
Gyula, 2011. február 17. Czakóné Czédli Jolán

A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör 
tevékenységének

bemutatása



A Körös-vidék meghatározó szerepet játszott a hazai 
vízgazdálkodás fejlődésében, melyet nevezetes névsor és 

vízügyi létesítmények egész sora meggyőzően igazol. Neves 
személyiségek pl. Huszár Mátyás, Bodoki Károly, Beszédes 

József, Vásárhelyi Pál kamatoztatták képességeiket a Körös-
Berettyó vidék népének biztonságos otthonáért.

Múltunk tárgyi emlékeinek  és neves személyiségeinek emlékét 
megőrizni és bemutatni , tanulni belőle fontos feladat. 

Az Igazgatóság vezetői és dolgozói ezért mindig sokat tettek.
Körülöttünk vannak a múlt emlékei



2009. november 10-én alakult meg a
Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör,

• Az Igazgatóságnál a muzeális értékek megbecsülése hagyomány, 
melynek szép eredményei vannak, de úgy gondoltuk folytatni kell e 
nemes hagyományt, a múlt értékeinek megőrzését a hivatali tevékenység 
mellett önkéntes, szervezett formában is, mert kevés az anyagi és 
személyi  erőforrás e  munkakörökhöz. Ezzel a céllal, az aktív dolgozók  
és nyugdíjas vízügyesek összefogásával létrehoztunk egy önkéntes civil 
szervezetet, amely ezt a munkát felvállalta, végezni szeretné.

• Néhány példa az Igazgatóság muzeális értékeket megőrző 
tevékenységére , emlékeire, amihez kapcsolódunk, amit szeretnénk 
támogatni



Az „50 éves a Vízügy” ünnepségen 2003. december 3-án került 
felavatásra az előtérben a „Folyó” c. dombormű, Debreceni 

Zsóka és Pelcz Zoltán alkotása, melyen neves elődök aláírása is 
található-Az elődök  életútját kutatjuk



Petőfi téri kút-1893-Az első artézi kút Gyulán 
Régi Fehér-Körösi Kapus híd, a több mint százéves 

vízmércével.Bodoki Mihály tervei alapján -1814-16-ban épült-
Az értékek számbavételét segítjük



Kiállítóhelyek
1.Az Alföld első vízügyi múzeuma ,1974 július 19-én nyílt meg A 

Hosszúfoki I. Gőzüzemű sztp. Épült 1898-ban
A Múzeum tavaszi nagytakarításában részt veszünk 2011



Kiállítás a Körös-vidék vízgazdálkodásának történetéről
12 témakörben



Gőzgép hajtotta  a szivattyút, mely ipartörténeti érdekesség 
Szabadtéri  szivattyú kiállítás is tartozik a Múzeumhoz



2.kiállítóhely:A Peresi bemutatóház,mely múzeumi kiállítóhely, 
a Peresi gőzüzemű sztp. épületében kapott helyet, a 

Körös-völgyi Tt. Szomszédságában.2010-ben részt vettünk a  
takarításban



A Körös-vidék természeti értékei is bemutatásra kerülnek



3.sz.kiállítóhely:Kezelőépület és bemutatóház a Gyulai duzzasztónál, mely 
a tűsgát és tápzsilip rekonstrukciója keretében létesült 1996-1998

A Gyulai tűsgát és  szivattyútelep  emlékét őrzi a kiállítás



További gőzüzemű szivattyútelepeik is megőrzésre méltóak.
-BékésI.Békésszentandrás I. Hosszúfok III.-Mi lesz a sorsuk?



A Hosszúfok III. sztp. Gépháza , melyben szemet 
gyönyörködtető látvány a funkció és a forma egysége



Jel:A Remetei Nevelőotthon hármas elöntése a deltában 
Emléktábla a Kienitz ház falán az Élővíz-csatorna partján, 

Gyulán



KIADVÁNYOK



Egyéb:Gyulán a Ó-református temetőben a Bodoki sírok 
gondozása

Mosonyi Emil Emlékszoba 2010



Nyertes Pályázat: Táj-Víz-Ház2011-12
Az álom valóra válik



Értékeink száma egyre nő, ami ma munkaeszköz, az holnap 
múzeumi tárgy….



