
Gyula, 2011. november 24. Czakóné Czédli Jolán

Beszámoló
a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör 

tevékenységéről



„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!



Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör 2010. nov. 
1 éves korában



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

Vízügy Könyvtárában

 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, s végezni szeretné.

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



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 múltunkat bemutatni , tanulni 

belőle fontos feladat. 



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.

 Az Igazgatóság helyet biztosít, lehetőséget ad, fórumot teremt és 
munkánk feltételeinek biztosításával  segíti tevékenységünket a 
megállapodás szerint.



Az elődök  életútját kutatjuk , összegyűjtjük az 
információkat….

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 találhatók



Az értékek számbavételét segítjük ….
A 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-



Kiállítóhelyek
tavaszi nagytakarításában részt veszünk

(2011-ben megtörtént)
1.Az Alföld első vízügyi múzeuma ,1974 július 19-én nyílt meg A Hosszúfoki I. Gőzüzemű sztp. 

Épült 1898-ban



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 (2012-re 
tervezzük)



Mi lesz a sorsuk? Mit tehetünk értük?
További gőzüzemű szivattyútelepeik is megőrzésre méltóak.

-BékésI.Békésszentandrás I. Hosszúfok III.-



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



Jelek számon tartása, javaslatok:
A Remetei Nevelőotthon hármas elöntése a deltában 

Emléktábla a Kienitz ház falán az Élővíz-csatorna partján, 
Gyulán…stb.



KIADVÁNYOK
előkészítése, anyaggyűjtés



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

Mosonyi Emil Emlékszoba létesült, 2010



Pályázatok segítése:Táj-Víz-Ház2011-12
Az álom valóra válik



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



A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör 
tevékenysége

 Jelenleg 26 fő létszámmal működünk
 Vezetőségi tagok: Takács Lajos, Cserkúti Andrásné, dr. Vasas 

Ferencné, Kőváriné Szabó Erzsébet, Czakóné Czédli Jolán
 Az első 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.

 A második év munkával folytatódott



Tervezett Munkatervünk végrehajtása
/Igyekeztem emlékeztetőkben, levelekben, képekkel év közben beszámolni/

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

Ennek a feladatnak eleget téve több alkalommal véleményeztük a kiállítás tervét,)
s most elmúlt hetekben a megvalósítás fázisában a készülő berendezési terveket is 
véleményezhettük, s a jövő évi terveinkben is e tevékenység  folytása következik, 
a befejezésig.

-2.Az Ottományi kúria meglátogatása lehetőség esetén, mely a román partner intézmény. 
2011.nov.7-én meglátogattuk az Ottományi kúriát, erről külön beszámoló készült.



Munkaterv végrehajtása

 -3.Víz Világnapi ünnepi programban részvétel az Igazgatóság programjának támogatása
 Előkészítő ismertető anyagokat készítettünk ( Gyula város története és a vizek története) 

és  a lebonyolításban is részt vettünk.

 -4.A Hosszúfoki Bodoki Károly Múzeumban tavaszi nagytakarítás a Gyulai Szm.-el és a 
VGO-val
 Megtartottuk a nagytakarítást, leporolva a kiállítást, papírokat kicseréltük , tágyakat rendbe tettük, 

letöröltük, ablak tisztítás stb.ésTakács Lajos alapító igazgató megjavíttatta a vendégkönyvet.
 H.Kovács Gábor elkészítette a szabadtéri kiállítás  ismertetőjét, Kőváriné E leírja, megszerkeszti

 -5.Időszakos kiállítások lehetőségének vizsgálata és támogatása a Múzeumban
 Sós Imre a Zerge turistikai Egyesület elnöke felkért bennünket júniusban „A sportolók a vizekért 

„című kiállítás őrzésére, melyet a Bemutatóházban      rendeztek .

 Egy héten át őriztük a kiállítást, tárlatvezetéssel bemutattuk és megnyitottuk a Mosonyi 
Emlékszobát is, érdeklődés kísérte a látogatók részéről. A Mosonyi szobához vezető  kalauzt 
készítettünk.



