
A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör látogatása 
a Gyulai Duzzasztónál  

 
Az igazgatóság nyugdíjasaiból, illetve a vízügyi múlt iránt elkötelezett aktív kollégákból két 
és fél éve alakult és folyamatosan bővülő taglétszámú Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti 
Kör tevékenységéről az érdeklődő legutóbb a Hírlevél előző számában olvashatott, de az 
azóta eltelt időszakban is aktív munkát folytattunk, melyről szeretnék most beszámolni. 
 
Többek között: 

- a Baráti kör vezetősége május 6-án Bak Sándor igazgató úrral találkozott és beszélte 
meg elképzeléseit, 

- projekt ötleteket adtunk az igazgatóságnak a 2014-2021 közötti időszakra vonatkozóan 
(javasoltuk, hogy - ha lehetősége adódik rá - kerüljön pályázat benyújtásra a 
Hosszúfoki Bodoky Károly Vízügyi Múzeum területének és profiljának további 
bővítésére, a Tájvízház Projekt továbbfejlesztésére, a klasszikus, hagyományos 
gátőrház komplexumok (Peres, Csurgó, Békésszentandrás, Veszei) skanzenszerű 
felújítására, a gőzüzemű szivattyútelepek kerékpár-, illetve vízitúra útvonallal való 
összekötésére, a nagyműtárgyaink, vízilétesítményeink látogatóbaráttá alakítására, 
megközelíthetősé-gének biztosítására), 

- javaslatot tettünk a Békésszentandrási Vízlépcső átadásának 70 éves évfordulójára 
tervezett ünnepség forgatókönyvére, 

 
A korábbi évek hagyományainak megfelelően (a Vízügyi Múzeum kiállító helyei közül a 
Peresi bemutató ház, illetve a Hosszúfoki múzeum épület után) május végén a Gyulai 
duzzasztómű kezelőépületében lévő kiállító szoba, illetve az irányító helyiség tavaszi 
nagytakarítását végeztük el. 
 
A Gyulai Szakaszmérnökség az épületet példás rendben tartja, Baráti Körünk tagjai a kiállító 
szobában lévő vitrineket szabadította meg a pókhálóktól, rendezte át a korabeli 
dokumentumokat, tisztította meg a reluxákat. Sajnos a makett belső kitakarításával mi is 
adósok maradtunk, mivel az üvegfedél szétszedése meghaladta képességeinket, üveges 
szakember segítségét kell majd kérni a felnyitásához. 
A munka befejezése után kisfilmet nézhettünk meg a tűsgát elbontásáról, szóba került az 
Élővíz-csatorna vízpótlása, történeteket hallhattunk a tömlősgát építésének körülményeiről.  
A napot szalonnasütéssel koronáztuk meg.  
Szeretnénk köszönetet mondani ifj. Szalai Sándor gátőrnek és feleségének a vendéglátásért, 
Vígh Eleknek a jókedvéért és a harmónika szóért, Dénes Györgynek a szakmai tájékoztatóért. 
 
Július és augusztus hónapban Baráti Körünk nyári szünetet tart, legközelebb - munkaterv 
szerint - szeptember második keddjén találkozunk. Ekkor (de egyébként bármikor) szeretettel 
várjuk azon nyugdíjas és aktív vízügyes kollégák bekapcsolódását munkánkba, akik 
szimpatizálnak tevékenységünkkel, illetve úgy érzik, hogy hozzá tudnak járulni vállalt 
céljaink sikeréhez. 
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A kiállítóhely rendbetétele utáni jó megérdemelt szallonasütés 


