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-1.A Táj- és Víztörténeti Bemutató Oktató és Információs Házak a Körös-Berettyó és Ér 
völgyében címmel ( TájVízHáz projekt  befejezésében, ünnepi rendezvényiben részvétel, 
segíteni a befejezés feladatait, a rendezvényeket, a kiállítás működtetését. A Vízügyi 
Igazgatóság kérésére elvégezzük azokat a feladatokat, amelyek az előzmények és ismereteink, 
lehetőségeink szerint ezeket a munkákat segítik..   
Igény esetén a TájVízHáz megnyitására tervezett időszaki kiállítás  tematikájának, 
poszteranyagának megtervezésében közreműködünk. 
Témafelelős:Cserkúti Andrásné 
 
-2,Víz Világnapi ünnepi programban részvétel a KÖVÍZIG programjának támogatása 
( ez eddigi tapasztalatok szerint ez igen sok és szerteágazó feladat, szinte mindenki részére ad 
munkát)  Az Igazgatóság elképzeléseihez nyújtunk elsősorban támogatást, ha szükséges. 
Ehhez kapcsolódóan a meghirdetett anekdota pályázat lebonyolítása értékelés, zsüriztetés, 
díjak kiosztása, archíválás, publikációk kiválasztása  

  Témafelelős: Bátai Jné, Kőváriné Sz E, Lázárné Zs, dr.Vasas Fné 
 
 -3.Tavaszi „nagytakarításunk-t  ” ezévben a TVH –ban tervezzük megvalósítani,  azon belül 

is az archívumban, ahol a kutatószoba kialakítását, berendezését   és használatát szeretnénk 
ezzel segíteni. .A TVH-ban lévő Archívum katalogizálása. a vízügynél (könyvek, évkönyvek, 
térképek, stb A munkák előtt egy szemle tartása a Vízügy és a BK részéről a feladatok 
megfogalmazására. 
Témafelelős:,Bátainé Zs, Czakóné Cz J 
 
-4.Előadás az MHT-ban, A Múzeum épületének (Városház u. 25.) történetéről, funkcióiról, 
tulajdonosairól, Elkezdődött dr. Vasas Ferencné és Lázár Istvánné által  az elmúlt években 
egy kutatási  program. Megtörtént az  ismeretek gyűjtése, rendezése, egy ismertető anyag 
előkészítése, mely kiadásra került a TVH prospektusok keretében. 
A MHT napirendre tűzte ennek az anyagnak a pps-es bemuatatását 
 Témafelelős: dr.Vasas Ferencné, Lázár Istvánné,  
 
-5.Hírlevélbe riport, cikkek, tudósítások írása, igény esetén.  
Témafelelős:Bátai Jánosné, Kőváriné Sz E 

 
-6.Jeles vízépítő mérnökök, vízügyesek életrajzának összegyűjtése, folytatódik, részben a 
meglévő életrajzok feltárása, kiegészítése, részben a hiányzók megírása című feladat. Első 
lépésben kialakult egy névsor, melyben szinte a Körös-vidék minden ismert szakembere, 
mérnöke szerepel Huszár Mátyástól napjainkig. Elkészült egy feladat kiosztás is személyekre 
lebontva, s egyes életrajzok is megszülettek  
Témafelelős: Takács Lajos ny. igazgató , Czakóné 
 
-7.Bodoki Károly sírjának gondozásának , ünnepi megemlékezések szervezése. (Ó- 
református temető, Gyulán). Felelős: Czakóné 
-Bodoki leszármazottakkal a kapcsolattartás 
Felelős: Kőváriné 
 
 



-8.Kirándulás Ottományba) és lehetőség szerint Esztergomba 
A felújított kúria megtekintése, vagy a projekt adta lehetőség által, vagy saját/magán 
szervezésben. Esztergomban a Duna Múzeum meglátogatása saját szervezésben. 
Témafelelős: Török János( Ottomány), Czakó András ( Esztergom) 
 
-9.Rendszeres  összejövetelek tartása: Minden hónap második szerda 15 óra. 
Havonta egy alkalommal folytatjuk a beszélgetéseket, a feladatokról, a szakmáról, a múltról 
és a jövőről. Minden hónap második szerdáján 15 órakor (ill. rugalmasan az egyéb 
programoktól függően)  a  TVH Múzeum ebédlője, illetve fűtési idényben a VÍZIG Könyvtára  
lesz a helyszín.  
Továbbra is hívunk vendégeket, akivel egy házigazda- aki a vendéget hívta- irányítaná a 
beszélgetést 
Témafelelős:Czakóné Cz J, Kőváriné Szabó E 
 
-10.Digitális ”Emlékfal” létesítésére javaslat kidolgozása: Elmúlt évi munkatervünk 
tartalmazta az Emlékfal létesítését az Igazgatóságnál az emeleti előtérben, hagyományos,  fali 
tabló formájában, melyet egyelőre nem sikerült megvalósítani, az anyag gyűjtésen kívül noncs 
előrelépés. . Első ütemben digitális változatát, ezévben az Igazgatóság múltjának, 
szervezetének, vezetőinek, elektronikus „tablóját” javasoljuk  elkészíteni.  Már elmúlt 
években a névsor elkészült, az életrajzok részben megtalálhatók most a hiányzó fotók 
beszerzése, felkutatása következik. Ezt a tablót digitalizálva, a vízügy honlapján kellene 
elhelyezni, ahol a szervezeti séma szerepelne, majd ráklikkeléssel egyre részletesebb (fontos)  
információt lehetne megtudni az adott vezetőről, név, fénykép,  beosztás, mikortól-meddig, 
életrajz röviden) 
Témafelelős. Czakóné, Lázár Istvánné,Takács Lajos,  Málik Emma) 
 
-12. A Baráti Kör civil szervezetként való  bejegyeztetésének, Egyesületté való 
átalakulásának vizsgálata, előkészítése feladattal nem boldogultunk eddig.. A 
témafelelősökből alakult Bizottságot kérnénk erre fel. 
Témafelelős. Dr. Igricz Mária, Kőváriné Szabó Erzsébet. Szabó Béla 
 
-13. Hosszúfoki Bodoki Károly Vízügyi Múzeum szabadtéri kiállítás ismertetőjéhez egy 
helyszínrajz készítés és véglegesítése az elmúlt évi munka alapján. 
Témafelelős. Kőváriné Sz E 
 
-14. Bodoki Emlékbizottság feladatainak végzése,  támogatása, végrehajtása, részvétel a 
munkában. 
Témafelelősök. Czakóné, TakácsL, Kőváriné Sz E  az Op. Biz. Tagjai  
 
-15-Ünnepi beszélgetés Takács Lajos ny. Vízügy igazgatóval pályájáról a vízügyi 
Igazgatósággal közösen szeretnénk. 
Témafelelős: Kőváriné Szabó Erzsébet  
 
Készült:2013. január 15.  
Vezetőségin egyeztetve, módosítva 2013. január  23-án 
 
            
        Czakóné Czédli Jolán. 

  


