2015

Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör munkaterve1. Együttműködés a KÖVÍZIG-gel:
Az Igazgatóság kérésére a vízügyi programokban való közreműködés, a Bodoki Emlékév
2015-re áthúzódó
programjainak tervezésében, végrehajtásában, a rendezvények
lebonyolításában, feladatokban részvétel.
2.Víz Világnapi ünnepi program- részvétel, a KÖVÍZIG programjának támogatása
3. Tavaszi „nagytakarítás ” a Táj-Víz-Ház emeletén lévő kutatószobában és a stúdióban lévő
archív fotók válogatása, csoportosítása, rendezése. Tisztázni

kell, mi az Igazgatóság

elképzelése, ha igénylik egy javaslatot dolgozunk ki első ütemben, a sok értékes anyag
számbavételére, nyilvántartására és rendezésére.( Könyvek, kiadványok, fotók, naplók,
térképek, stb.)
4.Hírlevélbe riport, cikkek, tudósítások írása, igény esetén.
5.Előadás tartása :A Jeles vízépítő mérnökök, vízügyesek életrajzának összegyűjtése,
folytatódik, előirányzat egy munkaközi előadás, megbeszélés. 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 gondozása, ünnepi megemlékezések szervezése. (Óreformátus temető, Gyulán).
-Bodoki leszármazottakkal a kapcsolattartás
7.Kirándulás lehetőség szerint Esztergomba, Budapestre, Nyíregyházára, vagy egyéb később
meghatározott céllal.
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- irányítja a beszélgetést.
9.Digitális ”Emlékfal” létesítése:.( Igazgatóság honlapjára, intranet, vagy internetre) Már az
elmúlt évben sikerült egy táblázat szintjén, s hosszabb- rövidebb életrajzokkal megörökíteni
az Igazgatóság eddigi és jelenlegi vezetőinek életútját. Ezek összehangolása, kiegészítése
következik.
10., Vezetőség választás, az Alapszabály és az Együttműködési Megállapodás a
KÖVÍZIG-gel megújítása.

11. Katalogizálás: Térkép, lista készítése a neves vízügyi szakemberek sírjairól,
lefényképezni és bejelölni a helyeket a temetők térképein.
12.

Bodokiak

lakhelyei

városunkban:

Gyula

különböző

kori

várostérképén

beazonosítanjuk, hogy hol laktak a Bodoki család ismert, neves tagjai (Régi, korabeli, mai
térképek, Levéltár, nyilvántartások felhasználásával.)
13. Emléktáblák elhelyezése: Eddigi javaslataink a TVH falán, a Folyammérnöki Hivatal és
Alsó-Fehér-Körösi Vízgazdálkodási Társulat volt épületén elhelyezni emléktáblát, tovább kell
keresni az alkalmat és pénzügyi forrásokat.
14. A KÖVÍZIG Székház történetére kutatás indítása, melynek eredményeként egy előadás
és egy kiadvány készülne.
Gyula, 2015. január 8.
Összeállítás a 2015.január 15.-i Vezetőségi megbeszélésre
Czakóné Czédli Jolán

