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1948-ban a vízügyi szervezeteket is államosították, létrehozták az Országos Vízügyi Hivatalt, területi szervként 
pedig a vízgazdálkodási körzeteket. A központosítás jegyében először a társulatokat a folyammérnöki hiva-
talok alá rendelték, majd ezek bázisán 11 vízgazdálkodási körzetet hoztak létre. Ezek a területi szervek nem 
voltak önálló szervezeti egységek, az Országos Vízügyi Hivatal keretén belül működtek. A Gyulai Folyammér-
nöki Hivatal bázisán létrehozott Gyulai Vízgazdálkodási Körzet (1948-1950) számára a közületek elhelyezését 
koordináló állami szervezet a Békés Megyei Takarékpénztár épületét jelölte ki, a még működő pénzintézetet 
pedig más épületbe költöztette. Átszervezéseket követően itt működött a Békéscsabai Vízgazdálkodási Körzet 
(1950-1951), és az Árvízvédelmi és Folyamszabályozási Hivatal (1951-1953) is. Az 1950-ben történt átszerve-
zés kapcsán a területi szervek önálló egységekké váltak, a Gyulai Vízgazdálkodási Körzet elnevezése pedig 
Békéscsabai Vízgazdálkodási Körzetre változott, ugyanis időközben Békéscsaba lett a megye székhelye. Az 
1951-ben történt átszervezéskor az árvízvédelmi és belvízvédelmi feladatok ellátására külön területi szervezeti 
egységeket hoztak létre Árvízvédelmi és Folyamszabályozási Hivatal, valamint Kultúrmérnöki és Belvízrende-
ző Hivatal néven.  Gyulán Kultúrmérnöki és Belvízrendező Hivatal nem működött.

Gyulai Vízügyi Igazgatóság székház bővítése 
Egy meg nem valósult elképzelés 1955.

1953-ban létrehozták az egységes vízügyi szervezetet. A Minisztertanács a 1060/1953.(IX.30.) MT-határozattal 
Országos Vízügyi Főigazgatóságot és 11 vízügyi igazgatóságot hozott létre. (Napjainkban 12 vízügyi igazgató-
ság működik.) A Gyulai Vízügyi Igazgatóság tényleges működését 1953. október 1. napján kezdte meg. 1959-
ben az elnevezés Körösvidéki Vízügyi Igazgatóságra változott, és immáron több mint 60 éve szolgálja a vízgaz-
dálkodás ügyét, és az itt élő emberek ár- és belvízbiztonságát. Az 1980-as évek végéig a feladatok bővülése és 
az illetékességi terület növekedése jellemezte az igazgatóság működését.
A székház bővítésére az első tanulmányterv 1954-ben készült, mely az épületet a Megyeház utca vonalában a 
régi épületrész stílusában bővítette volna. Főhatósági engedély is volt a bővítésre, elkészült a kiviteli terv is, de 
az építkezés elmaradt.  A régi épületszárnyhoz a Megyeház utca felőli hozzáépítések végül 1965-1972 közötti 
években, több lépcsőben valósultak meg, az adott kor építészeti stílusában.  Az új szárny egy részében ma a 
környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság működik. A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság az épület homlok-
zatát 2006-ban teljes körűen felújította.

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2003-ban 
ünnepelte fennállásának 50 éves évforduló-
ját. Ez alkalomból a múltról szóló visszaem-
lékezéseket, az elmúlt évtizedek eseményeit 
rögzítő fotókat, írásokat tartalmazó kiadványt 
jelentetett meg.

Homlokzati színterv 2006.

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság mindenkor kiemelt feladatának tekintette a múlt értékeinek őrzését és ápolását. A Városház utca 26. számú épület erkélyének ková-
csoltvas mintázata és a homlokzat díszítőelemei máig őrzik a Békés Megyei Takarékpénztári Egyesület, e nagy múltú, 87 éven keresztül üzemelő pénzintézet nevét.  A 
bejárat mellett 1993-ban az igazgatóság emléktáblát helyezett el Huszár Mátyás, a Körösöket elsőként feltérképező mérnök emlékére, mely Paszt György és Kiss László 
György alkotása. 2003-ban az igazgatóság megalakulásának 50. évfordulójára a díszes lépcsőházban kerámia faliképet avattak, mellyel a térség vízgazdálkodásának 
kiemelkedő alakjai előtt is tisztelegni kívántak. A domborművet Debreczeni Zsóka és Pelcz Zoltán keramikusok készítették. 2014-ben az igazgatóság és a Bodoki Károly 
Vízügyi Múzeum Baráti Kör kezdeményezésére, társadalmi összefogással, közadakozásból, az épület előtti téren felállították Bodoki Károly szobrát, aki a Körösök és a 
Berettyó szabályozásának kiemelkedő alakja és egyben a Békés Megyei Takarékpénztár első igazgatója volt. A szobor Széri-Varga Géza szobrász alkotása.
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Bak Sándor
1998 - napjainkig

Kurta József
1953 - 1966

Takács Lajos
1966 - 1981

dr. Goda Péter
1982 - 1997

Pálinkás Lajos
1998 - 1998

A vízügyi igazgatóság központi épületének bővítése
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Bodoki Károly szobra a vízügy épülete előtt

A vízügyi igazgatóság épülete az 1950-es években

Kerámia falikép részlet

Az erkély mintázata

Emléktábla Emléktábla részlet