Munkaterv végrehajtása

 -6.A Múzeum épületének (Városház u. 25.) történetéről, 
funkcióiról, tulajdonosairól, stb.  ismertető.
Ehhez kötődik dr. Vasas Ferencné és Lázár Isvánné kutatása, akik az épület 
történetét tárják fel, a Békés Megyei Leltárban is kutatva.,már rengeteg információt 
gyűjtöttek össze, melyből jövőre előadás készül.

 -7..Hírlevélbe cikkek írása. 
Beszámoltunk a tevékenységünkről a Hírlevélben, több alkalommal.

 -8.Jeles vízépítő mérnökök, vízügyesek a Körös-vidéken 
címmel életrajzanyag kutatása

 A munka elkezdődött, mai megbeszélés tárgya lesz. Elkészült egy lista kortársainkról 
és elődeinkről, melyet minél teljesebbre szeretnénk készíteni, s a  munka a meglévő 
életrajzok összgyűjtésével, majd a hiányzók, de fontosnak megítéltek előállításával fog 
folytatódni.



Munkaterv végrehajtása

-9..„Vízügyi anekdoták, történetek” címmel–2012-re, a Víz 
Világnapra pályázat

Függőben van a pályázat a vízügy átszervezése és a Hrlevél internetes megejlenése 
miatt, ma kellen dönteni róla.

-10.Bodoki sírok gondozása.
Két alkalommal voltunk közösen a síroknál, először kapálás, festés, második 
alkalommal ismeretlen jótevők rendbe tették , így a koszorúnk elhelyezése történt meg.
(Halottak napján mécsest gyújtottunk még.)



Munkaterv végrehajtása

-11.Archívum katalogizálása a vízügynél (tervek, fényképek,  térképek, 
eszközök), sajtófigyelés segítése.
Az év első hónapjaiban a sajtófigyelés támogatása megtörtént, de ez rendszeressé nem válik, az Osztály a feladatát 
megoldja. 

-12.Esztergomi Duna Múzeum meglátogatása
Még nem valósult meg, a jövő évi terveink között szerepel.

-13.Rendszeres  összejövetelek tartása:Minden hónap második szerda 15 
óra.
Beszélgetések voltak: Takács Lajos ny. igazgatóval Bak Sándor igazgatóval, SzabóFerenc 
történésszel, Nagy Éva könyvtárossal,  és D.Nagy András helytörténész lesz a decemberi 
vendég. Felvetődött év közben , hogy ne legyen minden hóban, s hogy a 



Tervezett Munkatervünk végrehajtása

 -14.”Emlékfal” létesítése az Igazgatóságnál, javaslat szinten 
kidolgozva
 Nem valósult meg, várjuk a javaslatokat!

Ugyancsak folytatódik, s hosszabb távra szól a következő két pont.

 -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.



Együttműködés

 Az Igazgatóság egy alkalommal gépkocsit biztosított 
Hosszúfokra, 
Ottományba kiránduláshoz autóbuszt kaptunk,  a projekt 
keretében,
Minden alkalmunkhoz helyiséget kaptunk, alkalmanként 
vendéglátással
Vendégeinknek, látogatáshoz ajándék kiadványokat 
biztosítottak 

Köszönjük!



Az elmúlt év képekben
2010.novemberi közgyűlés







Mosonyi szobor avatás, BME 2010.nov.9.



Mosonyi Emlékszoba avatás 2010.nov.24.





Bodoky Emléktábla 2010.12.21.avatás



Víz Világnap



2011.Május 13 Hosszúfoki Bodoki Károly Vízügyi Múzeum





Ó-Református temető Gyulán, 2011.5.26.



Kiállítás a Múzeumban 2011. június 



Hosszúfoki Múzeumban szemle és születésnap 2011.9.22.



Bodoki síroknál emlékezés



Ottományi kirándulás 2011.nov.7.



Köszönöm mindenkinek  
munkáját, az érdeklődését, a 
támogatását!
További jó munkát!
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