Beszámoló II.
A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör
Tevékenységéről
2015. május 27.-2020. február 13.

Gyula, 2020 febr 13.

Czakóné Czédli Jolán

2009. november 10-én alakult meg a
Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör.
 Az Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságnál a muzeális értékek
megbecsülése hagyomány, melynek szép eredményei vannak. Úgy
gondoltuk, folytatni kell e nemes hagyományt, a múlt értékeinek
megőrzését a hivatali tevékenység mellett önkéntes, szervezett formában
is, mert kevés az anyagi és személyi erőforrás e munkakörökhöz. Ezzel
a céllal, az aktív dolgozók és nyugdíjas vízügyesek összefogásával
létrehoztunk egy önkéntes civil szervezetet, amely ezt a munkát
felvállalta, s végzi hatodik éve.
 Ezt megelőzően készült Góg Imre írásaiból válogatás, akit elődünknek
tekintünk e feladatok tekintetében.
 Alapító tagok: Lévai Ildikó, Bátai Jánosné, Cserkúti Andrásné, Nagy
Sándorné és Czakóné Czédli Jolán voltak, akikhez már másnap
csatlakoztak többen is..

Céljaink
• A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti kör vállalása önkéntes
tevékenység, melyet a Baráti Kör tagjai végeznek, annak érdekében,
hogy Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság vízügyi múzeumhoz, a
muzeális értékek védelméhez, kiállításokhoz, kiadványokhoz, jelentős
vízügyi személyiségek munkájának megörökítéséhez, nyilvánosság
programhoz, pályázatok készítéséhez, lebonyolításához kötődő
kutatási, gyűjtési, szervezési, rendezési munkáját támogassák, az
Igazgatósággal összhangban, de önállóan.
• Az Igazgatóság helyet biztosít, feladatokat, lehetőséget ad, fórumot
teremt és munkánk feltételeinek biztosításával segíti tevékenységünket
a kötött megállapodás szerint.

A Múzeum Baráti Kör tevékenységének helyszínei
• Tevékenységünk a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
működési területére esik, a már védett és a még védendő
értékeket,és az új, kutatandó feladatokat is szeretnénk a
munkánkkal támogatni.
Fontosabbak:
• A már meglévő, országosan jelentős létesítmények / Hosszúfok,
Peres, Tűsgát emlékhely, TájVíz Ház/ ezek fennmaradását ,
működését próbáljuk segíteni . A vízügyi múltat őrizni.
• Fontos az Igazgatóság kérésére történő közreműködés
aktuális feladatokban.
• A neves épületek története, régi vízügyesek, vezetők életútja,
az archiválás segítése, a digitalizálás előkészítése is
érdeklődési körünkben van és új területek, ahol ötletünk,
kezdeményező szerepünk van.

Értékeink száma egyre nő, ami ma munkaeszköz, az holnap
múzeumi tárgy, ne dobjuk el!A tárgyak, épületek, eszközök,
tervek és az emberek, akik dolgoztak velük ,mind értéket
képviselnek!!.......

Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör
2010. okt. 27-én, Közgyűlés, első vezetőség választáskor

A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Körben az
első választást 2010. október 27-én tartottuk
• Rövid idővel az alakulás első évfordulója előtt került sor a vezetőség
választó taggyűlésre, akkor 24 tagja volt a MBK-nek
• Vezetőségi tagok lettek :
Takács Lajos, Cserkúti Andrásné, dr. Vasas Ferencné, Kőváriné Szabó
Erzsébet (titkár), Czakóné Czédli Jolán(elnök)
• A 2011-es év munkával és a Baráti Kör építésével telt el, kialakult a
megfelelő szervezet. Elkészült a működéshez szükséges
–
–
–
–

Alapszabály,
Az Igazgatósággal együttműködési megállapodás,
a Baráti kör Munkaterve 2010. és 2011. évre,
s megfogalmaztuk a hosszabb távú feladatokat is.

A MBK vezetősége,: dr.Vasas Ferencné, Czakóné Czédli Jolán,
Cserkúti Andrásné ,Takács Lajos és Kőváriné Szabó Erzsébet
A Vezetőség gyakran ülésezik , / a kép2012. 04. 02-án

tartott ülésen készült/

A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör tagjai
2009-től-2015-ig
1 Bátai Jánosné
2 Czakó András
3 Czakóné Czédli Jolán
4 Cserkúti Andrásné
5 Gabnai Zsuzsa
6 H. Kovács Gábor
7 Dr. Igricz Mária
8 Juhász András
9 Kiss Katalin
10 Kovács Ákos
11 Kőváriné Szabó Erzsébet
12 Lázár Istvánné
13 Lévai Ildikó
14 Málik Emma
Tiszteletbeli tagjaink:
Szabó István, Bodoky Márta, Domokos László,

15 Marosán Róza
16 Nagy Anita
17 Nagy Sándorné
18 Nótáros Mihályné
19 Pálinkás Lajos
20 Pálinkásné Vereb Mária
21 Szabó Béla
22 Szilágyi Ferenc
23 Takács Lajos
24 Török János
25 Török Jánosné
26 Varga Melinda
27 dr. Vasas Ferencné
28 Veres Sándor

