
A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör tájékoztatója 
 
Mint azt egy korábbi lapszámban hírül adtuk, 2009. november 10-én megalakult a Bodoki 
Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör, mely azóta egyre bővülő létszámmal működik. Rövid 
idővel az alakulás első évfordulója előtt vezetőségválasztó taggyűlést tartottunk, ahol 22 fő 
jelenlétében. Titkos szavazással választottuk meg az 5 fős vezetőséget. Az elmúlt egy év 
munkával és a Baráti Kör építésével telt el, s jelen időszakra kialakult a megfelelő szervezet. 
Az Alapszabály, az igazgatósággal történő megállapodás, a Munkaterv elkészült és 
elfogadásra, s az utóbbi 2010-re eső része teljesítésre is került. Elkezdődött egy 
évfordulónaptár készítése, mely a folyószabályozások előtti korszaktól napjainkig, a vízügyi 
múltat dolgozza fel. Jelenleg 288 esemény van feltöltve, s szeretnénk a program szükséges 
módosításai után folytatni azt. Támogattuk az Igazgatóság nagysikerű víz világnapi 
rendezvényét zsűrizéssel, szervezési, helyszíni munkákkal. A Vízgazdálkodási Osztállyal és a 
Szeghalmi Szakaszmérnökséggel közösen „felfrissítettük” a Peresi bemutatóházat, s egyben 
egy kellemes napot töltöttünk a holtág mellett. Részt vettünk a Mosonyi Emlékszoba 
kialakításában, s a BME-n tartott szoboravatáson. A Városház utca 25. szám alatti 
„TájVízHázban” tervezett kiállítás terveinek többszöri véleményezésében, egyeztetésein, - 
majd a pályázat készítésében - közreműködtünk. Az 1980. évi nagy árvízre emlékezve 
Pálinkás Lajos írta meg tapasztalatait.  Besegítettünk a sajtószemle készítésbe. Örömmel 
vettünk részt a Bodoky-emléktábla avatásán, melyet Gyula város helyezett el az Élővíz-
csatorna mellett, az OTP falán, névadónkra emlékezve. Kutatási feladatokat végeztünk a 
Bodokyakról szóló előadáshoz (Bodoki Károly i-vel, míg a család többi tagja nagy részben y-
nal írta a nevét). Megemlékeztünk a Bodoky síroknál és Góg Imre vízügyi történetkutató 
nyughelyén. 
Nagy örömmel vettük a hírt a TájVízHáz pályázat sikeréről és készülünk munkánk 
folytatására a 2011. évi munkatervünk összeállításával, az eddigiekhez hasonló és új 
feladatokkal. A 2010. október 27-én megválasztott vezetőség - Takács Lajos, Cserkúti 
Andrásné, dr. Vasas Ferencné, Kőváriné Szabó Erzsébet és Czakóné Czédli Jolán - már 
kétszer tartott megbeszélést a választás óta, s elmondhatjuk tagjainkról, hogy lelkesedésben, 
szakmaszeretetben, ötletekben nincs hiány. Hiszünk abban, hogy a vízügy múltjához kötődő 
feladatokkal a jelenéért és a sikeres jövőjéért is dolgozunk. 
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A Baráti Kör tagjai az igazgatóság épülete előtt 


