kifejezni a vezetőség nevében.
- A Körös-Vidéki  Vízügyi Igazgatóságnak a támogatásért, mellyel lehetőséget biztosított 
számunkra
-A  Baráti Kör minden  tagjának, akik munkájukkal, tevékenységükkel, ötleteikkel , 
érdeklődésükkel, jelenlétükkel, előadásukkal, gyűjtésükkel, személyes részvételükkel  
segítették a működésünket. Mindenki fontos számunkra aki a levéltárban kutat, aki a Víz 
Világnapra hoz régi tárgyakat, aki  a sírok gondozását végzi, aki érdeklődéssel 
meghallgatja társai előadását, aki valahol képvisel bennünket, aki cikket ír a Hírlevélbe, 
stb. mindenki  aki  részt vesz a Baráti Kör életében. Külön köszönet aktív dolgozó 
tagjainknak, nélkülük nem működne az Igazgatósággal a kapcsolat megfelelően.



2017.

Nem érzem úgy , hogy most már hátradőlhetünk, nagyon sok feladatot látunk még és sokat
foglaltunk a munkatervünkbe, ami megoldásra vár és szeretnénk elvégezni.
A képeket nézve azonban mintha alapításkor 8 éve fiatalabbak lettünk volna, az időnk is
mintha kevesebb lenne, ezért is örülünk új tagjainknak.

Most Alberti-Nagy Mariannát köszönthetjük, aki szeptember óta tagunk, s várjuk a
fiatalokat, idősebbeket egyaránt.

Ebben az évben úgy érzem tagjaink közül a többiek tevékenységét nem kisebbítve
dr.Vasas Ferencnének tartozunk nagy elismeréssel, kutatásai -Lázárné Zsuzsa Dobay –
családfa előadása vele jött létre , a vízügy székházhoz kötődő Lázárné Zsuzsával és
Galbátsné Stein Erzsébettel közös kutatása, azokon alapuló kiadvány , a tablók és
személyes előadásai miatt, melyet a múzeumok éjszakáján, a gazd, igh.-k és az múzeumi
összekötők országos értekezletén tartott, sikerrel, - gyűjtő munkája és véleményei miatt is.

Hagy emeljem még ki Takács Lajos ny. igazgató urat aki véleményeivel, javaslataival
ösztönzi tevékenységünket otthonából, amikor nem tud részt venni akkor is

és Kőváriné Szabó Erzsébetet aki szervezi, intézi , összeköti és magán viseli valamennyi
problémánkat, ő a „kapcsolat” egymással és az Igazgatósággal.



2017.
Aktualitások

Felfedeztünk egy  festményt, mely a 
névadónkat, Bodoki Károlyt ábrázolja, 40 
évesen!  Orlai Petrics Soma, híres 
mezőberényi festő festette.
(A Képzőművészeti Kiadónál 1984-ben 
megjelent Orlai Petrics Soma albumban 
lévő Katalógus tartalmazza). 
Valószínűsíthető, hogy ez a kép van meg  
egy Bodoky leszármazottnál, akivel 
kapcsolatban vagyunk, s tudjuk, 
értékesítené. (A katalógus szerint Orlai 
Petrics Soma 1854-ben festette, olajjal, 
vaslemezre és 83X65,5 cm a mérete. Az 
általunk fellelhető kép úgy tudjuk, szignó 
nélkül van, egyelőre eredetisége családi 
emléken alapul. 



Hidrológiai Emlékparkot avattak Kaposváron
Az ünnepélyes megnyitóra 2017. október 24-én került 
sor az árvízcsúcs-csökkentő komplexum üzemi 
területén. A Hidrológiai Emlékparkot a Magyar 
Hidrológiai Társaság (MHT) Somogy Megyei 
Szervezete az MHT megalakulásának 100. 
évfordulója és a Területi Szervezet megalakulásának 
45. évfordulója tiszteletére hozta létre. Az emlékpark 
kialakításában nagy segítséget nyújtott a Dél-
dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A parkban 25 nagy 
hírű, az elmúlt évszázadokban kimagasló munkát 
végzett mérnök tablóit helyezték el. A kiválasztott 
neves személyekkel a vízgazdálkodás sokszínűségét 
kívánják bemutatni. 

Bodoki Károly tablója is ott  szerepel!!! / Gyula van 
megjelölve születési helyként -Békés helyett-forrás ?/