A Baráti Kör tagjai 2009-2019
2019-es tagság piros színnel
1 Alberti-Nagy Mariann
2 Bátai Jánosné
3 Czakó András
4 Czakóné Czédli Jolán
5 Cserkúti Andrásné
6 Gabnai Zsuzsa
7 Galbácsné Stein Erzsébet
8 H. Kovács Gábor
9 Dr. Igricz Mária
10 Juhász András
11 Kiss Katalin
12 Kovács Ákos
13 Kőváriné Szabó Erzsébet
14 Lázár István
15 Lázár Istvánné
16 Lévai Ildikó
17 Málik Emma

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Péli Tibor
Schriffert András
Csiffári Nándor
Marosán Róza
Nagy Anita
Nagy Sándorné
Nótáros Mihályné
Pálinkás Lajos
Pálinkásné Vereb Mária
Szabó Béla
Szilágyi Ferenc +
Takács Lajos +tiszt. elnök
Török János
Török Jánosné
Varga Melinda
dr. Vasas Ferencné
Veres Sándor
dr. Vasas Ferenc

Tiszteletbeli tagjaink:Szabó István+,
Bodoky Márta, Domokos László, H. Kovács Gábor

A Baráti Kör tevékenységének első 5 éves időszakáról
készült összefoglaló képes beszámoló, amely a honlapunkon
látható és nyomtatva is elérhető .
Az alakulástól 2009. november 10-től
2015. Május 27-ig mutatta be
sokszínű munkánkat.
Az azóta eltelt időszakkal folytatom!

A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör
Tevékenysége
Beszámoló 2009.november 10.-2015 május 27.

Gyula, 2015.

Czakóné Czédli Jolán

Képek a 2015. 05. 27-i BKVMBK közgyűlésről

2015. májustól Civil Társaság lettünk
Nagyvonalakban az új szerződés tartalma:
mely szerint:
a baráti kör új elnevezése: civil társaság
a tagság keletkezése a szerződés aláírásával válik érvényessé,
nem belépési nyilatkozat aláírásával
a vezetőség a továbbiakban 6 fővel kell, hogy működjön
a társaság ugyan gazdasági tevékenységet nem folytat, de a
költségei fedezésére 1000 Ft/fő/év tagsági hozzájárulást kíván
szedni
a társaság továbbra sem kíván bejegyzett szervezetként
működni, kizárólag a vízügy melletti civil társaságként

Az új 6 fős vezetőség 2015. május 27-től
Takács Lajos tiszt. elnök
dr. Vasas Ferencné
Cserkúti Andrásné
Kőváriné Szabó Erzsébet titkár
Juhász András
Czakóné Czédli Jolán elnök

Sajnos Takács Lajos tiszt. elnökünk 2018. dec. 27-én
elhunyt, személyisége és munkája azóta hiányzik. A
BK úgy döntött, tiszteletbeli elnököt egyelőre nem
választunk. A vezetőség létszámának bővítésére
azonban mindenképp szükség volt. Csiffári Nándort és
Czakó Andrást 2019-ben meghívtuk, az eddigi
aktivitásukra tekintettel.

2015 év további eseményei
Vendégünk volt Pikó Pál unokája
2015. szeptember 29-én a TájVízHáz földszinti helyiségében vendégünk volt Dr. Sasi Nagy
Istvánné Betegh Klarissza, aki Pikó Pál mérnök, Mezőtúron volt társulati igazgató unokája.
Pikó Pál (1852-1910.) volt a Pikó-gát, és a Hortobágy-Berettyó jobbparti töltés mezőtúri
szakaszának tervezője. Az unoka Gyulán járt, itt figyelt fel a Bodoki-szoborra, és arra, hogy
a Pikó név nem ismeretlen Gyulán. Családfa-kutatásuk kiegészítéséhez kért információkat,
ebben Czakó András volt a segítségére.

Fotó: Juhász András

2015. Október 22. BK össszejövetel:

1. "Sepsibodokon jártam" címmel Kőváriné Szabó Erzsébet beszámolója, vetítéssel, a Henter napokról A Sepsibodoki
Henter Napokon résztvevő titkárunk 2015 júniusában másodszor volt képviseletünkben a vízügyi delegáció tagja.
Video részleteket és vetített képeket is tartalmazó beszámolója nyomán mi is „eljutottunk” a csodálatos erdélyi tájra,
tanúi voltunk az ünnepségnek és a vetélkedőnek. Bepillantást nyertünk a delegáció és a vendéglátó iskola
ünneplésébe és eljutottunk a Székely Múzeumba, az Árkosi kastélyhoz, az Oltszemi és a Zaláni tagiskolákba, a
Zalánpataki angol birtokra.
2. Juhász András beszámolója a Múzeumi Összekötő értekezletről.

Halottak napi megemlékezés 2015. 10. 31.

