
Tisztújítás a Bodoki Baráti Körnél 
 
A második negyed év igen színesre, mozgalmasra sikerült, voltak viszonylag csendes, munkás 
hétköznapok, de voltak rendkívüli események is. 
Folytatódott a vízügyes vezetők életrajzaihoz, és megkezdődött a KÖVIZIG székház 
épületének történetéhez az adatgyűjtés, ugyanakkor az egyik rendkívüli esemény a Baráti Kör 
vezetőségének tisztújítása volt. A 2014. novemberében 5. éves Baráti Kör Alapszabálya 
szerint, ismételt vezetőség választás volt időszerű, így április hónapban tisztújító közgyűlést 
tartottunk, melyen Czakóné Czédli Jolán elnök asszonyunk értékelte a tevékenységünket. 
Színes és élménydús beszámolóval emlékezett a vezetősége alatt végzett tevékenységeinkre, 
hallhattunk a Mosonyi Emlékszoba létrehozásról, a Tájvízház valamennyi fázisában végzett 
munkáról, a Vízügyi Múzeum épületeinek Hosszúfokon, Peresen, Gyulai duzzasztónál 
végzett nagytakarításáról, kirándulásokról, kutatásokról, a vízügy víz világnapi rendezvényein 
való részvételekről, a rendezvényekhez készített tablókról, a Bodoki rokonsággal való 
kapcsolatfelvétel részleteiről, a Bodoki szobor állításának előzményeiről, a 
közreműködésünkről. Elmondta, hogy ezen kívül a 42 emlékeztető és a Körös-vidéki Hírlevél 
számaiban megjelent tudósításaink részletesen dokumentálják  munkánkat, minden 
megismerhető belőlük. 
Elnök asszonyunk számba vette azt is, hogy ezen idő alatt a tagságból egy fő kivételével 
valamennyi tag részt vett valamelyik rendezvényen, eseményen, melyért mindenkinek külön-
külön kedves szavakkal köszönetet is mondott, majd a vezetőséggel együtt lemondott és a 
választás következett. Végeredményben az elnökség korábbi tagjai újraválasztásra kerültek 
(Czakóné Czédli Jolán, dr. Vasas Ferencné, Cserkúti Andrásné, Takács Lajos, Kőváriné 
Szabó Erzsébet), illetve a közgyűlés döntése alapján eggyel több személy került be a 
vezetőségbe, Juhász András személyében. 
Megújításra került a Baráti Kör szervezete is, a jogszabályi változások miatt ezután civil 
társaságként működünk tovább, új társasági szerződés keretei között, melyet a közgyűlésen a 
jelenlévő 17 fő, illetve azt követő rövid időn belül további 8 fő (21 fő nyugdíjas és 4 fő aktív 
dolgozó) írt alá, ez a 25 fő jelenti a további tagságot. 
Részt vehettünk a sepsibodoki Henter Károly Általános Iskolai tanárainak gyulai látogatása 
során szervezett programokon, illetve ez évben is lehetőséget kaptunk a Bodokra látogató 
igazgatósági küldöttségben való részvételre. Az utazó személye hosszas dilemma után került 
eldöntésre, végül ez évben is én lehettem, köszönöm az ismételt bizalmat.  
A tavalyi részvételem után idén már ismerősként, mondhatom barátként fogadtak a helyiek, 
megismertek a gyerekek is. Az eseményeken egy - általunk eddig ismeretlen - Bodoki 
leszármazott család (dr. Kovács Imre és felesége Ildikó, illetve fiuk Péter, ahol Ildikó és így 
Péter a Bodoki leszármazott) is részt vett, akik jutalmazták az évzárón a legkiválóbb 
tanulókat. Névjegykártyát cseréltünk – előttük én a Baráti Kört képviseltem, s biztosítottak 
arról, hogy a Baráti Kör munkája nagyon értékes  – . Megbeszéltük, hogy családjuk családfa 
kutatója segítséget fog nyújtani a Bodoki Károly családfa további pontosításában, a 
leszármazottak keresésében, illetve rendelkezésünkre bocsátanak családi ereklyéket, 
emlékeket, melyeket a múzeumban bemutathatunk majd. 
Az iskolában ez évben is megrendezésre került a Henter Károly iskolanapi vetélkedő, 
melynek eredményhirdetésén a tavalyihoz hasonlóan a Baráti Körünk különdíját (idén Gyulai 
vár képével dekorált üvegpoharakat) a „Csak csajok” csapatának adtam át. (A rendszeres 



olvasóknak megjegyezném, hogy természetesen ez a csapat egy másik „Csak csajok” voltak, 
nem a tavalyiak, a név csak véletlenül egyezik). Ők voltak a legeredményesebbek az általános 
műveltségi kérdésekben, mely a számos feladat közül a legközelebb állt a Baráti Körünk 
tevékenységhez.  

     
Az első sorban a Kovács (a Bodoki leszármazott) család  

 
A „csak csajok” csapata a vetélkedőn 

 
Június végén tartottuk a Baráti Kör vezetőségének alakuló ülését is, melyen megválasztásra 
kerültek a tisztségviselők. Az elnök újabb három évre Czakóné Czédli Jolán lett, titkár 
Kőváriné Szabó Erzsébet, a tagsági hozzájárulás kezelésére dr. Vasas Ferencné vállalkozott, 
míg Juhász András a kapcsolatokért felelősnek lett kinevezve, illetve továbbra is tiszteletbeli 
elnökünknek tekintjük Takács Lajost. 
A régi-új vezetőségnek és persze a tagságnak is további sok sikert, türelmet és örömet a 
munkájukhoz, illetve eredményes kutatásokat és összejöveteleket, pihentető nyári szünetet 
kívánok. 
 
Kőváriné Szabó Erzsébet  


