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2016. év 
Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör munkaterve 

 
 
1. Együttműködés a KÖVÍZIG-gel: 
Az Igazgatóság kérésére a Vízügyi Igazgatóság programjainak tervezésében, végrehajtásában, 
a rendezvények lebonyolításában, feladatokban részvétel. 
(kérésre az MHT 2017. évre tervezett programjainak előkészítésében részvétel.) 
Felelős: Kőváriné Szabó Erzsébet, Juhász András 
 
2.Víz Világnapi ünnepi program- részvétel, a KÖVÍZIG programjának támogatása, 
hagyományosan a szlogen témához kötődő kiállítás és tablók készítésével. 
2016. évi szlogen: Water and jobs 
Felelős: Juhász András, Kőváriné Szabó Erzsébet 

 
3. Tavaszi „nagytakarítás” 
Az Igazgatóság kérésére a TVH emeletén lévő Kutatószobában vállalkozunk a sok értékes 
anyag számba vételére, nyilvántartására és rendezésére.( Könyvek, kiadványok, fotók, naplók 
, térképek, stb.) és  jó lenne  a kutató szobát berendezni, meglévő bútorokból. 
Felelős: Czakóné Czédli Jolán 
 
 4.Hírlevélbe riport, cikkek, tudósítások írása, igény esetén. Sorozatot szeretnénk indítani a 
nyugdíjba menő, vagy már nyugdíjas Vízügyesekről. Először az eddigi vezetők életrajának 
közlését tervezzük. 
Felelős: Czakóné Czédli Jolán 
 
5.A Jeles vízépítő mérnökök, vízügyesek életrajzának összegyűjtése, folytatódik, előirányzat 
egy munkaközi előadás, megbeszélés, mert szép számmal gyűltek már össze anyagok, 
hosszabb, rövidebb formában honlapra, intranet, vagy internetre). Évek munkája nyomán év 
végére sikerült „Ki kicsoda- szerű” - rövidebb életrajzokkal megörökíteni az Igazgatóság 
eddigi vezetőinek életútját. Ezek összehangolása, kiegészítése következik. Az elkészült 
anyagból egyeztetések, jóváhagyások után vagy kiadványt kellene készíteni, vagy a már 
javasolt „.Digitális ”Emlékfal” létesülne az Igazgatóság honlapján, és/vagy tablószerűen az 
előtérben egy tényleges Emlékfal is létrejöhetne. 
Ha ez az anyag elkészül, a kutatás, gyűjtés folytatódik, akkor lesz elhatározva a terjedelem és 
forma, mely a szakemberek életútját megörökíti a Körös-vidéken. 
Felelős: Takács Lajos, Czakóné, Cserkútiné, Vasasné, Kőváriné Sz. E. 
 
6.Bodoki Károly emlékének ápolása, megőrzése: 
- A KÖVÍZIG honlapon javasoltuk „megnyitni” a Virtuális Bodoki Károly Emlékszobát 
/ház/múzeum), ahová az általunk ismert Bodoki képek, tervek, írások, eszközök kerülnének, s 
ahol a megismert Domokos család, Bodoky Márta is elhelyezhetné az emlékek fényképeit, s 
mások is, akiknek a birtokában van valamilyen dokumentum, fénykép. Megkezdtük a 
kigyűjtést, a Vízügyi Igazgatóság informatikai támogatásával. 
Felelős: Czakó András 
 
-  Bodoki Károly és családja sírjainak gondozása évi 3-4 alkalommal 
-ünnepi megemlékezések szervezése, tartása 
Felelős: Czakóné C.J. 
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-Bodoki leszármazottakkal a kapcsolattartás 
Felelős: Kőváriné Szabó Erzsébet 
 
-Bodokiak lakhelyei városunkban: Gyula különböző kori várostérképén be kellene 
azonosítani, hol laktak a Bodoki család ismert, neves tagjai? ( Régi, korabeli, mai térképek, 
Levéltár, nyilvártartások felhasználásával.) 
Felelős: Juhász András 
 
7.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. 
felelős: Kőváriné Szabó Erzsébet és Czédli Jolán 
 
8.Térkép és lista készítése a neves helyi vízügyi szakemberek sírjairól.  Mindet 
lefényképezzük és bejelöljük a helyeket a temetők térképein. 
Téma felelőse: Juhász András 
 
9. Emléktáblák elhelyezése: Eddigi javaslataink a TVH falán, a Folyammérnöki Hivatal és 
Alsó-Fehér-Körösi Vízgazdálkodási Társulat volt épületén elhelyezni emléktáblát.  
Első lépésben a TVH falára készül el tábla, átadás tervezett időpontja 2016. március 22. a Víz 
Világnapja 
Téma felelőse: dr. Vasasné 
 
10. A KÖVÍZIG Székház  történetére  irányuló kutatás folytatása , melynek eredményeként 
egy előadás  egy kiadvány és igény ill. finanszírozási háttér függvényében a TÁJVÍZHÁZ 
történetéről készült poszterhez hasonló összeállítás készítése. 
Téma felelősök és közreműködők: dr. Vasas Ferencné, Lázár Istvánné és Galbátsné Stein 
Erzsébet 
 
11. A Hosszúfoki Bodoki Károly Vízügyi Múzeum  fejlesztési és bővítési lehetőségeinek 
keresése, makettek készítésének vizsgálata (a nagy vízépítési műtárgyakról, az igazgatóság 
működési területéről terepasztal) 
Felelős: Takács Lajos 
 
Gyula, 2016. január 27. 
 
összeállította: 
Czakóné Czédli Jolán 


