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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 évesen



2018.

9 évesek vagyunk
Tiszteld a múltat, hogy érthesd  

a jelent és  munkálkodhass a jövőn!(Széchenyi I)

Ha számba vesszük, hogy  mi minden történt az elmúlt kilenc  év alatt  a  Baráti Körben 
láthatjuk, hogy nagyon sok eseményben  vettünk részt, számos  témát kutattunk. Sok dolgos 
hétköznapi tevékenységeket végeztünk és ünnepeltünk  is gyakran.

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, jövőre a 10. születésnapra. 

Rögzítve van tevékenységünk folyamatosan az Emlékeztetőkben /78 db készült/, mindig 
készül fotó( Czakó A, Vasasné Ági és Juhász A)  és a Hírlevélben minden negyedévről 
írásos összefoglaló jelenik meg, a vezetőség tagjai tollából felváltva,( Kőváriné B. Vasasné 
Á, CserkútinéM, Juhász A és Czakóné) így  nem térünk most  ki rá, nagyon hosszú 
terjedelmű lenne.
Feltöltés alatt áll a honlapunk is, melyet  Vasasné Ági   külön előadásban bemutatott, 
ezzel nyilvánossá vált a munkánk.



2018.

Köszönetemet szeretném kifejezni a vezetőség nevében.

-A Körös-Vidéki  Vízügyi Igazgatóságnak a támogatásért, mellyel lehetőséget ad  
számunkra, hogy összejöjjünk, helyet, technikát  és működési kereteket biztosít. 
- Külön köszönet az ottományi kiránduláshoz adott gépkocsikért.
-A  Baráti Kör minden  tagjának, akik munkájukkal, tevékenységükkel, ötleteikkel , 
érdeklődésükkel, jelenlétükkel, előadásukkal, gyűjtésükkel, személyes részvételükkel  
segítették a működésünket. 
- Külön köszönet aktív dolgozó tagjainknak, nélkülük nem működne az Igazgatósággal a 
kapcsolat megfelelően. Kiemelem itt titkárunkat aki a folyamatos kapcsolattartást 
biztosítja az Igazgatósággal,  Pozsárné Kaczkó Zitával, kinek szintén köszönetünk. Csiffári 
Nándornak is  külön köszönetünk annyi programot támogatott részvételével.
-Nagyon sok feladatot foglaltunk a munkatervünkbe, ami megoldásra vár és szeretnénk
elvégezni, de nem mindenre került sor, ennek ellenére elégedettek lehetünk az
eredményekkel.
-Hiányzik Takács Lajos tiszteletbeli elnökünk, aki betegsége és kora miatt van távol, még
szeptemberben is telefonon mindig érdeklődött feladataink állása iránt. és javaslatokat
adott, a Hosszúfoki Múzeumért aggódott.

A teljesség igénye nélkül bemutatom a 2018-as év emlékezetes pillanatait.



2018.
Fontosabb 
eseményei

Felfedeztünk  2017-ben művészeti album 
katalógusában  egy festményt, mely a 
névadónkat, Bodoki Károlyt ábrázolja, 40 
évesen!  Orlai Petrics Soma, híres 
mezőberényi festő festette. Kiderült, hogy 
lehet, hogy ez van a  Bodoky családnál.

2018. január 29-én tagjaink közül Juhász 
András, Marosán Rózsa és Nótáros 
Mihályné Bp-en megtekintette  Bodoky 
családi szájhagyomány alapján  Orlai 
képnek tartott Bodoki Károly portrét, mely 
Bodoky Lajos hagyatékából  Bodoky Á.  
tulajdonát  képezi. 
Igazgatóság vételi szándéka esetén  
megegyezés szerint vissza kerülhetne a 
festmény a Körös-vidékre, Gyulára, de  
úgy gondoljuk a családnál is méltó helyen 
van.



TájVízHáz emeleti raktár rendezés
A január 25-i  összejövetel elején szemlét tartottunk a TVH muzeális raktárában és javaslatot dolgoztuk 

ki, hogyan lehetne az anyagát az Igazgatósággal együttműködve rendszerezni.
Az Igazgatóság  elvégezte a rendezést( jobboldali kép) mi még nem tudtunk tovább lépni,csak annyiban , 

hogy  Schriffert András az archív  fotók szkennelését  azonnal megkezdte.



