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Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör munkaterve1. Bodoki Emlékév:
Elsőrendű feladatunk ez évben a Bodoki Emlékbizottság feladatainak végzése,
támogatása, végrehajtása, részvétel a munkában, névadónk Bodoki Károly születésének
200. évfordulóján.
A Bodoki
Emlékév
programjainak( előadóülés, kiállítás)
tervezésében,
végrehajtásában, a rendezvények lebonyolításában, a Bodokiak szülőföldjére tervezett
MHT tanulmányi kiránduláshoz program javaslat készítésében, a szoborhoz fűződő
feladatokban részvétel.
2.Víz Világnapi ünnepi programban részvétel a KÖVÍZIG programjának támogatása
3.40 éves a Hosszúfoki Bodoki Károly Vízügyi Múzeum .
Tavaszi „nagytakarításunk-t
” ezévben a Bodoki Károly Vízügyi Múzeumban
Hosszúfokon, tekintettel arra, hogy 40 éve nyitotta meg az Igazgatóság, 1974. július 19-én.
Ebből az alkalomból tervezett ünnepséget a helyszínen javasoljuk, ehhez eladás tartásával is
segítséget nyújtunk.
4.Hírlevélbe riport, cikkek, tudósítások írása, igény esetén.
5.Előadás tartása :A Jeles vízépítő mérnökök, vízügyesek életrajzának összegyűjtése,
folytatódik, részben a meglévő életrajzok feltárása, kiegészítése, részben a hiányzók megírása
című feladat. Az életrajzi kutatások helyzetéről munkaközi előadás, megbeszélés, mert szép
számmal gyűltek már össze anyagok, hosszabb, rövidebb formában. Ha összeáll a közel teljes
anyag, akkor lesz elhatározva a terjedelem és forma, mely a szakemberek életútját megörökíti
a Körös-vidéken.
6.Bodoki Károly és a család sírjának gondozásának, ünnepi megemlékezések szervezése.
(Ó- református temető, Gyulán).
-Bodoki leszármazottakkal a kapcsolattartás
7.Kirándulás lehetőség
meghatározott céllal.
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8.Rendszeres összejövetelek tartása: Minden hónap második szerda 15 óra.
Havonta egy alkalommal folytatjuk a beszélgetéseket, a feladatokról, a szakmáról, a múltról
és a jövőről. (rugalmasan az egyéb programoktól is függően). Továbbra is hívunk
vendégeket, akivel egy házigazda- aki a vendéget hívta- irányítaná a beszélgetést.
9.Digitális ”Emlékfal” létesítése:.( Igazgatóság honlapjára, intranet, vagy internetre) Már
elmúlt években a névsor, az életrajzok és fotók beszerzése megkezdődött, a hiányzók
felkutatása következik. (Továbbiakban az Igazgatóság emeleti előterében elhelyezendő
tablóvá fejleszthető formában.)

10. A Baráti Kör civil szervezetként való
átalakulásának vizsgálata, választás

bejegyeztetésének, Egyesületté való

11.A Táj- és Víztörténeti Bemutató Oktató és Információs Házak a Körös-Berettyó és Ér
völgyében címmel ( TájVízHáz) projekt 2013-ban befejeződött. Továbbiakban feladatunk
nincs, szükség esetén a kiállítások őrzésében, bemutatásában vállalunk munkát az
Igazgatóság jelzése esetén, kisegítő jelleggel.
12 .A

TVH múzeum-épület felső szintjén tárolt anyagok rendezésére javaslat

kidolgozása:. Tisztázni kell, mi az Igazgatóság elképzelése, s miután nagyon nagy feladat,
ha igénylik egy javaslatot dolgoznánk első ütemben ki, a sok értékes anyag számba vételére,
nyilvántartására és rendezésére.( Könyvek, kiadványok, fotók, naplók , térképek, stb.)
13.Irattári kutatás:Utána kellene nézni a régen megvolt tablóknak, fényképeknek, képeknek,
személyzeti nyilvántartásoknak, hátha megvan egy részük valahol.
14. Katalogizálás: Térképet, listát kellene a neves vízügyi szakemberek sírjairól készíteni.
Mindet lefényképezni és bejelölni a helyeket a temetők térképein.
15. Kitűző:A Baráti Kör számára azonosító, megkülönböztető jelzés készítése, melyet meg
kell terveznünk és rendelni./Kitűző, esetleg sál és pecsét is./
16. Bodokiak lakhelyei városunkban:Gyula különböző kori várostérképén

be kellene

azonosítani, hol laktak a Bodoki család ismert, neves tagjai? ( Régi, korabeli, mai térképek,
Levéltár, nyilvánrtartások felhasználásával.)
17. Emléktáblák elhelyezése: Eddigi javaslataink a TVH falán, Folyammérnöki Hivatal és
Alsó-Fehér-Körösi Vízgazdálkodási Társulat volt épületén elhelyezni emléktáblát, tovább kell
keresni az alkalmat és pénzügyi forrásokat..
Gyula, 2014.január 10.
Összeállítás a 2013.december 10. összejövetel és a 2014.január 9.-i Vezetőségi megbeszélés ,
további módosítás az észrevételek szerint javaslatok alapján.
Czakóné Czédli Jolán

