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1. Együttműködés a KÖVÍZIG-gel: 
Az Igazgatóság kérésére a Vízügyi  Igazgatóság programjainak 
tervezésében, végrehajtásában, a rendezvények lebonyolításában, 
feladatokban résztvétel. ( pl.MHT Vándorgyűlés/ A KÖVÍZIG-
BKVMBK  megbeszélésen elhangzott feladatok végrehajtása / 
71.emlékeztetőben/  
2.Víz Világnap 2018- a KÖVÍZIG programjának támogatása, 
hagyományosan a szlogen témához / idei valószínű  Természet a 
vízért/  kötődő  feladatokkal. 
3. TVH –Az emeletén lévő Kutatószobával kapcsolatban  közösen az 
Igazgatósággal  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 2017-ben átadtuk 
az Igazgatóságnak, 2018-ban kikerül a honlapra és házi kiadvány is 
készülni fog belőle, közre működünk és ezekről az érintetteket, 
közreműködőket, családtagokat tájékoztatni kell a BK-nek. 
 6.Bodoki Károly emlékének  ápolása, megőrzése: 
-A KÖVÍZIG honlapon  szeretnénk idén BK-.ként megjelenni és 
oda az eddig készült munkáinkat feltenni. Ezt meg kell tervezni és 
feltölteni és itt szeretnénk „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 
-Bodokiak lakhelyei városunkban: kutatás folytatása. Gyula 
különböző kori várostérképén  be kellene azonosítani, hol laktak a 
Bodoki család ismert, neves tagjai? ( Régi, korabeli, mai  térképek, 
Levéltár, nyilvártartások felhasználásával.) 
-Bodoki Károly festmény ügyeinek intézése 
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, mely 2016-ban  
már elkezdődött /térkép, fényképek, felmérés két temetőben/  
9. Emléktáblák elhelyezése: A Folyammérnöki Hivatal, az Alsó-
Fehér-Körösi Vízgazdálkodási Társulat volt épületén javasoltunk  
elhelyezni emléktáblát, melynek előkészítését kellene  folytatni. 
Javasoljuk továbbá  szerepeltetni a Székház falán elhelyezendő 
Emléktáblát. 1908-ban  110 évvel ezelőtt bővítette ki az épületet a 
Takarékpénztár és alakította ki annak mai arculatát.   
Figyelemmel arra, hogy a  táblák elhelyezése az anyagiak 
függvényében történhet rangsorolni kell.  
10 Előadás /ppt / és leírás  Uhrin János vízmester életútjáról, a 
Tűsgát építésének 120 évfordulója alkalmából az adományozó Strifler 
Györgyné  anyagára alapozva. 
11. A Békési Városvédő és Szépítő  Egyesülettel kapcsolat tartás, 
együttműködés a Hosszúfoki Bodoki Károly Múzeum  népszerűsítése 
ügyében. 
Az anyag a 2018. jan 25-i  összejövetelen elfogadva. 
 
Gyula,  2018. január  30.  
BKVMBK       Czakóné Czédli Jolán 