2018.
A BK LOGÓJA

Több változatból  ez a logó került  elfogadásra március 9-én 
Alberti-Nagy M - Schriffert A - Kőváriné E tervezésében



2018. Március 28.

Faültetést szerveztünk  az Élővíz-csatorna  
partján Gyulán a Víz Világnaphoz kötődően.
A résztvevők Szent László utcai híd és 
Harruckern tér közötti szakaszon 30 db 
szomorúfűz facsemetét ültettek ki. Az akciót 
először öt évvel ezelőtt szerveztük meg. Fő 
szervezőnk most Juhász András volt, a 
csemetéket felerészben a KÖVÍZIG, 
felerészt mi vásároltuk, 



Bodoki Károly 204, és szobra 4 éves
Március 29-én tavaszi  virágot és mécseseket 

helyeztünk el a szobornál, már hagyományosan 



2017-ben  felvettük  a kapcsolatot a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület elnökével,  Miklós 
Lajos úrral. Kérésünkre  a hosszúfoki Bodoki Károly Vízügyi Múzeummal kapcsolatos 
együttműködésben  állapodtunk meg, melyet Takács Lajos ny. igazgató, a múzeum alapítója 
kezdeményezett.  
A program: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.

Közös kerékpáros bejárás történt , április 19-én, részünkről Csiffári Nándor, a vízügy  
nevében Juhász András  és a Békési önkormányzat alpolgármestere, továbbá Miklós Lajos 
elnök vettek részt. Közös javaslat született a táblák elhelyezésére. A  programot a Bk-ben 
Csiffári Nándor  összejövetelen ismertette, ahol sok javaslat született. Folytatni kell.

Hosszúfoki turisztikai program



Nyáron a  Baráti Kör két alkalommal, a Vízenjárók 
csoportja többször öntözte a facsemetéket



Elkészült a 22 Vízügyi vezető életrajza 1953-2018.

Az elkészült életrajzokat  kiegészítettük összefoglaló táblázatokkal, előszóval,  s a Körös-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság házi kiadásban  kinyomtatta  .
A  kiadvány elkészült, 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. 
A kiadványt   nyilvánossá tettük, tablókon kinagyítva bemutattuk  június 23-án, a Múzeumok 
éjszakáján, és Takács Lajos ny. vízügyi igazgató úrral készített interjú alkalmával, valamint  
kiosztásra került az érintetteknek, továbbá a honlapra lett kihelyezve.



A  Mosonyi Emil Emlékszoba, és a TájVízHáz
Értéktárba  történő felvételéhez javaslati dokumentációt  és ajánlást készítettünk

Az Értéktár Bizottság december 4-én tárgyalja az Igazgatóság javaslatát

Tárgy : Ajánlás települési Értéktárba

dr. Görgényi Ernő 
polgármester  úr  
Gyula Város Polgármesteri Hivatala
Helyben

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság elhivatott értékmentő és értékteremtő 
munkája révén, patinás székházával szemközt, évtizedekig tartó tervezések és 
fejlesztések eredményeként egy műemlék jellegű, várostörténeti jelentőségű 
épületben - a Városház utca 25. szám alatt - olyan jelentős komplexumot hozott 
létre, amely méltó arra, hogy a települési Értéktárba kerüljön, erre teszünk a 
Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör részéről javaslatot. Tekintettel arra, 
hogy azt az utat, a munkafolyamatot, ahogy létrejött, jól ismerjük, s önkéntes 
támogató munkánkkal részt vettünk a megvalósításokban, úgy gondoljuk, 
jogosultak vagyunk a javaslattételre.
2010-ben dr. Mosonyi Emil (1910-2009.), neves vízépítő mérnök emlékére -
kinek munkássága példaértékű, mindig az embereket, a tudományt, az oktatást 
szolgálta, és rengeteg elismerést szerzett önmagán kívül szeretett hazájának is -
születésének centenáriuma alkalmából, a Duna Múzeum és a Körös-vidéki 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság emlékszobát alakított ki az épületben. 
Bejáratához Lapis András szobrász- és éremművész készített domborművet a 
professzor úrról. A dolgozószobája berendezését ajándékozta az emlékszoba 
létesítéséhez, berendezéséhez, számos tárgyi és írásos, képi dokumentációs 
emlékkel együtt, melyek megismertetik életútjával, munkásságával, 
személyiségével a látogatókat. Számos szakmai és baráti szál fűzte a Körös-
vidékhez, ahol pályája  elindult, s a KÖVÍZIG-hez, Gyulához, Békés megyéhez, 
ahová élete utolsó évtizedében többször ellátogatott feleségével. Az általa 
tervezett a  Hortobágy-Berettyón, Mezőtúrnál épített Árvízkapu 1941-ben készült 
el, a Békésszentandrási duzzasztót pedig 1942. október 15-én avatták fel. A 
professzor úr által tervezett művek ma is a Körös-vidék vízgazdálkodásának 
alaplétesítményei, ma is kiválóan szolgálják a térség biztonságát és a vízigények 
kielégítését. Maga is többször nyilatkozott a Békés megyéhez fűződő különleges 
viszonyáról. Egy 2005-ben fogalmazott levelében így írt erről:
„…Békés megye, a Körös- völgye Magyarországnak az a része, amelyhez 
különleges szakmai es emberi kötelékek fűznek. Mert ezen a területen szereztem 
meg azt a mérnöki gyakorlati tudást, amely később - még több évtized után, 
Németországban és számos más országban - nagy hasznomra 

