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„Tősgyökeres” gyulai, bár Bercelen született 1923. január 7-én, de rövidesen -
három hetes korában - visszaköltöztek Gyulára szülei, így Gyulán nevelkedett és 
itt végezte iskoláit. Édesapja anyai ágon a neves Bodoki mérnök dinasztia 
leszármazottja, dédapja Bodoki Henter Mihály, de felmenői közé tartozott több 
híres gyulai család, az Ambrus és a Ladics család is. 1945-ben a Műegyetemen 
mérnöki oklevelet szerzett, és a Gyulai Folyammérnöki Hivatalnál kezdett 
dolgozni. 1947-től Kienitz Vilmos mellett az Alsó-Fehér-Körösi Társulat 
mérnöke, 1949-54-ig a Gyulai Kultúrmérnöki Hivatal szakmérnöke. 1954-ben 
rövid időt az Országos Vízügyi Főigazgatóságon töltött, a magyar-román vegyes 
bizottság referenseként. A Kurta József által vezetett gyulai Körös-vidéki 
Vízügyi Igazgatóságon a belvízi szakágazat vezetője volt 1955-67-ig. Beosztását 
nagy szaktudással látta el, irányítása alatt nagymértékben fejlesztette, 
megkétszerezte a szivattyúkapacitást, mely alapvető fontosságú a Körös-vidék 
belvízmentesítésében. 1968-80-ig az Országos Vízügyi Hivatal szakfelügyelője 
volt. 1980-tól a Vízügyi Tervező Vállalat dolgozója lett. Külföldön is 
kamatoztatta magas szintű tudását, észak-afrikai kiküldetésben összesen hét évet 
töltött el. A Román-Magyar együttműködés során nemcsak a helyi Körös-völgyi 
vízügyi kérdések tekintetében, hanem az államközi szerződések előkészítése és 
megvalósítása terén is kiemelkedő sikereket ért el. A Magyar-Román Vízügyi 
Műszaki Vegyes Bizottság kijelölt szakértője, majd titkára volt 1954-1980-ig. 
1984-es nyugdíjazása után a KEVITERV szakfőmérnöke lett 1985-92 -ig. Nagy 
műveltsége és kiváló nyelvtudása, oktatási, szakírói tevékenysége is kiemelkedő 
volt. Bárhol végezte munkáját, nagy gondot fordított egész életében a gyulai 
kapcsolatok ápolására. A „híres gyulai”-ak tagja. 

Tagja volt annak a vízügyi küldöttségnek, amely Sepsibodokon 1997 
októberében részt vett a névadó ünnepségén, amikor az iskola a Henter Károly 
nevet felvette. Egyidejűleg felkerült egy emléktábla az iskola falára, mely 
megörökíti az onnan származó, a Körösök vidékén és országosan is neves 
mérnökök: Bodoki Henter Mihály, és fiai - Károly és Lajos - munkásságát. 

Személyében méltó utódja volt a Bodoki-család híres mérnökeinek, nem 
származása, hanem munkája, tudása révén! 


