A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör
2020. évi munkaterve
1. Együttműködés a KÖVÍZIG-gel:
Részvétel az Igazgatóság kérésére a Vízügyi Igazgatóság programjainak
tervezésében, végrehajtásában, a rendezvények lebonyolításában, feladatokban.
Kiemelt a KÖVÍZIG-BKVMBK megbeszélésen elhangzott feladatok
végrehajtása /tételesen 86. sz. emlékeztetőben/.
2. Víz Világnap 2020.: A KÖVÍZIG programjának támogatása, hagyományosan
a szlogen /ez évben: Klímaváltozás/ témához kötődő feladatokkal /plakát,
pályázat, kiállítás/
3. A TVH emeletén lévő raktárban, a tervtárban, az Igazgatóság vezetőinél, a
Fotótárban lévő fényképek archiválásában közreműködés, a digitalizálásra
előkészítés folytatása, felkészítés a szkennelésre.
4. Hírlevélbe riport, cikkek, tudósítások írása, igény esetén. Folytatható lenne a
nyugdíjba menőkről kezdett sorozat is.
5. Honlap: A KÖVÍZIG honlapon belül elkészült Baráti Kör honlap
folyamatos aktualizálása.
6. Bodoki Károly és a mérnök dinasztia emlékének ápolása, megőrzése:
- Bodoki Károly családi sírjának gondozása évi 3-4 alkalommal,
- ünnepi megemlékezések szervezése, tartása,
- Bodoki leszármazottakkal kapcsolattartás,
- Bodokiak lakhelyei városunkban és Békésen, kutatás különböző kori
várostérképeken. Be kellene azonosítani, hol laktak a Bodoki család ismert,
neves tagjai? (Régi, korabeli, mai térképek, Levéltár, nyilvántartások
felhasználásával.)
- Bodokiakról a javaslat elkészítése az Értéktár részére. Bodoki Károly
születésének 206. évfordulója lesz, és 6 éves lesz a Bodoki Károly szobor,
tavaszi virág elhelyezés márc. 29.
- Emléktábla koszorúzás a KÖVÍZIG-gel dec. 10-én, (10éves az emléktábla)
7. Takács Lajos volt vízügyi igazgató, /1966-1981./ tiszteletbeli elnökünk
emlékének megőrzése
- közreműködés a Hosszúfoki Múzeumban a Takács Lajos Emléksarok
létrehozásában,
- a vele készült 95 éves születésnapi interjú írásos megjelentetése a Hírlevél
mellékleteként és korlátozott számban nyomtatásban /nyugdíjasok részére/
8. Rendszeres összejövetelek tartása: Havonta egy alkalommal folytatjuk a
beszélgetéseket, a feladatokról, a szakmáról, a múltról és a jövőről (rugalmasan,
az egyéb programoktól is függően). Továbbra is hívjunk vendégeket, akivel egy
házigazda - aki a vendéget hívta - irányítaná a beszélgetést.
9. Vízügyesek nyughelyei. Folytatni szeretnénk az emléket állító felmérést a
neves helyi vízügyi szakemberek sírjairól, mely 2016-ban már elkezdődött,
/térkép, fényképek, felmérés két temetőben/ szeretnénk lezárni.

10. Emléktáblák elhelyezése: A Folyammérnöki Hivatal, az Alsó-Fehér-Körösi
Vízgazdálkodási Társulat és a Vízügy Székház épületén javasoltunk elhelyezni
emléktáblát, melyek előkészítését folytatni kell. Ebben az évben a Társulat
székháza javasolt. /Kapcsólódhatna hozzá dr. Vasas Ferencné előadása
/ppt/ Uhrin János vízmester életútjáról és munkásságáról, a Vaskor film
lejátszása, (120 éves a Békés I. sztp., ahol a film játszódik) MHT-vel közösen.
11. A Békési Városvédő és Szépítő Egyesülettel kapcsolattartás, együttműködés
a Hosszúfoki Bodoki Károly Múzeum népszerűsítése ügyében.
12. Kirándulás a Duna Múzeumba tavasszal, és ősszel Ottományba a
KÖVÍZIG támogatásával.
12. Ünnepeink, megemlékezések: (később születik döntés a megemlékezésről,
ill. annak mikéntjéről a BK-ben/
Vízügyi szervezet és Bodokiak összefüggésében
175 éve: 1845. dec. 7-én Gyulán megalakult a Körös -Szabályozási Társulat
/Bodoki Károly osztálymérnöke volt/
150 éve: 1870-ben országosan létrejöttek az egységes szabályozások érdekében
a
folyammérnöki
hivatalok,
nálunk
Körös-Berettyó
Szabályozási
Folyammérnöki Hivatal néven, majd egy év múlva Gyulai Folyammérnöki
Hivatal néven, Bodoki Lajos vezetésével.
- megemlékezés az elhunytakról, - Bodoki Károly sírjánál kezdve - halottak
napján
13. Egyéb
- a levéltári Bodoki kiadvány megjelenéséhez forráskeresés elősegítése
Gyula, 2020. január 24.-i tervezet
BKVMBK

Czakóné Czédli Jolán

Vezetői megbeszélésen megvitatva és javítva.2020. január 27.
Jóváhagyva közgyűlés 2020.március 27.