Találkoztunk okt 31-én, szombaton
este a Bodoki síroknál, ahonnan Góg
Imre sírjához mentünk, s egyénenként
másoknál is gyújtottunk mécsest
elődeinkre való megemlékezésül és
elhunyt kollégáink emlékére.

2015. nov. 10.Megemlékezés Mosonyi Emil születésének105.
az Emlékszoba avatásának 5. évfordulóján
Az Emlékszoba ablakában egy cserép krizantém elhelyezésével és egy mécses meggyújtásával, és Czakóné Cz J
előadásával emlékezett a Baráti Kör a világhírű professzorra, aki a mi napon 105 éve született, akit közülünk
többen személyesen is láthattak, hallhattak, itteni látogatásaikor. Száva Károly vendégünk annak idején sokat
tartózkodott a Professzor és felesége társaságában - mint személyi sofőrje - és most, a születésnapra egy tőle kapott
nagyon kedves ajándékot adott az Emlékszobának, mely egy Nepáli faragott Szentélykapu, továbbá hozzá írott
leveleket is hozott és adott át, melyeket Juhász András vett át a Vízügy részére.
Baráti Körünk a 6.születésnapját ünnepelte egyidejűleg .

2015. december 10. BKVMBK értekezlet és koszorúzás
Megemlékezés Bodoki Károly halálának
147. évfordulójáról
Gyula Televízió által a Bodoki családról
készített film közös megtekintésével.
Koszorúzás a Bodoki emléktáblánál
A MBK jelenlévő tagjai és az Igazgatóság
képviselője a Bodoki emléktáblához a
helyezték el az emléktábla alatt az emlékezés
koszorúját, és mécseseit.
A KÖVÍZIG részéről Pozsárné Kaczkó Zita
titkárságvezető asszony, a MBK részéről
Czakóné Czédli Jolán helyezte el .

2016
2016. február 17. BKVMBK értekezleten előadás

Előadás melyet dr. Vasas Ferencné tartott, pptben bemutatta a Gyula, Városház utca 26. számú
- ma KÖVÍZIG székház - épületének és
hasznosításának történetére irányuló, Lázár
Istvánnéval és Galbácsné Stein Erzsébettel
együtt folytatott kutatásuk eddigi eredményeit

2016. március 19. Gőzfürdő emléktábla avatás
TVH falán Emléktábla került
elhelyezésre a kutatások alapján tett
javaslatunkra a KÖVÍZIG
megrendelésére , Csőke Péter készítette,
süttői mészkőből készült, nagy öröm
számunkra.
Az avatáskor dr. Vasas Ferencné leplezte
le Bak Sándor igazgató és dr. Görgényi
Ernő polgármester urakkal, a BK
képviseletében.

2016. március 22. Víz Világnap
Vizek és mesterségek címmel BKVMBK ez
évben a a Bols étterem előtti kis téren állította
ki a tablókat, muzeális értékű tárgyakat.
Juhász András pákász öltözékben fogadta az
érdeklődőket, Czakó András hálókötést
mutatott be. Török János a pákász kunyhó
építésben jeleskedett.

2016. március 29. Virág Bodoki Károly szobrához
Megemlékeztünk a Bodoki
szobornál tavaszi virág
elhelyezésével Bodoki Károly
születésének 202, a szobor
fennállásának 2.évfordulóján.

2016. április 18. Szilágyi Ferenc temetése

Megrendülten emlékezünk az elhunyt Szilágy Ferencre,
volt kollégánkra, nagyon megrázott mindenkit váratlan
eltávozása. Tagjaink sorába tartozott. A temetésen és
megemlékezésen a BK képviseletében többen részt
vettünk, sírcsokorral búcsúzva.
Tagtársunk emlékét megőrizzük, kiváló fotós, videós
volt, akinek értékes művei fennmaradnak, s ebben a
munkában részt fogunk vállalni!

2016. Bodoki sírok rendezése
A sírgondozás keretében kapáltuk,
gereblyéztük és virággal díszítettük a Bodoki
sírokat, s ezt az évben is több alkalommal
végeztük el. / április 21, július 8, július 14,
október 25./

2016. május 11. beszélgetés Bagyinszki Zoltánnal a Települési Értéktárról
A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör májusi összejövetelének
vendége volt
2016. május 11-én 14 órakor a Gyulai Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati és Kulturális Osztályának munkatársa Bagyinszki
Zoltán vezető főtanácsos. Az előadás helyszíne a Táj-Víz és
Fürdőtörténeti Bemutatóház konferencia terme volt.
A Baráti Kör tagjai mellé az Igazgatóság munkatársait is meghívtuk,
hallgassák meg „Gyula város értékei egy fotográfus szemével” című
eladását. Juhász András vezetőségi tagunk köszöntötte az előadót, akit
egyébként nem kell bemutatni, ismert kiváló munkáiról.

