2017
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. (
pl.Békésszentandrási bemutató központ és a duzzasztó 75 éves ünnepségének előkészítése )
2.Víz Világnap 2017- a KÖVÍZIG programjának támogatása, hagyományosan a szlogen
témához ( valószínű WASTEWATER-szennyvíz ) kötődő kiállítás és tablók készítésével,
helyszíni jelenléttel.
3. Tavaszi „nagytakarításunk” előtt tisztázni kellene , mi az Igazgatóság elképzelése a TVH
emeletén lévő Kutatószobával, ha igénylik egy javaslatot dolgoznánk első ütemben ki, a sok
értékes anyag számba vételére, nyilvántartására és rendezésére.( Könyvek, kiadványok, fotók,
naplók , térképek, stb.) és jó lenne a kutató szobát berendezni, a meglévő bútorokból..
4.Hírlevélbe riport, cikkek, tudósítások írása, igény esetén. A Vízügyi vezetők 1953-2013
életrajzának közlését szeretnénk megkezdeni, időrendi sorrendben. Folytatható a nyugdíjba
menőkről sorozat, szerintünk jól sikerült eddig.
5.A Jeles vízépítő mérnökök, vízügyesek életútja. Évek munkája nyomán 2016 év végére
„Ki kicsoda- szerű” - rövidebb életrajzokkal megörökítettük és egyeztettük a jóváhagyókkal
az Igazgatóság eddigi vezetőinek / 22 fő/ életútját. Az elkészült anyagot átadjuk az
Igazgatóságnak, a javasolt „.Digitális ”Emlékfal” létesülne az Igazgatóság honlapján,
és/vagy tabló szerűen az előtérben egy tényleges Emlékfal is létrejöhetne..
6.Bodoki Károly emlékének ápolása, megőrzése:
-A KÖVÍZIG honlapon
szeretnénk idén „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.. ezt szeretnénk
megvalósítani.
Változatlanul folytatjuk:
- Bodoki Károly családi sírjának gondozása évi 3-4 alkalommal,,
-ünnepi megemlékezések szervezése, tartása,.
-Bodoki leszármazottakkal a kapcsolattartás
Új feladatunk
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.)
7.Rendszeres összejövetelek tartása: Minden hónap második szerda 15 óra./változhat/
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.

8.Vízügyesek nyughelyei. Folytatni szeretnénk az emléket állító felmérést a neves helyi
vízügyi szakemberek sírjairól. Valamennyi gyulai temető helyszínrajza rendelkezésünkre áll.
Fényképek készülnek, adatokat gyűjtünk és bejelöljük a nyughelyeket a temetők térképein.
9. Emléktáblák elhelyezése: Ez évben a Folyammérnöki Hivatal és/vagy az Alsó-FehérKörösi Vízgazdálkodási Társulat volt épületén javasolnánk elhelyezni emléktáblát, melynek
előkészítését kellene folytatni.
10, A KÖVÍZIG Székház történetére irányuló kutatás eredményesen befejeződött. 2016ban, elkészült egy prospektus tervezet. E munka folytatása eredményeként a kutatók
tartanának egy előadást és egy kiadvány, s tabló készülhetne a székház történetéről a vízügyi
Igazgatóság részéről.
11. Időszaki kiállítás a TVH-ban Uhrin János vízmester életútjáról, a Tűsgát építésének 120
évfordulója alkalmából az adományozó Strifler Györgyné gobelin hímzéseivel bemutatásával
kiegészítve.
Gyula, 2017.január 9.
Összeállítás a 2017.január ….-i Vezetőségi megbeszélésre
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