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A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör 
Tevékenysége

Beszámoló 2009.november 10.-2015 május 27.



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

 Az Igazgatóságnál a muzeális értékek megbecsülése hagyomány, 
melynek szép eredményei vannak. 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  végzi hatodik éve.

 Ezt megelőzően készült Góg Imre írásaiból válogatás, akit 
elődünknek tekintünk e feladatok tekintetében. Alapító tagok: 
Lévai Ildikó, Cserkúti Andrásné, Nagy Sándorné és Czakóné 
Czédli Jolán voltak.



Góg Imre emlékülés 2009. 10. 17. Előadásokat tartottunk



A Múzeum Baráti Kör  tevékenységének helyszínei

 Működésünk a Vízügyi Igazgatóság  működési területére esik, a 
már védett és a még védendő értékeket, kutatandó feladatokat 
szeretnénk  a munkákkal támogatni. 

 Fontosabbak:



A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum 
.Az Alföld első vízügyi múzeuma, 1974 július 19-én nyílt meg 
A Hosszúfoki I. Gőzüzemű sztp. Épült 1898-ban

Fokozott figyelmet fordítunk rá:takarítás, 
fejlesztési koncepció, ünneplés, szóró-, 
ismertető anyagok, tablók  készítése



2011. 05. 13.-án nagytakarítást végeztünk, mely 
szalonnasütéssel zárult



A Bodoki  Emlékévben három tablót készítettünk a Bodokiakról 
és a Múzeumról, mely a gépházban van kifüggesztve



A Peresi bemutatóház,mely múzeumi kiállítóhely, a Peresi gőzüzemű 
sztp. épületében kapott helyet, a 
Körös-völgyi Tt. Szomszédságában.

Egy évben tartottunk  
nagytakarítást, 
s meglátogattuk 
több alkalommal



2010. 04. 30.-án egy szép napot töltöttünk ott,  takarítással  a  
Szeghalmi SzM é a VGO- vendégeként



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

Egy napot töltöttünk itt,  
bemutató, vetítés és itt is 
takarítottunk. 



2012. 05. 30.-án voltunk   takarítani és szalonnát is 
sütöttünk



Táj-Víz-Ház:2013. június 25
Az álom valóra válását támogattuk  minden formában, büszkék vagyunk 
rá!! Pályázat írást, projektet , kiállításokat segítettünk , bemutattunk, 
őriztünk több alkalommal, 
kutattuk az épület történetét és elkészült egy kiadvány róla!



A TVH  létesítésének minden  munkafázisában részt vettünk



Értékeink száma egyre nő, ami ma munkaeszköz, az holnap 
múzeumi tárgy, ne dobjuk el!A tárgyak, épületek, eszközök, 
tervek és az emberek, akik dolgoztak velük ,mind értéket  
képviselnek!!.......

Életrajzi kutatásaink  elsőként a 
Körös-vidék  mérnökeire 
irányulnak, első ütemben 
a vízügyi vezetők életrajzát írjuk
1953-tól napjainkig. A gőzüzemű
sztp-ek sorsa , iratok tárgyak, 
megóvása is  tervünk.



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.

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



Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör 
2010. okt. 27-én a választáskor



A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Körben  az  
első választás 2010. október 27-én tartottuk 

 Rövid idővel az alakulás első évfordulója előtt került sor a vezetőség 
választó taggyűlésre, akkor 24 tagja volt a  MBK-nek

 Vezetőségi tagok lettek : 
Takács Lajos, Cserkúti Andrásné, dr. Vasas Ferencné, Kőváriné Szabó 
Erzsébet (titkár), Czakóné Czédli Jolán(elnök)

 A 2011-es év munkával és a Baráti Kör építésével telt el, 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 Mosonyi Emlékszoba avatás 2010. nov 24. 
Létrehozásában is jelentős munkát végeztünk



Tervezett Munkatervünk2011-re, azóta minden évre készült 

 -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 Kirándulás
 -13.Rendszeres  összejövetelek tartása:Minden hónap második szerda 15 óra. Vendég hívás.
 -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.
 Állandó elemek piros!!!!!!



TVH-hoz Munkafüzetek, kifestők, prospektusok tervezése
Folyó völgyszelvénye látható az alábbi ábrán. Írd be, hogy az ábra betűjelzései 
szerint melyik elnevezés melyik szelvény elemre vonatkozhat? 
Meder- ..  ,   töltés- …  ,  magaspart-…  , hullámtér-..,  mentett ártér- ..  ,  árvíztől 
nem veszélyeztetett terület…



TVH Látogatási segédlet, plakát tervezés



Észrevételek, javaslatok, vélemények

TVH projekt-Észrevételek: (2012. július 09.)

 Általános észrevétel 
 Azt gondolom - a piktogramok alapján - három nyelven és Braille írással lehet majd  megnézni a honlap tartalmát

 - A gyulai főlap grafikája ötletes, mert a logó motívumait használja fel a háttérnél is, a nagyított házikó  is jó, a képeket lehetne még bővíteni 
(sokkal jobb mint az ottományi, lehet, hogy jó lenne átvenni a logó formáját az épület  vonatkozásában az ottományi kúria esetén is, a 
boltívekkel együtt, s az üdvözlet három hasábban  lenne benne? Ez is a magyar projekt része, ők nem készítenek honlapot?)

