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A Víz Világnapján megelevenedett a múlt a Baráti Kör segítségével 
 
A 2017-es év, talán a nagy tél miatt is, de nehezen indult. A kutatások, egyéni munkák ugyan 
folytatódtak, de az első teljes tagságot megmozgatni szándékozó összejövetelünket február 
16-án tartottuk meg, s azon is csak a létszámunk alig egyharmada volt jelen. Ekkor viszont 
fontos belső döntéseket hoztunk, melyek a továbbiakban befolyásolják majd a 
tevékenységünket. 
Átbeszéltük az éves munkatervünket, hogy kiket hívjunk és mikorra vendégnek, 
meghatároztuk, hogy ez évben lehetőség szerint a hónap második csütörtökjén fogunk majd 
találkozni, talán ez az időpont a legmegfelelőbb mindenkinek, logó tervezeteket nézegettünk, 
megállapítottuk az éves hozzájárulás szükségességét, a cél továbbra is - eddig mindig valami 
miatt elmaradó - esztergomi Duna Múzeum meglátogatása. 
Elhatároztuk, hogy Baráti Körünket szerepeltetjük a Békés Megyei Ki-Kicsodában, (portfolió 
leadási határidő szeptember hónap), illetve utánajárunk a mikéntjének, hogy az 
önkormányzatnál is bejegyzett civil szervezet lehessünk. 
 
A Víz Világnapja az idén gyönyörű időben zajlott le, már hagyományosan nagy sikerrel. 
Köszönetet szeretnénk mondani a BK közreműködőinek, akik az előkészületekben, a 
szervezésben, a lebonyolításban aktívan részt vettek. Dr. Vasas Ferencné készített a 
szlogenhez kapcsolódó csatornázás történeti  tablót. Ugyancsak ő  javasolta és 
szerkesztette  rövidre  az „Albert mondja” című kis rajzfilmet, melyet Czakó Andrással 
mutatott  be az érdeklődőknek a helyszínen. 
 Az idén is a legtöbb és legérdekesebb tárgyat Nótárosné Erzsike hozta el, nem kímélve a 
fáradságot. Nagyon  jó kis kiállítás jött létre, ami a közelmúlt ház körüli és háztartási 
víztakarékos használati tárgyait szemléletesen mutatta be. A kiállításunk a Gyulai Hírlap 
honlapján megtalálható és még a Gyula Rádió is interjút kért tőlünk!  
 

 

A Bodoki Baráti Kör standjánál megelevenedett a múlt 
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A kicsik és nagyok egyaránt élvezték a kiállítást 

 

 
A Baráti Kör lelkes tagjai a rendezvényen 

 
 
Az első negyedévben a névadónk sírjának rendezése, illetve a szobránál - születése 103. 
évfordulója alkalmából - virág elhelyezése is belefért. 
A programtervezetünkben a későbbiekre sok olyan érdekesség szerepel, mint a Dobay család 
története, az MHT 100. évforduló, a Sepsibodoki iskolával kötött barátság 20 éves 
évfordulója, hogy csak a következő negyedévet említsem.  
Aki nem csak a Hírlevél hasábjairól kíván utólag tudakozódni a rendezvényeinkről, kérem 
figyelje e-mailjeit, mert jó előre minden soron következő eseményről fogunk értesítést 
küldeni, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket. 
 
 
Kőváriné Szabó Erzsébet 