A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör 
tevékenysége

• Jelenleg 24 főlétszámmal működünk
• Rövid idővel az alakulás első évfordulója előtt került sor a vezetőség 

választó taggyűlésre, jelenleg 24 tagja van. 
• Vezetőségi tagok: Takács Lajos, Cserkúti Andrásné, dr. Vasas 

Ferencné, Kőváriné Szabó Erzsébet, Czakóné Czédli Jolán
• Az elmúlt egy év munkával és a Baráti Kör építésével telt el, s jelen 

időszakra kialakult a megfelelő szervezet. Elkészült a működéshez 
szükséges 

– Alapszabály, 
– Az Igazgatósággal együttműködési megállapodás, 
– a Baráti kör Munkaterve  2010. és 2011. évre, 
– s megfogalmaztuk a hosszabb távú feladatokat is.



Céljaink

• A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti kör vállalása önkéntes 
tevékenység, melyet a Baráti Kör tagjai végeznek, annak érdekében, 
hogy Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság vízügyi múzeumhoz, a 
muzeális értékek védelméhez, kiállításokhoz, kiadványokhoz, jelentős 
vízügyi személyiségek munkájának megörökítéséhez, nyilvánosság 
programhoz, pályázatok készítéséhez, lebonyolításához kötődő 
kutatási, gyűjtési, szervezési, rendezési munkáját támogassák, az 
Igazgatósággal összhangban, de önállóan, térítésmentesen.



Tervezett Munkatervünk

• -1.A Táj- és Víztörténeti Bemutató Oktató és Információs Házak a Körös-Berettyó és Érvölgyében 
címmel ( TájVízHáz) pályázat terveinek véleményezése, megvalósításának támogatása 

• -2.Az Ottománi kúria meglátogatása lehetőség esetén, mely a román partner intézmény. 
• -3.Víz Világnapi ünnepi programban részvétel az Igazgatóság programjának támogatása
• -4.A Hosszúfoki Bodoki Károly Múzeumban tavaszi nagytakarítás a Gyulai Szm.-el és a VGO-val
• -5.Időszakos kiállítások lehetőségének vizsgálata és támogatása a Múzeumban, 
• -6.A Múzeum épületének (Városház u. 25.) történetéről, funkcióiról, tulajdonosairól, stb.  ismertető.
• -7..Hírlevélbe cikkek írása. 
• -8.Jeles vízépítő mérnökök, vízügyesek a Körös-vidéken címmel életrajzanyag kutatása
• -9.„Vízügyi anekdoták, történetek” címmel–2012-re, a Víz Világnapra pályázat
• -10.Bodoki Károly sírjának gondozásának, megemlékezések, a Bodoki kapcsolatok szervezése
• -11.Archívum katalogizálása a vízügynél (tervek, fényképek,  térképek, eszközök), sajtófigyelés 

segítése.
• -12.Esztergomi Duna Múzeum meglátogatása
• -13.Rendszeres  összejövetelek tartása:Minden hónap második szerda 15 óra.
• -14.”Emlékfal” létesítése az Igazgatóságnál, javaslat szinten kidolgozva
• -15. Javasoljuk a Körösök vidékéhez kapcsolódó vízügyi múlt és jelen emlékeinek gyűjtését
• -16. Az „Évfordulónaptár” számítógépes nyilvántartás folytatása,

• amennyiben a fentieket  az Igazgatóság támogatja és igényli.



Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör 2010



„Az önkéntes tevékenységeknek mindenki hasznát látja: közelebb hozza egymáshoz a különböző 
közösségeket, az önkénteseknek pedig lehetőséget teremt arra, hogy visszafizessenek valamit a 
társadalomnak, és egyúttal új készségeket sajátítsanak el. Számos formát ölthet: segítségnyújtás 

sportklubban, iskolában, kórházban, jótékonysági tevékenység stb. Jelenleg az európaiak kb. 20%-
a végez önkéntes munkát. Az önkéntesség európai éve azt kívánja elérni, hogy minél többen 

végezzenek önkéntes munkát. „EU honlap”

A Bodoki Károly Múzeum Baráti Kör olyan személyekből áll ,akik
az önkéntességnek ezt a formáját választották,

mert a munkájuk a hivatásuk és egyben a hobbyjuk is!

Köszönöm a figyelmet!
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