2016. szeptember 8. Szabó István temetése
Megemlékezést tartottunk október 19-i összejövetelünkön az Ottományban elhunyt tiszteletbeli
tagunkról Szabó István tanár úrról, akinek tudása, hazaszeretete, magyarsága, lenyűgözött bennünket, az
ottományi kúria kapcsán ismerkedtünk meg és kötöttünk barátságot. Mécses gyújtással, 1 perc néma
felállással emlékeztünk a Tanár úrra, aki 2016.szeptember 6-án Ottományban elhunyt. Összesen öt
alkalommal találkoztunk Gyulán és Ottományban, emlékezésül e találkozások képeit vetítettük le, valamint a
szept. 8-i végső végső búcsút, melyen részt vettünk az Igazgatósággal közösen ( Varga M, Kőváriné Sz E,
Czakóné Cz J, Czakó A) ahol elhelyeztük az Igazgatóság a Baráti Kör és Török János virágait. Nyugodjon
békében , emlékét megőrizzük!

2016. szeptember 8. Látogatás az ottományi kúriában, ahol Szűcs György
vezető mutatta be a kiállítást
Jóleső érzéssel láttuk, hogy Szabó
István álma (bár nem teljesen úgy,
ahogy Ő elképzelte) megvalósult.
Az épület újra életre kelt.

2016. október 19. összejövetel. A Vízügy-székház története
Az igazgatósági épület prospektusának tervezete elkészült, bemutatta dr. Vasasné Ági
és bemutatta a kutatásukról - melyet Lázár Istvánnéval és Galbácsné Stein Erzsébettel
végeztek - szóló ismertetést is képekben, nagyon gazdag anyag jött létre, sok
érdekességgel a székházról.

2016. november 1. Halottak napi megemlékezés
A Bodoki síroknál, és több más sírnál
mécsesgyújtással és virágokkal
emlékeztünk

2016. november 15. 7 évesek vagyunk. A vízmesterekről. Uhrin János
hagyatéka

Czakó András ppt. előadásában visszatekintett az
ókorig, s egyiptomi példával mutatta be a
vízmesterek vízszétosztó szerepét.
Vendégünk, Strifler Györgyné Erzsike asszony
elmondta, személyes emlékeket, fényképeket őriz a
családról, műszaki dokumentumok mellett,
mindezeket hozta el és mutatta be. Felajánlotta a
KÖVÍZIG-nek az anyagot és előzőekben az
Igazgatóság megkérte a Bodoki KVMB Kört,
véleményezzük, mi legyen a gyűjtemény sorsa.

2016. december 14. Megemlékezés és koszorúzás
Koszorúzási összejövetelünkön, Bodoki Károly
halálának 148. évfordulója alkalmából dec. 14-én
Juhász András emlékezett meg, levéltári anyag
alapján. A koszorúzáson Bak Sándor igazgató
méltatta Bodoki Károly szakmai életútját, és
példamutató személyiségét. A Vízügy koszorúját
Bak Sándor igazgató úr helyezte el, a BK részéről
Czakóné Czédli Jolán koszorúzott.

2017-ben a Víz Világnapján megelevenedett a múlt a Baráti Kör segítségével
A világnap szlogenje a „Szennyvizek? Tiszta
vizet!” E szlogenhez kapcsolódóan időutazásra
hívtuk a gyerekeket, ahol sok érdekességet
tudhattak meg a csatornázás történetéből, de
megismerhették a régi vízhasználati eszközöket
is. Egy rajzfilm segítségével, Albert a madár
bemutatta a gyerekeknek a szennyvíztisztítás
folyamatát.

2017. április

Az áprilisi összejövetelünkön Lázárné
Zsuzsa mutatta be családját egy PPT előadás
keretében. Zsuzsa felmenői között olyan
ismert gyulai polgárok találhatók, akik
maradandó értéket hagytak az utókor
számára.. A több mint 150 diából álló,
előadás olyannyira lekötötte a figyelmünket,
hogy észre sem vettük az idő múlását, pedig
Zsuzsa másfél órán keresztül mesélt
családjáról.
Az
előadás
anyagának
összeállításában Dobay Péter és dr. Vasas
Ferencné segédkezett. Örömünkre szolgált,
hogy rendezvényünket Bak Sándor igazgató
úr is megtisztelte jelenlétével.

2017.május 19. Szeretethíd

A Baráti Kör munkatervében minden évben
szerepel a Református Ó-temetőben lévő
Bodoki-sírok ápolása, valamint az elhunyt
vízügyes
dolgozók
Gyula
városában
megtalálható
sírjainak
felkutatása
és
gondozása. Ebben az évben a vízügy
közreműködésével regisztráltuk magunkat a
Református Szeretethíd önkéntes napokra és
így ennek keretében május 19-én, a
Református Ó-temetőben a Bodoki sírokat, a
Szentháromság
temetőben
Cseppentő
Zsigmond, Killényi Kálmán, és Kienitz Vilmos
sírját látogattuk meg. A sírok rendbe tételénél
Czakó András, Csiffári Nándor, Gabnai
Zsuzsa, Kőváriné Szabó Erzsébet és Málik
Emma szorgoskodtak.