 - Az ottományi főlapon nincs szinte semmi vonzó, sem az épületről, sem az élővilágról, ami indokolná az érdeklődést, a tanösvényt, 
bemutatná az ottani táj és természet valóságos szépségét, amit láttunk és ott jártunkkor megcsodáltunk, pótolni kell, ha nincs olyan  felvétel. 

 - Tartalmilag további elemek behozását javasolnám.

 - Egy jó zöld színt be kellene hozni, a T szimbólumaként mindkét esetben.


 Mindkét helyen:
 A közel azonos felépítést látnám jónak. Az alpontokban és a részletekben van a különbség.
 Fotógaléria-képek, amely mindkét helyszínről , s átjárhatók lennének 
 Egy kiugró friss hírek rovat kellene, ami kiemelten felhívja a figyelmet az új tudnivalókra
 ( nyitva, nyílik, bezárt, ideiglenes, stb.)



2012 áprilisában számolt be  a TVH történeti kutatásairól 
Vasasné Ági  és  Lázárné Zsuzsa



2012-ben a Víz Világnapján  még csak  Csiffári Nándor volt a Bodoki
szobor, mi, a MBK, muzeális tárgyakat állítottunk  ki 



Víz Világnap.Fűzfaültetés az Élővíz-csatorna mentén, 
2013. március 20.



Csoór István novellapályázatot hirdettünk . 
Díjátadás a Víz Világnapi ünnepségen, 2013. 03. 27. 



TVH projekt záró rendezvényen örömmel vttünk részt. 
2013. 06. 25.



Részvétel az Ottományi kúria projekt záró rendezvényén 
2013. 06. 28.



Takács Lajos nyug. Igazgató úr köszöntése 



MHT előadás  a TVH történetéről, 2013. november  13.
Előadók a MBK tagjai



Kirándultunk  Ottományi  Kastélyhoz



Nagyváradon - költők társaságában - a MBK tagjai



A sírok rendezése, koszorúzása  minden évben 3-4 
alkalommal megtörtént.



60 éves a Vízügyi Igazgatóság ünnepségre 
kiállítás készítés.

és Novellapályázatot hirdettünk,   eredményhirdetése 2013. nov az 
ünnepségen 



Bodoki emléktábla koszorúzás 2013. 12. 10. 



2014.Jan . Gyöngyösi Lázár Emlék-kiállításra tablók, 
kiállítás készítése  is a mi munkánk volt..



2014- Bodoki emlékév

Az Emlékév Bodoki Károly születésének 200 évfordulója , melynek keretében 
egész évben voltak programok, a Brassói Dalárda fellépésével kezdődött,
Gyulán a református templomban, majd a születésnapon március 29-én  Gyulán 
koszorúzás, Emlékülés, Szoboravatás volt a fő program. 
Levéltári kutatás, kirándulás a szülőföldre az MHT részéről, az iskolai 
ünnepségre vízügyi küldöttség utazott. A  Bodoki Károly Vízügyi Múzeum  
fennállásának 40. évfordulóját megünnepeltük, decemberben az OTP falán  lévő 
Emléktábla koszorúzással zárult. 
A MBK  javasolt  számos programot és mindenben részt vettünk, 
prospektusokkal, anyagokkal, szervezéssel, adománnyal, előadással és 
beszédekkel.
Méltó módon ünnepeltük az évfordulót, melynek csúcspontja  a szobor avatása 
volt, mely a mi javaslatunkra született meg, közadakozásból. A Bodoki  Emlék 
bizottságnak is tagja volt a BKVMBK.



Széri Varga Géza szobrász-műhelyében, Csobánkán, 
2014. januárban a  művésznél láttuk a agyagmintát



A Brassói dalárda és az Erkel kórus március 16-án közös  
jótékonysági hangversennyel támogatta a szobor megvalósítását, 
Baráti Körünk ünnepi sírgondozása március 26-án történt



Víz Világnap 2014

Részt vettünk a játék 
vezetésben, a makettek 
bemutatásában és a 
vízimalmos tablók 
magyarázatában  is.



Baráti Körünk   ez évben a vízimalmokról készített három tablót: A 
Vízimalmok története, Gyulai Vízimalmok és a Malomcsatorna címmel



Bodoki  Károly sírját a KÖVÍZIG, a Sepsibodoki küldöttség és a 
BKVMBK koszorúzta meg  2014. március 29-én reggel.



Bodoki Károly  Bicentenáriumi Emlékülés, melynek 
előkészítésében részt vettünk (színdarab, prospektus, stb. 

2014. március 29.)



2014. március 29.
Bodoki szobor avatás a BKVMBK  ünnepi napja volt



MHT kiránduláson voltunk 8-an a MBK-ből, , a 
Bodokiak szülőföldjét is érintettük.  

