
 
Három éves a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör 
 
Az igazgatóság könyvtárában rendhagyó összejövetelt tartott 2012. november 20-án a Bodoki 
Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör, „kerekasztal beszélgetéssel”, abból az alkalomból, hogy 
„születésének”, azaz alakulásának harmadik évfordulóját ünnepelte. 
Az elmúlt három év útkereséssel telt, de eredeti célkitűzéseinket nem tévesztettük szem elől, 
vagyis az igazgatóság muzeális értékeihez fűződő tevékenységét, ezek közül is kiemelten 
Gyulán, a Városház utca 25. szám alatt a TájVízHáz megvalósulását támogattuk. A 
takarítástól a szakvéleményadáson át sokféle munkát végeztünk el, sok észrevételt, javaslatot 
fogalmaztunk meg.  
A harmadik évforduló számvetésre késztetett, de egy kicsit ünnepeltük is magunkat. 
Megemlékeztünk arról, hogy alapító tagok 5-en voltunk, ma 28 tagunk van, melyből 
rendszeresen kb. 15 fő részvételére számíthatunk összejöveteleinken. 
Köszönet illet mindenkit az itt végzett munkájáért, mert önként, a szabadidejéből áldozott 
időt, de köszönjük az igazgatóságnak is a lehetőséget, a támogatást (helyet, munkánk 
értékelését). A munkavégzést folyamatosan dokumentáltuk, (a Hírlevélben is) beszámolók, 24 
db emlékeztető és levelezésünk örökíti meg. Munkaterv szerint dolgozunk, melyet minden év 
januárjában elkészítünk és a lehetőségeink szerint végrehajtunk. Vannak már hagyományaink, 
pl. a „tavaszi nagytakarítás” valamelyik kiállítóhelyen, (Peres, Hosszúfok, a Gyulai tűs gát 
kiállítás után az idén a TájVízHáz archívuma kerül sorra), a Víz Világnapja ünneplésében, 
lebonyolításában való aktív részvétel, a Bodoki sírok gondozása koszorúzással, 
megemlékezéssel, rendszeres találkozásaink.  Vendégeket hívunk szakmai beszélgetésre a 
Baráti Kör összejöveteleire (vendégeink voltak dr. Szabó Ferenc, Nagy Éva, Bak Sándor, 
Takács Lajos, D. Nagy András, Sós Imre, stb.). Folyamatossá vált az Életrajzok felkutatása, 
gyűjtése, esetleg írása a Körös-vidék neves mérnökeiről, szakembereiről. Megkezdődött a 
Bodoki Károly Emlékévre való felkészülés, készítettünk ismertetőket, javasoltunk 
emléktáblákat, s még sok egyéb. Vannak már barátaink, ide számíthatjuk Ottományban Szabó 
István tanár urat, aki a kirándulásunkon kalauzolt bennünket, vagy Domokos Lászlót, a 
Gyuláról elszármazott Bodoky Lajos dédunokát, aki levélben kereste meg a Baráti Kört, és 
családi emlékeket akar nekünk ajándékozni. Vannak szép közös emlékeink, pl. az ottományi 
kirándulás, vannak munka sikereink, mint a Mosonyi szoba létrehozásában való részvétel, 
vagy a TájVízHáz projekt munkái, az épületének és tulajdonosainak történetét feltáró kutatás, 
a belőle készült prospektus és előadás, vagy a Hosszúfoki ismertető, és vannak terveink, 
amelyeket szeretnénk megvalósítani. Nem öncélúan, hanem felismerve, mentve, őrizve az 
értékeket. 
   
A kerekasztalra születésnapi torta is került. Az összejövetel tombolasorsolással zárult,- a 
felajánlott könyveket az igazgatóságnak köszönjük. A kisorsolt művek munkánkhoz 
kötődnek, jó kezekbe kerültek.  

 Hogy a képzeletbeli gyertya elfújása közben mit kívántunk, az maradjon titok, de hogy 
szeretnénk továbbra is hasznos tevékenységet folytatni ebben a Körben, azt elmondhatom.    

  
 Kérem az olvasót, hogy vegyen részt az általunk meghirdetett „Novella pályázaton”, 

biztosan emlékszik olyan vízügyes eseményre, amit szívesen elmesélne. (A felhívás az 
Igazgatóság honlapján olvasható! Hi. Március 1!) 
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