2017. június 6-7. Sepsibodok
A vízügyi igazgatóság 20 évvel ezelőtt vette fel a kapcsolatot a sepsibodoki Henter Károly
Általános Iskolával, és ez a kapcsolat azóta is töretlen. A Baráti Kör a közös
rendezvényeknek évek óta aktív részese. A húszéves évfordulóra való megemlékezés június
6-9-ig Sepsibodokon volt, ahol a Baráti Kört Nagy Sándorné - aki a 20 évvel ezelőtti első
látogatáson is részt vett - és Kőváriné Szabó Erzsébet képviselte.

2017. június 24. Múzeumok Éjszakája

A Múzeumok Éjszakáján a vízügyi igazgatóság
lehetőséget biztosított az érdeklődők számára a
székház megtekintésére. A látogatókat a Baráti Kör
tagjai fogadták, mutatták be az épületet és adtak
tájékoztatást az épület és az egykor itt működött
intézmények történetéről. Ehhez a programhoz
kapcsolódóan elkészült a Vasasné Ági, Lázárné
Zsuzsa és Galbácsné Böbe által végzett kutatás
eredményeire alapozott prospektus, és 6 db tabló,
mely az igazgatóság épületének történetét mutatja
be. A program sikerét a Baráti Kör 13 fős csapata
segítette, az ő munkájuk megkönnyítésére Cserkúti
Andrásné látogatóvezetőt készített. A nagyszámú
érdeklődő
méltó
elismerése
volt
gyűjtőmunkánknak.

2017.

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 Déldunántúli 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:2017
- 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

2017. 09. 21. kapcsolatfelvétel

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. 10. 02. Peresi bemutatóház szemle
Dr. Vasas Ferencné, Czakó András,
Juhász András, valamint dr. Vasas
Ferenc részvételével.

A Békésszentandrási vízlépcső 2017-ben 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
2017. 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).

Koszorúzási összejövetelünk
Bodoki Károly halálának 149 évfordulója alkalmából
2017. dec. 10-én, amikor Bak Sándor igazgató úr
emlékezett Bodoki Károlyra.
Az Igazgató úrral dr.Vasas Fné koszorúzott.

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.

2018. 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
2018. Március 29-én tavaszi virágot és mécseseket
helyeztünk el a szobornál, már hagyományosan

Hosszúfoki turisztikai program, 2018.

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.

2018. Nyáron a Baráti Kör két alkalommal,
a Vízenjárók csoportja többször öntözte a facsemetéket

2018. Június 23.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 2018 .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 2018. dec. 4-én tárgyalta az Igazgatóság javaslatát
Dr. Mosonyi Emil professzor emlékszobája

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 Körösvidékhez, 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

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-, gépés 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 Körösvidékhez, ahol pályája

Beszélgetést szerveztünk Takács Lajos tiszteletbeli
elnökünkkel, közelgő 95. születésnapja alkalmából
2018 július 12-én, a beszélgetést az Igazgatóság rögzítette

2018 Készül a Baráti Körünk honlapja,

feltöltés alatt van
Dr. Vasas Ferencné és Kőváriné Szabó Erzsébet koordinálásában

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.

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

Ottományi kirándulás 2018 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, a Városvédők
vállalták és Bandur Imre leszármazott.

2018-ban a szokásos
koszorúzási összejövetelünkön,
Bodoki Károly halálának 150. évfordulója
alkalmából
dec. 10-én Bak Sándor igazgató
emlékezett Bodoki Károlyra.
Igazgató úrral Csiffári Nándort koszorúzott.

2019
Baráti Kör honlapja
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. Januártól aktív!

 Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör
 A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör egy
önkéntes civil szervezet, mely szorosan kötődik a
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatósághoz. Fontosnak
tartjuk, hogy ápoljuk és megőrizzük a vízügyi múlt
értékeit. Ezen elkötelezett szellemben 2009.
novembere óta végezzük kutató, gyűjtő,
ismeretterjesztő, támogató munkánkat, melyekről
ezen a honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők.
Kellemes böngészést kívánunk!

2019. Könyvek Ottományba, Búvársisak a Duna Múzeumba

 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. Marosán Róza is festménnyel és
könyvekkel társult az adományozókhoz.
Köszönjük az adományokat! A könyveket
eljuttattuk Ottományba.
 Juhász András múzeumi összekötő jelezte,
hogy Hosszúfokról, a múzeumból a
búvársisak elkerült a Duna Múzeumba, s
ahogy kértük, 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.

BK összejövetel, 2019. február 14.

•

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. Emlékét megőrizzük!

Takács Lajos 95. születésnapjára készült interjú írásban.
Leírtuk az interjút, 29 oldal, megjelent a honlapunkon, olvasható,
remélve, hogy így többekhez eljut.
Bak Sándor vízügyi
igazgató
ünnepi beszélgetése
TAKÁCS LAJOS
nyugalmazott vízügyi
igazgatóval, annak
2018. szeptember 23-án
közelgő
95.születésnapja
alkalmából
Leírta: Czakóné Czédli Jolán és Czakó András, Gyula, 2019. január
26.
Lektorálta, a Családdal egyeztette,
véleményezte: Bak Sándor. 2019.február 21.
Az észrevételek, javaslatok alapján korrigálta: Czakó András, 2019.
február 28.
Átnézte és szerkesztette: Cserkúti Andrásné, 2019. március 11.

