
A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör megalakulása 
 

 
 Az igazgatóság vezetői és dolgozói mindig kiemelt érdeklődést és sok önzetlen munkát 

fordítottak a muzeális értékek védelmére, megőrzésére. Bizonyítékai ennek a meglévő 
gőzüzemű szivattyútelepeink, az értékes dokumentációs és tárgyi gyűjteményünk, a tervtár, a 
Hosszúfokon és Peresen látható kiállítás, a Gyulai tűsgát bemutatóhely és emlékszoba, s 
persze Gyulán, a Városház utca 25. szám alatti bemutatóház, mely évek óta vár arra, hogy a 
tervezett, állandó kiállítás megvalósulhasson. Ez utóbbi vonatkozásában egy magyar-román 
pályázat kapcsán biztatóra fordult a helyzet.  

 Az igazgatóságnál a muzeális értékek megbecsülése egybeforrott Góg Imre vízügyi 
történetkutató nevével, aki nélkül évtizedek óta nem történt évforduló, megemlékezés, ünnepi 
esemény, kiadvány-készítés, mert élő lelkiismeretként gondozta e témát.  

 Imre bácsi elvesztése nagy űrt hagyott maga után, s több mint egy év után már világosan 
látszik, hogy folytatni kell e nemes hagyományt; a múlt megbecsülését. Talán senki sincs, aki 
hozzá hasonlóan, személyében fel tudná vállalni ezt a feladatot, de szervezett formában, az 
aktív és nyugdíjas vízügyesek összefogásával kialakulhat egy önkéntes civil szervezet, 
támogatva ezt a tevékenységet. Ennek tettük le az alapjait 2009. november 10-én, megalakítva 
a Vízügyi Múzeum Baráti Kört, Bodoki Károlyról elnevezve. Az alapítók jelenlegi, illetve 
volt munkakörüknél fogva, érintettek a vízügyi történetkutatás témakörében, továbbá 
érdeklődési körüknél fogva is szívesen foglalkoznak ezzel - bizonyíték erre az idén nyáron, a 
bemutatóházban rendezett képzőművészeti kiállítás lebonyolítása, valamint Imre bácsi 
írásaiból készített kiadvány létrehozása. Cserkúti Andrásné, aki a Titkárság vezetője és az 
eddigi múzeumi pályázatok készítője volt, Nagy Sándorné, aki a tervtár, könyvtár, muzeális 
ügyek intézését évtizedekig végezte, Lévai Ildikó, aki a titkárság részéről jelenleg e témák 
felelőse, Bátai Jánosné, kinek a Vízgazdálkodási Osztályon a munkaköréhez tartoznak ezen 
ügyek és jómagam, aki mindig szívügyemnek tekintettem és annak tekintem ma, is,  a jövő 
érdekében a múlt megőrzését, megismerését. (Nem csak az események, a műszaki 
megoldások is érthetőbbek folyamatukban, s a társadalmi helyzettel összefüggésben 
vizsgálva.). 

 A múzeum baráti körökről tudni kell: „ahány múzeum, annyiféle típusú múzeumi baráti kör 
létezik”. Ezek hol szellemi, hol anyagi támogatást nyújtanak, másutt az intézmény csak nevet 
és helyet ad egy civil műértő társaság létrehozásának. A vidéki múzeumok baráti körei a helyi 
szellemi élet és lokálpatriotizmus hordozói; a városokban, községekben működő múzeumok 
talán csak apropót adnak a kultúrára éhes emberek csoportosulásához. Álljon itt néhány példa 
a működő pártoló társaságokkal rendelkező múzeumokból, a megyeszékhelytől a községig: 
Városi Múzeum (Győr), Déri Múzeum (Debrecen), Laczkó Dezső Múzeum (Veszprém), 
Nógrádi Történeti Múzeum (Salgótarján), Rákóczi Múzeum (Sárospatak), Szántó Kovács 
János Múzeum (Orosháza), Erkel Ferenc Múzeum (Gyula), Báthori István Múzeum 
(Nyírbátor), Abaúji Múzeum (Forró), Blaskovich Múzeum (Tápiószele), Vay Ádám Múzeum 
(Vaja).”  

 Van tehát előttünk példa, ezért bátran nekivághatunk e feladatnak, bár a helyzetünk speciális.  
 Ezúton hívjuk azokat, akik dolgozni tudnának és szeretnének (kutatás, cikkírás, 

katalóguskészítés, anyagrendezés, rendezvényszervezés, kiadvány-készítés stb.) a kiállítás 
létrehozásáért, s más, a múlt értékeinek megmentéséhez kötődő muzeális feladatok 
végzésében szívesen részt vennének, hogy jelentkezzenek tagnak Lévai Ildikónál, vagy Bátai 
Jánosnénál írásban, vagy a 66/ 526-400 központi telefonszámon! Ha aktív közreműködést 
nem vállalnak, de támogatni szeretnék valamilyen formában e feladatokat (elviekben, 
tanácsadóként, tárgyi, vagy más adományokkal) ugyanott jelentkezve, csatlakozzanak 
hozzánk, pártoló tagnak! 
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  Nem csak a vízgazdálkodási, vízépítési, műszaki, környezetvédelmi szakemberekre, de jogi, 

gazdasági ismeretekkel és a területen nagy helyismerettel bíró kollégákra is számítunk, 
akiknek érdeklődése és ideje lehetővé teszi a részvételt! „Gépírói” (szövegszerkesztői), vagy 
adminisztrációs, fotózási feladat vállalása is lehetséges (később, a belépési nyilatkozatban kell 
a konkrétabb vállalásra utalni, melyből adatbázist készítünk). Javaslatot is szívesen fogadunk, 
valakinek az ajánlását, a működéshez ötleteket, stb. Elkészült a Baráti Kör Alapszabálya 
tervezetben, folyamatban van a megvitatása és véglegesítése, a jelentkezőknek megküldjük. 
Létszámunk az alapítás óta Kőváriné Szabó Erzsébettel (ÁFO) és Kovács Ákossal (Gyulai 
Szakaszmérnökség) bővült. Eddig négy összejövetelt tartottunk. Első feladatként igen 
alaposan véleményeztük a városház utcai kiállítóhely szakmai tanulmányát, s folyamatban 
van az igazgatóság honlapjára az Eseményjegyzék készítése (először az alakulástól 
napjainkig, majd kiterjesztve a múltra is).  
Feladat tehát van, s lesz, várjuk a jelentkezéseket!      
         Czakóné Czédli Jolán 

 

 

            

 


