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Háromhuta Község Önkormányzata
3936 Háromhuta, Rákóczi út 18.
Képviselő Testülete
részére

Tárgy: kérelem (javaslat)

Verbovszki Károly
Polgármester Úr
részére
Tisztelt Polgármester Úr!
Igen tisztelt Képviselő Testület!
Egyesületünk, a nagykállói Szabadidősport és Természetbarát Egyesület (SZATE)
kötelességét rója le Bődi Gábor Tanár Úr iránt akkor, amikor egy kéréssel (javaslattal)
emlékezik meg a természet lelkes barátjának, szerény egyéniségéről.
Szerencsés csillagzat vezérelte Óhutát, amikor több évtizeddel ezelőtt Bődi Gábor úgy
határozott, hogy Óhután vásárol házat magának és családjának, hogy szabadideje nagy részét
Óhután tölthesse. Egy olyan személy választotta második otthonának Óhutát, aki nem csak a
családjáért, hanem a közösségért is munkálkodó ember volt. Egy olyan személy, aki nagyon
szerette a természetet!
Sajnos, már nem tudunk köszönetet mondani mindazért a sok-sok áldozatos munkáért, amit
Óhuta, és környéke természeti szépségeinek feltárásáért és népszerűsítéséért végzett.
Nem tudunk köszönetet mondani a lassan országos hírnévre szert tevő, a természetjárók
számára mára már fogalommá vált Babuka-tóért.
Nem tudunk köszönetet mondani azokért a jelzett turistautakért és pihenő helyekért, amiket
létrehozott, fenntartott és karbantartott.
Bődi Gábor egy olyan személyiség volt, aki a 2017. október 28-án bekövetkezett halálával
elképzelhetetlen nagy, betölthetetlen űrt hagyott maga után a természetjárók és
természetbarátok számára is. Szerencsére az emléke, a stílusa, a turistaútjai, az erdei
pihenőhelyei velünk maradtak.
Most már mi természetjárók, természetbarátok vagyunk a felelősek Háromhuta lakosaival
együtt azért, hogy ezek a helyek, ezek az útvonalak, a földi buktatók és gáncsoskodások
ellenére (Pl.: Aggteleki Nemzeti Park) még nagyon sokáig itt megmaradjanak köztünk, a köz
javára. Ahogy Bődi Gábor is mindig velünk marad a szívünkben, a lelkünkben, ahova
természetszeretetével kitörölhetetlenül beleírta magát. Bízunk benne, hogy el nem múló
érdemei egykor majd fényes betűkkel lesznek megörökítve Óhuta történetének lapjain.
Vitathatatlan és páratlan az a fellendülés, ami Háromhután tapasztalható az utóbbi években.
Hisszük, hogy ebben maradandó szerepe volt a köztiszteletben és közszeretetben álló
Tanár Úrnak, és van az emlékének is.
A Facebookon közzétett posztjaival és fotóival, sokak érdeklődését keltette fel Óhuta,
és Óhuta (Háromhuta) környékének természeti szépségei iránt.
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Ezt a kiváló érdeklődést, és jóakaratot, ha Háromhuta lakossága is viszonozni akarja, akkor
kérjük (javasoljuk), hogy barátai és tisztelői örömére, a nemrégiben átadott Erdei Iskolát,
(vagy a Turisztikai Információs Központot) őróla nevezze el (át)!
Tisztelettel kérjük Polgármester Úr, hogy kérésünket (javaslatunkat) terjessze Háromhuta
Község Önkormányzata Képviselőtestülete elé.
Ugyancsak tisztelettel kérjük Háromhuta Község Önkormányzata Képviselőtestülete tagjait,
hogy kérésünket (javaslatunkat) támogassák, és az Erdei Iskolát, Bődi Gábor Erdei Iskolának
nevezzék át (vagy a Turisztikai Információs Központot, Bődi Gábor Turisztikai Információs
Központnak), biztos tudatában annak, hogy ily módon örökre összeforrasztják nevét Óhuta és
Óhuta (Háromhuta) környéke turisztikai feltárásának és természetjárásának történtével.
Ehhez kérjük a magunk és a SZATE tagjainak nevében mindenkinek a jóindulatú
támogatását!
Október utolsó szombatján, a természetjárók és természetbarátok hagyományosan Óhutára
látogatnak, hogy Bődi Gáborra emlékezve végigjárják ösvényeit, sírját felkeressék.
Bízunk benne, hogy az Erdei Iskola előtt elhaladva és a homlokzatára feltekintve már ez
évben jóérzéssel konstatálják, hogy Háromhuta lakossága a Tanár úr emlékét kegyelettel őrzi,
hagyatékát pedig méltó módon ápolja!
Legyen áldva a korán elhunyt Barátunk nemes emléke!
Természetbarát üdvözlettel:

Nagykálló, 2020. június 10.

Dr. Szabóné Pető Marianna
A SZATE elnöke

Torma László
A SZATE titkára
Tel.: +36207734312

Bodnár György
A SZATE túravezetője
Tel.: +36305728849

Melléklet: 4db fotó
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A jelenlegi állapot
Látványterv 1.

A javasolt feliratokkal kiegészítve. (Nem kell bontani hozzá.)

Mi így szeretnénk látni!
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Látványterv 2.

A Bődi Gábor nevével kiegészítve. (Nem kell bontani hozzá.)

Ha csak a név kerülne az Erdei Iskola fölé, akkor az lehet, hogy kicsit bántaná az emberek
szemét, mert az ablakpárkány majdnem összeérne a névvel, míg alul ott az a nagy fehérség!
Látványterv 3.

Ehhez lejjebb, és kicsit jobbra kellene helyezni az Erdei Iskola betűit.

Így lenne a legszebb, de a betűk helyén a vakolatot is javítani kellene! Nem javasoljuk.
mert plusz munkával jár, és félő, hogy nem sikerül eltüntetni tökéletesen a betűk helyét!
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