Gyula, KÖVÍZIG
Nagyterem 2018. július 11.
Felvétel: Jobbágy Zoltán,
KÖVÍZIG, Titkárság
Rendezte: A Körös-vidéki
Vízügyi Igazgatóság és a
Bodoki Károly Vízügyi
Múzeum Baráti Kör

2019. A Víz Világnapja március 22-én
 A BK is hozzájárult a Vízügyi 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.

Bodoki Károly 205, és szobra 5 éves
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,
Bodoki Károly 205 éves lenne.
Tisztelettel gondoltunk az adakozókra is, kiknek
jóvoltából létrejött Széri-Varga Géza alkotása.

BK-beli személyi változásokról
Vezetőségi megbeszélést tartottunk 2019. április 9-én,
Péli Tibort, a TVH munkatársát hallgattuk meg, aki
elmondta, hogy szívesen dolgozna a BK-rel,
munkaköréből adódóan, és egyéni érdeklődésénél fogva
is elkötelezett azon értékek iránt, amit képviselünk, így
tagjaink sorába lépett.

Elköltözése miatt H. Kovács Gábor aktív részvételét
nélkülöznünk kell, tiszteletbeli taggá választottuk,
búcsúzva tőle, megköszönve munkáját, de ezután is
számítva a kapcsolattartásra. Ezúton is jó egészséget
kívánunk!

A Baráti Kör 2019. április 16-án tartotta következő összejövetelét,
másodszor köszönthettük körünkben
Bodoky Mártát és férjét, Kővári Györgyöt
(Márta egyaránt leszármazottja Bodoky Lajosnak és Bodoki Károlynak
mindkettőjük ükunokája)

A találkozó végig kellemes beszélgetésként zajlott, közben bemutattuk a Vízügyi Igazgatóság székházát,
amely hajdan a Takarékpénztár Egyesület székházaként Bodoki Károly életéhez, munkásságához kötődött.

2019. A Kapus-híd
Értéktárba történő felvételéhez javaslati dokumentációt
és ajánlást készítettünk
A Kapus-híd 1815-16-ban épült, Bodokÿ
Mihály terve alapján.
A javaslattételt előkészítő munkában Juhász
András és Kőváriné Szabó Erzsébet vett részt.
A Gyulai Települési Értéktár Bizottság 2019.
május 14-i ülésén Czakó András volt jelen, és
tett szóbeli kiegészítést. A Bizottság a javaslatot
egyhangúlag támogatta, így a Kapus-híd
bekerült a Gyulai Települési Értéktárba.

KÖVÍZIG-BKVMBK megbeszélés 2019. május 2-án, melyen vendégünk volt
Szabó János igazgató, és kapcsolattartónk, Pozsárné Kaczkó Zita.

A beszélgetést azért kezdeményeztük, mert a Baráti Kör szerette volna megismerni az Igazgatóság
jelen- és jövőbeni, muzeális értékekkel kapcsolatos kötelezettségeit, lehetőségeit, terveit, és azt,
hogy Igazgató úrnak milyen elképzelései vannak e tárgykörben a jövőre nézve, változásokat
tervez-e? Igazgató úr a BKVMBK munkatervét, az együttműködési megállapodást és a kapott
emlékeztetőt átnézte, folytatásra érdemesnek tartja a Baráti Kör munkáját.
Megfelelőnek, és érvényesnek tartja továbbra is az együttműködési megállapodást, az abban
rögzítettek szerint . Megbeszéltük a Munkatervünket és az aktualitásokat is. Kérte, hogy az archív
fotók digitalizálásra előkészítését vállaljuk fel!

2019. június 6.-án tartott összejövetelünk programja:
Látogatás a Békés Megyei Levéltárban.
A BK tagjai közül többen, (különösen dr. Vasasné Ági, Lázár Istvánné, Galbácsné Stein Erzsébet)
sok kutatást végeztek már a levéltárban, melyek eredményeként nagyszerű előadások készültek.
Már a Bodoki Emlékévben, 2014-ben tájékoztatást kaptunk írásban a Bodoki kutatásokról, amelyet
Héjja Julianna végzett, és a Gyula TV-ben látható „Levéltári barangoló” adásai is ráirányították
figyelmünket a levéltári kutatásokra. Felvetődött bennünk az igény, hogy az ott háttérben szereplő
eredeti levéltári dokumentumokat szeretnénk megtekinteni. Jegyzőkönyvek, tervek, levelek, tárgyak
illusztrálták az ott elhangzottakat.
A Levéltárral a kapcsolatot és a szervezést Vasasné Ági vállalta, melynek eredményeként valósult
meg a program, dr. Erdész Ádám igazgató hozzájárulásával. Dr.Német Csaba, Balogh Dorottya és
Héjja Julianna levéltárosok nagyon érdekes előadásokkal mutatták be az ott folyó munkát.