Dr. Mosonyi Emil professzor emlékszobája

Készült a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet, - a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok 
gondozásáról - alapján
A nemzeti érték: Dr. Mosonyi Emil professzor emlékszobája

Gyula, Városház utca 25. szám alatti KÖVÍZIG TájVízHázban.
2. nemzeti érték szakterületenkénti kategóriája
d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés - beleértve a kézműipart, kézművességet is -
szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép-
és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;
3. Javaslat települési értéktárba való felvételre.
a javaslattevő adatai
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Gyula, Városház u. 26.
az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatai 
(Emlékszoba: (ált) híres ember emlékére (személyes tárgyaival) berendezett szoba (10). 
Értelmező szótár és kislexikon. Összeállította: dr. Jenkei László)
Javasolt érték: 
Dr. Mosonyi Emil (Budapest,  1910. november 10. - Karlsruhe, Németország, 2009. április 24.) 
Kossuth- és Széchenyi-díjas világhírű magyar vízépítő mérnök, a Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagja emlékszobája a KÖVÍZIG TájVízHáz épületében. 
Dr. Mosonyi Emil a nemzetközi és hazai vízépítő társadalom és tudományos élet világhírű 
alkotója, kutatója, számos mérnökgeneráció mértékadó oktatója. 
A dolgozószobája berendezését ajándékozta az emlékszoba létesítéséhez, berendezéséhez, számos 
tárgyi és írásos, képi dokumentációs emlékkel együtt, melyek megismertetik életútjával, 
munkásságával, személyiségével a látogatókat. Számos szakmai és baráti szál fűzte a Körös-
vidékhez, ahol pályája 
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Beszélgetést szerveztünk  Takács Lajos tiszteletbeli 
elnökünkkel, közelgő 95. születésnapja alkalmából 

július 12-én, a beszélgetést az Igazgatóság rögzítette 



Üdvözöljük honlapunkon!

A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör (BKVMBK) egy Önkéntes civil szervezet mely, szorosan 
kötődik a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatósághoz. Tagjaink olyan nyugdíjas vízügyesek , illetve aktív 
vízügyi dolgozók, akikben közös a vízügyi múlt iránti érdeklődés és mindannyian fontosnak tartjuk, 
hogy ápoljuk és megőrizzük a vízügyi múlt értékeit. 

Készül a Baráti Körünk honlapja,
feltöltés alatt van

Dr. Vasas Ferencné és Kőváriné Szabó Erzsébet koordinálásában

http://www.kovizig.hu/baratikor/index.php


Séta a Fiumei úti sírkertben 2018. október 9.
Bodoky Lajos síremléke  mellett sok más  nevezetes sírt megtekintettünk



Ottományi  kirándulás október 25-én, - nagyon emlékezetes szép nap volt 

Szabó István  sírfelirata
„Éjszaka majd fölnézel a  csillagokra.
Az enyém sokkal kisebb, semhogy
megmutathatnám hol van. De jobb is így.
Számodra  az én csillagom egy lesz valamerre 
a többi csillag közt. Így aztán minden
csillagot szívesen nézel majd... „A.St.E



Vízügyes nyughelyek számbavétele
Az Új Református, és a Szentháromság temetőben

Ezévben  is folytatódott a számbavétel, Gabnai Zsuzsa és Málik Emma végezte 
Góg Imre, Gabnai Sándor, Bak József és Nagy Tibor síremléke



Bodoki sírok gondozása három alkalommal történt ,
mécsesgyújtás halottak napjára november  1-én

Bodoky Zoltán / Bodoky Lajos fia/ sírmegváltása lejárt, keressük az illetékest.



Ebben az évben még egyszer találkozunk, a szokásos
koszorúzási  összejövetelünkön, most 
Bodoki Károly halálának  150. évfordulója alkalmából
dec. 10-én, amikor Bak Sándor  igazgató úr
emlékezik Bodoki Károlyra.  
Az  elmúlt  évben  Igazgató úrral  dr.Vasas Fné  koszorúzott, 
ezévben Csiffári Nándort szeretném felkérni.



Az év végi  munkákhoz és családi ünnepekhez jó egészséget, sok örömet, 
sok erőt kívánok mindenkinek, 

és még egyszer köszönöm a munkát, az együttműködést 
a Baráti Körben, 

és  mostani figyelmet!

Gyula, 2018.november 29. 
Czakóné Czédli Jolán
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