Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör munkaterve
2011. évi végrehajtású és 2011-ben induló áthúzódó és előkészítő tevékenységek
-1.A Táj- és Víztörténeti Bemutató Oktató és Információs Házak a Körös-Berettyó és
Érvölgyében címmel ( TájVízHáz) pályázat támogatást nyert, ezért a terveinek
véleményezése, megvalósításának támogatása a Baráti Kör legfontosabb feladata. A Pályázati
osztály kérésére elvégezzük azokat a feladatokat, amelyek az előzmények és ismereteink
alapján előre viszik a kiállítás megvalósítását.
-2.A Táj- és Víztörténeti Bemutató Oktató és Információs Házak a Körös-Berettyó és
Érvölgyében címmel ( TájVízHáz) projekt keretében az Ottománi kúria meglátogatása
lehetőség esetén, mely a román partner intézmény.
-3.Víz Világnapi ünnepi programban részvétel a KÖR-KÖVÍZIG programjának támogatása
( ez eddigi tapasztalatok szerint ez igen sok és szerteágazó feladat, szinte mindenki részére ad
munkát) Városi szintű rendezvény lesz, mely az Igazgatóság elképzelése szerint a múzeum
épületében lesz megrendezve., bemutatók, feladatok, dalverseny a tavalyihoz hasonlóan és a
kiállítás „beharangozása” Fotópályázat: 2012. márciusra most meg lesz hirdetve - Négy
évszak, vízügyes fotókon címmel.
Az Igazgatósági belső programja keretében beszélgetést vállalnánk a fiatal pályakezdő
műszaki dolgozókkal.
-4.A Hosszúfoki Bodoki Károly Múzeum meglátogatása, a működési feltételek, feladatok
áttekintése, kiállítás tisztítása, a Gyulai Szm.-el és a VGO-val közösen.
-5.Időszakos kiállítások lehetőségének vizsgálata a Múzeumban, Városház u. 25. sz. alatt,
amíg az állandó nem nyílik meg, azok megrendezésében támogató részvétel.
(vándorkiállítás, fotó kiállítás, stb), az állandó kiállítás- Dr. Mosonyi Emil Emlékszobamellé, ahol a tagok vállalnák a bemutatást, őrzést stb.
-6.A Múzeum épületének (Városház u. 25.) történetéről, funkcióiról, tulajdonosairól, stb.
ismeretek gyűjtése, egy ismertető anyag előkészítéséhez, a meglévő dokumentumok és
kutatás alapján. A Múzeum látogatói eddig is, és várhatóan ezután is nagy érdeklődéssel
fordulnak az épület felé, s ezen ismereteket kellene feldolgozni egy kiadványban.
-7.Hírlevélbe riport, cikkek, tudósítások írása. Előzetesen felmérni ki miről szeretne írni és a
szerkesztőkkel egyeztetni, jóváhagyatni.
-8.Jeles vízépítő mérnökök, vízügyesek életrajzának összegyűjtése, részben a meglévő
életrajzok feltárása, kiegészítése, részben a hiányzók megírása. Első lépés egy névsor
összeállítása, melyben a Körös-vidék nevezetes mérnökei szerepelnének Huszár Mátyástól
napjainkig, megjelölve, hogy hol található az életút és munkásság ismertetése, illetve
található-e?(Pl. A nemzet napszámosai, Dóka Klára : A Körösök és a Berettyó szabályozása,
Hírlevél, Ki kicsoda, Önéletrajz, Gyula város története, Magnós beszélgetések stb. Utána
ezek összegyűjtése, másolása, lefűzése és a hiányzó adatok, ismeretek beszerzése, kutatása.

-9„Vízügyi anekdoták, történetek” címmel–2012-re, a Víz Világnapra pályázat meghirdetése,
elsősorban nyugdíjasoknak, de aktív dolgozóknak is. Csoór István (1910-1990) írásával
lehetne a Hírlevélben bevezetni, aki az Igazgatóság műszaki dolgozója volt, aki talán
egyedülálló vízügyi dolgozó abban, hogy írói munkásságot is folytatott. Gyulán emléktábla
hirdeti lakóhelyén ezt .
-10.Bodoki Károly sírjának gondozásának, megemlékezések, a Bodoki kapcsolatok
szervezése. (Ó- református temető, Gyulán).
-11.Archívum katalogizálása a vízügynél (tervek, fényképek,
sajtófigyelés segítése.

térképek, eszközök),

-12.Esztergomi Duna Múzeum meglátogatása
-13.Rendszeres összejövetelek tartása:Minden hónap második szerda 15 óra.
(februárban indulna)
Havonta egy alkalommal lehetőséget szeretnénk kapni arra, hogy akik tudnak, összejöjjenek
a BK-ből, beszélgetni a feladatokról, a szakmáról, a múltról és a jövőről.
Minden hónap második szerdáján 15 órakor a Múzeum ebédlője, illetve fűtési idényben a
VÍZIG Könyvtára lenne a helyszín. Lenne mindig egy házigazda aki vendéget hívna és
irányítaná addig a beszélgetést.
1. Vendég: Bak Sándor igazgató,- házigazda: Takács Lajos ny. igazgató
2. Vendég: Szabó Ferenc történész,-házigazda: dr.Vasas Ferencné
-14.”Emlékfal” létesítése:Az Igazgatóság múltjának, jelenének megjelenítését javasolnánk
tablók (fotók) formájában az épületben(Pl. Első emeleti előtér) kihelyezni, ahol az
Igazgatóság vezetői lennének bemutatva az alakulástól a különböző igazgatói korszakokban,
igazgatók, helyettesek fényképpel és az osztályvezetők névsora, kitüntetett dolgozók. ( Belső
PR, információ a szervezetről, s az elődök, vezetők ismeretét nyújtaná a mai dolgozóknak, s
ösztönözne a kötődésre, helytállásra.)
-15. Javasoljuk a Körösök vidékéhez kapcsolódó vízügyi múlt és jelen (mint a jövő
múltja) apróbb-nagyobb írásbeli, tárgyi, képi és emberi emlékezeti darabkáinak
összegyűjtését, vagy fellelhetőségük, hivatkozási helyeik, a meglévő katalógusok,
nyilvántartásba vételét, ismereteink rendezését, belőlük ismertetők, kiadványok, kiállítások
előkészítésében való részvételt. ez nyilván egy sokéves program lehet, és nem valósulhat meg
az Igazgatóság hasonló szándéka, támogatása nélkül.
-16. Az „Évfordulónaptár” számítógépes nyilvántartás folytatása, amennyiben a program
módosítása azt lehetővé teszi és az Igazgatóság támogatja és igényli.