Bevezettük 2019. májustól a Tervtári Napokat,
amikor az ott található fotódokumentációk (albumok, gyűjtők) feldolgozását
végezzük.

Számba vettünk ebből 39 db-ot, és adatlapokat töltünk ki a bennük található képekről, a címek, hely
és személyek megjelölésével. Mintegy 90 %-al végeztünk, több mint 2000 db képet előkészítve
digitalizálásra. Nagyon értékes anyagnak tartjuk, számos ritkaságra bukkantunk.
(Május 21, 28, június 6, 13, 27-én, okt 2, 9, 24, nov 13, nov 27-én -/ és otthoni gépre vivés/
voltunk a Tervtárban, egy-egy alkalommal 4-8 fő vett részt közülünk a munkában.)

2019-ben is részt vettünk június 22-én a Múzeumok Éjszakáján, a Vízügy
Székház bemutatásával.
Nagy érdeklődés kísérte a székház történetét, melyet Málik Emma, Csiffári
Nándor, Juhász András és Czakó András ismertetett a tablók segítségével,
felhívták a figyelmet az építészeti értékekre is.

Emlékezés. 2019. okt. 31-én mécsesek gyújtásával, koszorúval
emlékeztünk az elhunytakra, a Bodoki sírokon kívül Takács
Lajos, Góg Imre, és mások sírjánál is…

Sírgondozást tartottunk Bodoki Károly születésnapja előtt, rendbe tettük
Bodoki Károly és családja, valamint Bodoki Kálmán sírját.
Bodoki sírok gondozása három alkalommal történt , köszönhetően főként
Csiffári Nándornak és Czakó Andrásnak, akik minden alkalommal részt vettek.

2019. November 5-én dr. Vasas Ferencné előadása Uhrin János vízmesterről
A Baráti Kör 2019. november 5-én tartott összejövetelén dr.Vasas Ferencné tartott előadást Uhrin
János életéről, aki az Alsó-Fehér-Körösi Ármentesítő, Belvízszabályozó és Vízhasznosító
Társulatnál dolgozott, mint vízmester 1908-1940-ig. Az előadást a családról és a korabeli
műtárgyépítésekről készített fényképek gazdagították. A fotókat Strifler Györgyné adományozta,
kinek szülei baráti kapcsolatot ápoltak az Uhrin családdal. Az előadásból megismerhettük többek
között a Kassán működött Vízmesteriskola történetét és az Alsó-Fehér-Körösi Ármentesítő,
Belvízszabályozó és Vízhasznosító Társulat feladatkörét is. Az előadás anyagát dr. Vasas
Ferencné, Lázár Istvánné, Csiffári Nándor, Juhász András és Schriffert András gyűjtötte.

Schriffert András előadása: Érdekes képek aTVH raktárából
András a 2018-ban a TájVízHáz raktárából ömlesztve áthozott képeket áttekintette, és témakörök szerint
rendezte, sorszámozta. A TVH emeletén lévő archívumból Schriffert András által átnézett fotóanyagok
száma 23 db gyűjtő. Ebből kb. 600 kép - főként a 1966, 70, 80-as árvíz- képei, - már szkennelve van.
Megjegyzésben felírta az évszámot, a képek körülbelüli darabszámát. Sajnos a megkezdett szkennelés
abbamaradt, de a már beszkennelt képek közül összejövetelünk alkalmával nagyon érdekes és értékes
képeket mutatott be András. Bökénytől Erdélyi képekig, a Szanazugi Klubházig érdekes képeket láttunk,
melyeken a vízügyi létesítmények mellett kollégáink régi arcát is felfedeztük sok helyen.

Bökényi duzzasztó

Remetei nevelőotthon
1966.

Úszókotró szerelése

2019. A Békési Duzzasztó
50 éves

A Békési duzzasztóról kiadott kiadvány címlapja, szerkesztésében részt vettünk
Benne a sajtógyűjtemény dr. Vasas Ferencné munkája

A BK részéről az ünnepségen részt
vettünk:
Török János
Török Jánosné
Kiss Katalin
Nótáros Mihályné
Czakó András
Czakóné Czédli Jolán
Csiffári Nándor
Juhász András
Schriffert András
Koszorúzott:
Kiss Katalin és Czakó András

10 éves a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör
A KÖVÍZIG Kistárgyalójában 2019.december 10-én 14 órától
került sor az év utolsó összejövetelére.
Ezen alkalom volt egyidejűleg a Bodoki emléktábla - már 2010 óta
hagyományos - megkoszorúzása is a KÖVÍZIG-gel közösen az
OTP falán lévő emléktáblánál, valamint most ünnepeltük a Baráti Kör
alakulásának 10 éves évfordulóját, s megkezdtük a vezetőség
választás előkészítését is.

