
A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör életéből, avagy, legyen Bodoki Károlynak 
szobra Gyulán! 
 

 Az idén már három éve lesz annak, hogy 2009. november 10-én-az igazgatóság könyvtárában 
- önkéntes, civil szervezetként - megalakult a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör. 
Azóta többször is beszámoltunk a Hírlevél hasábjain munkánkról, terveinkről, 
programjainkról. Legutóbb az Ottományban tett látogatásunkról írtunk, melyet reméljük a 
TájVízHáz projekt befejezése után megismételhetünk, s a felújított kúriában 
gyönyörködhetünk. 

 
 Elmúlt évi munkatervünkben szereplő feladataink végrehajtásáról az év végén PP előadásban 

beszámolva az idei munkatervet is elkészítettük, melynek teljesítésével ütemesen haladunk. 
  

Röviden áttekintem, 2012-ben mit szeretnénk végrehajtani, és hol tartunk most. (A 
munkaterv pontjait követve) 

 
 A Táj- és Víztörténeti Bemutató Oktató és Információs Házak a Körös-Berettyó és Ér 

völgyében című (TájVízHáz) projekt a megvalósulási szakaszba érkezett, ezért a 
támogatása a Baráti Kör további legfontosabb feladata. A vízügyi igazgatóság kérésére 
elvégezzük azokat a feladatokat, amelyek az előzmények és ismereteink, lehetőségeink 
alapján előre viszik a kiállítás megvalósítását. 

 A víz világnapi, igazgatósági ünnepi programban való részvételünk idén is megvalósult, jó 
ötletnek bizonyult a muzeális értékekből tartott kis kiállítás bemutatása.  

 A Gyulai duzzasztónál - volt tűsgátnál - lévő bemutatóhely és szabadtéri kiállítás tavaszi 
„nagytakarítása” és meglátogatása, a működési feltételek, feladatok megismerése, kiállítás 
tisztítása a most következő havi programunk. (Tavaly Hosszúfokon, előtte Peresen 
voltunk.) 

 A múzeum épületének (Gyula, Városház u. 25.) történetéről, funkcióiról, tulajdonosairól, 
stb. elkezdődött dr. Vasas Ferencné és Lázár Istvánné által az elmúlt években egy 
gyűjtőmunka, melyről április 18-án tartottak sikeres előadást a Baráti Kör összejövetelén. 
(Erről külön is beszámolunk.)  

 Hírlevélbe riport, cikkek, tudósítások írása (szakmai kérdésekről is) folyamatosan a 
terveink között szerepel, s realizálódik. 

 
Ugyancsak folyamatos feladatunk: 
 Jeles vízépítő mérnökök, vízügyesek életrajzának összegyűjtése, részben a meglévő 

életrajzok feltárása, kiegészítése, részben a hiányzók megírása. Első lépésben elmúlt 
évben kialakult egy névsor, melyben szinte a Körös-vidék minden ismert szakembere, 
mérnöke szerepel Huszár Mátyástól napjainkig, s gyűlnek az életrajzok is. 

 Bodoki Károly és Kálmán sírjának gondozása is folyamatos, tavaly két alkalommal, s ez 
évben először Húsvét előtt, került rá sor. (Ó-református temető, Gyulán.)  

 Archívum katalogizálásának segítése igény szerint a vízügynél (tervek, fényképek, 
térképek, eszközök). 

 Tervünk az esztergomi Duna Múzeum meglátogatása: a Mária Valéria hídon át Párkányba 
séta, szlovák oldalon ebéd, vagy olcsóbb, alternatív programként Orosháza Kútmúzeum és 
Gyopárosfürdő meglátogatása, melyet nyárra tervezünk. 

 Rendszeres összejövetelek tartása: Havonta egy alkalommal beszélgetünk, a feladatokról, 
a szakmáról, a kutatásról, múltról és a jövőről, gyakran vendégek részvételével. 
(Az elmúlt évben vendégeink voltak: Bak Sándor igazgató, dr. Szabó Ferenc történész, 
Nagy Éva könyvtáros, D. Nagy András gépészmérnök, helytörténész.) 

 ”Emlékfal” létesítésére javaslat kidolgozása: Az igazgatóság történeti tablóját javasoljuk 
az épületben kihelyezni, ahol az igazgatóság vezetői lennének bemutatva az alakulástól a 
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különböző igazgatói korszakokban, az utódoknak, látogatóknak szánva, az elődök, a múlt 
megismerésére - a javaslat még részletes kidolgozásra vár. 

 A Baráti Kör civil szervezetként való bejegyeztetésének, Egyesületté való átalakulásának 
vizsgálata, előkészítése is folyamatban van. 

 A Hosszúfoki Bodoki Károly Vízügyi Múzeum szabadtéri kiállítás (szivattyúk, gépek) 
ismertetőjének véglegesítése az elmúlt évi munka alapján folyamatban van, H. Kovács 
Gábor és Kőváriné Szabó Erzsébet készítik, melyet a helyszínre, a látogatóknak szánunk. 

 Bodoki Károly szobor létesítése (Gyulán): Az előkészítési fázis intézése, partnerek 
felkeresése, levélbeni megkeresése és felmérni, hogy elfogadja-e a város és találunk-e 
támogatókat. Mellékelem azt a fotót, amely szerint ideiglenesen már álmunk meg is 
valósult, ugyanis a Víz Világnapján Csiffári Nándor korhű öltözetes szereplésével már 
sikerült a neves mérnök dinasztia e híres tagjának szobrot állítani az igazgatóság előtti 
téren, a Bodoki szökőkútnál. Bodoki Károly vármegyei mérnök készítette a Körösök első 
átfogó szabályozási tervét. 
(Nagy tervünk, hogy 2014-ben, Bodoki Károly születésének 200. évfordulójára 
szobra álljon, ehhez keresünk támogatókat. Aki tud - akár ötletekkel is - segíteni, 
jelentkezzen!) 

 
Csiffári Nándor, mint Bodoki Károly 

 
Ennyit röviden a munkatervünkről, rólunk még annyit, hogy már 28 fő a létszámunk. Aktív és 
volt vízügyi dolgozók együtt, különböző mértékben, de szeretnénk támogatni azokat a 
feladatokat, amelyek végzésére szükség van, de sem a személyi, sem az anyagi feltételek nem 
elegendőek rá az igazgatóságnál. Egyetértünk az önkéntesség célkitűzéseivel, s hisszük, hogy 
mi is többek leszünk általa. 
 
Évzáró ülésünkön Takács Lajos ny. vízügyi igazgató urat, a Hosszúfoki Bodoki Károly 
Vízügyi  Múzeum alapítóját, egyhangúlag Tiszteletbeli Elnökünkké választottuk, köszönve 
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azt a lelkesedést és sok munkát is, amellyel a Baráti Körben fáradhatatlanul tevékenykedik, 
melyre továbbra is nagyon számítunk. 

 Az igazgatóság belső programja keretében az ő nevében is vállaljuk, hogy - igény esetén - 
beszélgetünk a közelmúltról, szakmai kérdésekről a fiatal, pályakezdő, műszaki kollégákkal, 
mert szeretnénk, hogy velünk együtt higgyenek abban, hogy ez egy nagyon szép, komplex 
szakma, hivatás, olyan feladat, amelynek nem csak jeles múltja, de jövője is van! 

  
Czakóné Czédli Jolán. 
 

            

 