Bodoki  Károly  Vízügyi Múzeum Baráti  Kör által javasolt tárgyak: DUNA MÚZEUM installációhoz:
- vízmérce /távmérő hálózat 
- Csapadékmérő /távjelző rendszer/csapadékradar
- Tiltó /áteresz/zsilip
- duzzasztógát
- szivattyúk, motorok
- műszaki tervek /tervdokumentációk/, védelmi tervek
- vízügyi jogszabályok, utasítások, rendeletek
- Térkép /helyszínrajz/ 
- geodéziai mérőműszer
- szakkönyvek /tankönyvek/ , szabályzatok
- gátak, medrek
- ásó /lapát/kubikus talicska/földmunkagépek 
- számítógépek, GPS 
-kerékpár, járművek,terepjárók, gépkocsik
- helikopter, drón
- Csónakok /hajók
- vízminőséggel kapcsolatos tárgyak, eszközök (mikroszkóp, lombik, merülőfal, stb.) 
- a vízhez ill. a hullámtérhez kötődő élőlények (növények, állatok) a természeti környezet megjelenítése
- híres vízimérnökök  arcképcsarnoka
- egyetemi, főiskolai mérnöki diplomák, vízmesteri, technikusi, gépészi, stb. oklevelek, bizonyítványok
- védőruhák, egyenruhák /gátőr ruha, karszalagok
- emblémák, táblák, feliratok



A Vezetőség szeptember 21-én  tartott megbeszélést, melynek keretében fogadta a Békési 
Városvédő és Szépítő Egyesület elnökét, Miklós Lajos urat
Előzetesen több  levélváltás volt  a két szervezet között. A dr. Sebők  Elek életéről és 
munkásságáról készített anyaggal nagyon értékes segítséget nyújtott az Egyesület a BK 
kérésére. Másik  kérésünk a hosszúfoki Bodoki Károly Vízügyi Múzeummal kapcsolatos 
segítség igénye  volt, melyet Takács Lajos ny. igazgató, a múzeum alapítója kezdeményezett. 

A találkozóra már Miklós Lajos az egyesületi vezetőséggel kialakított konkrét javaslattal 
érkezett, mely azonnal elnyerte tetszésünket: 

Turista útvonal tervezése Dánfoktól - Hosszúfokig  /A Bodoki utcától a Bodoki Károly Vízügyi 
Múzeumig/ a folyószabályozások történetéhez fűződő vízgazdálkodási emlékek, tárgyi és 
szellemi értékek felfűzésével. Az útvonalon jelző és információs táblák adnának eligazítást a 
turisták részére.

A nevezetességek Bodoki Károly és Sebők Elek munkásságához köthetők, ezért felvetődött 
emlékükre emléktáblák elhelyezése is.

2017. 09. 21. kapcsolatfelvétel



2017. 10. 02. Peresi bemutatóház szemle

Dr. Vasas Ferencné, Czakó András, 
Juhász András, valamint dr. Vasas 
Ferenc „külső szakértő” részvételével.



A Békésszentandrási vízlépcső  idén  75 éves. Az Igazgatóság kérésére  a korabeli sajtó anyagokból , 
illetve a későbbi ünnepségekről, felújításokról, fejlesztésekről készült sajtó anyagokból válogatást 
készítettünk / dr.Vasas Ferencné  végezte ezt a munkát /  melyet  az  október 12-i ünnepségre  készített 
kiadványhoz felhasználtak. 
Az emléktáblára kerülő szöveg kialakításához is javaslatokat adtunk.
Nagy örömmel vettünk részt a Baráti Kör részéről sokan az ünnepségen, köszönet az érdeklődésért. 
(Cserkúti A.-né, dr. Vasas F.-né, Pálinkás L., Galbácsné Stein E., Kiss K., Juhász A., Alberti-Nagy M., 
Czakó A., Czakóné Cz. J., Kőváriné Sz. E., Csiffári N., Török J.-né, Török J.)



Bodoki sírok gondozása, mécsesgyújtás halottak napjára

Köszönet a résztvevőknek

Július 31-én és október 25-én az Ó-református temetőben  rendeztük a Bodoki sírokat.



22 Vízügyi vezető életrajza 1953-2013.

Az elkészült életrajzokat 2017-ben  átadtuk a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságnak, 
közlésre alkalmas formába  öntötték az anyagot, tartalmában  nem változtatva rajta.
Reméljük rövidesen a kiadvány elkészül, sikerült pótolni azt a hiányosságot, 
amit  ezen „Arcképcsarnok”  hiánya  jelentett és be tudtuk mutatni a változó 
nevű és működési területű Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság  hat évtizedének  szakmai 
vezetőit, a szervezetet  irányító igazgatókat: 

Kurta Józsefet, Takács Lajost, dr. Goda Pétert, Pálinkás Lajost, Bak Sándort, 
valamint szakmai és gazdasági helyetteseiket. 

Nem tudjuk, hogyan fog megjelenni, s tabló is lesz-e belőle végül (az eredeti javaslat szerint).



Ebben az évben még egyszer találkozunk, a szokásos
koszorúzási  összejövetelünkön, Bodoki Károly halálának 
149. évfordulója alkalmából dec. 10-e körül, 
amikor az Igazgatóságnak is jó lesz.

A képek 2010. 12. 21-én készültek, a táblaavatáson!

Az év végi  munkákhoz és családi ünnepekhez jó egészséget, 
sok örömet, erőt kívánok mindenkinek, és még egyszer 
köszönöm az együttműködést a Baráti Körben, és a figyelmet!

Czakóné Czédli Jolán
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