2019. dec.10.
koszorúzási összejövetelünkön.
Bodoki Károly halálának 151. évfordulója
alkalmából dec. 10-én Szabó János igazgató úr
emlékezett Bodoki Károly példaértékű életére és
munkásságára.
Igazgató úrral Cserkúti Andrásné koszorúzott.

2020. január 27., vezetőségi megbeszélés
Elsőként a Víz Világnapi feladatainkról
volt szó, a Klímaváltozás szlogenhez
kötődően.
Tavaszi kirándulásunkon a Duna Múzeumba
szeretnénk ellátogatni, ehhez az Igazgatóság
támogatását kérjük, gépkocsik formájában az
utazáshoz.
A Közgyűlés összehívására a 2020. február
13.-át tűztük ki, akkor tartjuk a választást.
Jóváhagytuk a munkatervet 2020-ra
A 2 db. poszter-tervezetet , és a bemutatandó
kisfilmre a javaslatot Vasasné Ági már
elkészítette.

Összegzés
Tiszteld a múltat, hogy érthesd
a jelent és munkálkodhass a jövőn! (Széchenyi István)
Röviden ennyit a munkánkról, de ha elolvasná valaki a 93db emlékeztetőt, csodálkozna,
hogy még mi minden történt az elmúlt öt ill. tíz év alatt a Baráti Körben. Láthatjuk, hogy
nagyon sok eseményben vettünk részt, számos témát kutattunk. Sok dolgos hétköznapi
tevékenységet végeztünk és ünnepeltünk is gyakran.
Reméljük segítettük az Igazgatóság muzeális és PR tevékenységét önkéntes munkánkkal,
de az bizonyos, hogy mi gazdagodtunk általa.
Az első öt évünkről képes összefoglaló készült, ezt kívántam kiegészíteni és folytatni, s a
most bemutatott előadással az azóta eltelt időszakot is dokumentálni, még kérni fogom a
kiegészítést, s szeretnénk ismét kinyomtatni is.
Rögzítve van tevékenységünk folyamatosan az Emlékeztetőkben /93 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, Cserkútiné M, Juhász A és Czakóné) ami most kimaradt, az ott megtalálható!
Működik a honlapunk is, ezzel nyilvánossá vált a tevékenységünk, minden munkánk a
honlapon látható, olvasható.

Köszönet
Köszönetemet szeretném kifejezni a most leköszönő vezetőség nevében:
-A Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóságnak
-a támogatásért, mellyel lehetőséget ad számunkra, hogy összejöjjünk, helyet, technikát és
működési kereteket biztosít.
- Külön köszönet Bak Sándor igazgató úrnak a 9 év támogatásért és Szabó János
igazgató úrnak is, aki 2019-ben átvette tőle stafétát, s ugyanabban a szellemben áll a
munkánkhoz, mint ő.
-Köszönet külön aki a folyamatos kapcsolattartást biztosítja az Igazgatósággal, az
Igazgatóság összekötőjének, Pozsárné Kaczkó Zitának!
-A Baráti Kör minden tagjának,
-akik munkájukkal, tevékenységükkel, ötleteikkel, érdeklődésükkel, jelenlétükkel,
előadásukkal, gyűjtésükkel, személyes részvételükkel segítették a működésünket. Külön
köszönet aktív dolgozó tagjainknak, ők az utánpótlás, nélkülük nem működne az
Igazgatósággal a kapcsolat megfelelően. , de szintén köszönetünk a nyugdíjas tagjainknak
is, akik önzetlenül még tenni akarnak a szakmáért, az értékek megmentéséért
-Nagyon sok feladatot foglaltunk a 2020 évi munkatervünkbe, ami megoldásra vár, és
szeretnénk elvégezni! Jó munkát kívánok hozzá!

Végezetül megköszönöm a leköszönő Vezetőség munkáját
Takács Lajos tiszt. elnökünkre emlékezve, aki példamutató lelkesedéssel és pontossággal
vett részt körünkben
Dr.Vasas Ferencnének, akinek kutatásai, team irányító tevékenysége, ötletei kapcsán
nagyon értékes előadások, tablók, javaslatok születtek ,
Cserkúti Andrásnénak, kinek lektori munkássága és pontos észrevételei, javaslatai
kiemelendők . A vezetőségi munkát nem vállalja tovább folytatni, de számítunk rá!
Köszönjük a vezetésben eltöltött aktív 10 évet!
Juhász Andrásnak, aki lendületesen kapcsolja össze tevékenységünket a múzeumi ök.
szerepével.
Kőváriné Szabó Erzsébetnek a titkári munkáért és sok szervezésért és a kapcsolatokért.
Csiffári Nándornak és Czakó Andrásnak, akik egy éven át a Vezetőség munkáját nagyon
aktívan segítették.
Magam részéről nagyon köszönöm a bizalmat, a sok segítséget és ezennel
a Vezetőség tagjaival együtt lemondunk választott tisztségünkről.
Köszönöm a figyelmet!
Gyula, 2020. február 13.

Czakóné Czédli Jolán