Sepsibodok - séta a református templomhoz
Titkárunk a vízügyi
küldöttség tagja volt, mely a 
Sepsibodokon   az iskolai  
Henter Napokon vett részt



A Bodoki Károly Vízügyi  Múzeum 40 éves ünnepségén

Takács Lajos az alapító igazgató
beszédet tartott,  geodéziai műszert, 
Gabnai  Zsuzsa  hasonmás 
kiadványokat  ajándékozott 
Édesapja hagyatékából.



Bodoki  Károly Vízügy i Múzeum Baráti Kör  2014 nov.  19-i 
összejövetelén , már  ötödik születésnapját ünnepelte



Bodoki Károly és Bodoky Lajos dédunokája, Bodoky 
Márta látogatása Gyulán 2015. 02. 13.



Víz  Vvilágnap, 2015.
MBK: Három tabló, eszköz kiállítás- a gátőrökről



Bodoki Károly születésének 201. évfordulója 
2015. 03. 29. Megemlékeztünk



A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör  tagjai 
2009-től-2015-ig

1 Bátai Jánosné
2 Czakó András
3 Czakóné Czédli Jolán
4 Cserkúti Andrásné
5 Gabnai Zsuzsa 
6 H. Kovács Gábor
7 Dr. Igricz Mária
8 Juhász András
9 Kiss Katalin
10 Kovács Ákos
11 Kőváriné Szabó Erzsébet
12 Lázár Istvánné
13 Lévai Ildikó
14 Málik Emma

15 Marosán Róza
16 Nagy Anita
17 Nagy Sándorné
18 Nótáros Mihályné
19 Pálinkás Lajos
20 Pálinkás Lajosné
21 Szabó Béla
22 Szilágyi Ferenc
23 Takács Lajos
24 Török János
25 Török Jánosné
26 Varga Melinda
27 dr. Vasas Ferencné
28 Veres Sándor

Új tagunk lesz: 29 Galbácsné Stein Erzsébet
Tiszteletbeli tagjaink:
Szabó István, Ottomány, Bodoky Márta, Budapest, Domokos László, Hódmezővásárhely



Gabnai Zsuzsának Édesapja  emlékeinek  
megőrzéséért,  adományaiért, munkájáért!! 

KÖSZÖNET a  tagságnak
A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör  minden tagjának  köszönetemet fejezem ki a  
szoborhoz való hozzájárulásért, részvételért, a támogatásért, a munkájukért!!Nem  egyformán érünk 
rá, ezt figyelembe vesszük, önkéntes a munka, nincs kötelezettség. Külön köszönet néhány tagunknak 
a nagyon sok munkáért.  A teljesség igénye nélkül:

Lázárné Zsuzsának a kutatásért, a 
KV Szemle riportért, a Csoór István 
novella-pályázatért, munkáiért!!



KÖSZÖNET a  tagságnak



KÖSZÖNET a  tagságnak

Kovács Ákosnak a Peresi kiránduláson részvételt, 
Nagy Anitának a TVH projektbeni kapcsolatot, 
Szilágyi Ferinek a fotózásokért,  
Pálinkásné  Marikának a Víz Világnapi részvételért 
köszönetünk! Veres Sanyit is vártuk alkalmainkra.



KÖSZÖNET a  vezetőségnek

Takács Lajos tiszt. 
elnöknek
A  sok megemlékezésért, 
ünnepi beszédekért, a 
kritikákért, a Bodoki 
kutatásokban lévő sok-sok  
munkájáért!

Kőváriné Szabó Erzsébetnek, 
titkárunknak
A sok szervezésért, írásaiért, a  
Bodoki szobor ügyeinek intézéséért, 
a Vízügyi és Bodoki- családi 
kapcsolattartásért, 
sok-sok munkájáért!

Dr. Vasas Ferencné vez. tagnak: 
kutatásaiért, előadásaiért, 
észrevételeiért, ötleteiért.
Értékes tablóiért, írásaiért, 
prospektusaiért, plakátjáért, sok-sok 
munkájáért!!

Cserkúti Andrásné vezetőségi 
tagnak   pontos javításaiért, a 
Mosonyi szobáért, észrevételeiért, 
sok TVH-s munkájáért, a Hírlevél 
riportért 
és sok-sok  munkáért!



 A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör  munkájáról  a teljesség 
igénye nélkül számoltam be.

 Részletesebben a 42 Emlékeztető, több  mint ezer fotó és a  
Hírlevél számaiban rólunk szóló írások, beszámolók mutatják be, 
mit végzett a MBK az elmúlt több, mint 5 évben. 

 Azt hiszem  értékes, sokféle és szerteágazó feladatot végeztünk, 
remélve, hogy  ezzel segítettünk, de tudva, hogy mi magunk  is 
gazdagodtunk általa! Köszönjük ezért a lehetőséget a vízügynek.

 Ha mások is úgy látják, ezt a munkát folytatni kellene, számtalan 
terv  vár megvalósításra, ahol szellemi kapacitásunk, 
tapasztalatunk, erőnk szükséges!

 A Vezetőség nevében nagyon köszönöm a bizalmat!
 Czakóné Czédli Jolán
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