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GÁTŐRÖK ÉS GÁTŐRHÁZAK A KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG TERÜLETÉN
A Körös-vidék fenntartható fejlődése elképzelhetetlen egy tudatos, a mai kor igénye szerinti, korszerű, környezetvédelmi szemléletű, egyben az Európai
Unió vízpolitikáját is figyelembevevő vízgazdálkodás nélkül. Az igazgatóság területén az árvízvédelmi és belvízi létesítményeket, valamint azok környezeti állapotát 59 gát- és csatornaőr felügyeli, 2 közülük kizárólag árvízvédelmi fővédvonalakat, 12 kizárólag belvízvédelmi létesítményeket, 45 pedig
ár- és belvízi létesítményeket egyaránt felügyel. Feladataikat a gát- és csatornaőri szabályzat tartalmazza, munkájuk a vízügyi szolgálat alapját képezi. Ahhoz, hogy valaki gátőr legyen, legalább érettségivel kell rendelkeznie, és el kell végeznie a gát- és csatornaőri tanfolyamot. Munkájuk rendkívül
szerteágazó, az igazgatóság vagyonkezelésében lévő területek, létesítmények felügyelete, kapcsolattartás a területén lévő gazdasági szereplőkkel,
vízrajzi észlelés, töltéskarbantartás, vízkormányzás, vízfolyás gátló akadályok eltávolítása, rendkívüli szennyezések észlelése, gyeptakaró értékesítésében
közreműködés, közfoglalkoztatottak munkájának irányítása, ár- és belvízvédekezés, stb.
A gátőrtelepek többnyire egységes tagolódásúak, lakóépület (gátőrlakás, szolgálati helyiség, munkáspihenő), az árvízvédekezésnél nélkülözhetetlen
kéziszerszámok és anyagok tárolására szolgáló árvédelmi szertárak, az udvar és a gazdasági épületek (ólak, istállók, stb.). A gátőrházak nem egységes
tervezésűek, mert más-más korokban építették, illetve újították fel azokat. A felújítások több szakaszban történtek, és sokszor egyes részek vagy akár
az egész épület lebontásával is jártak. Az igazgatóság területén a legrégibb építésű őrházak a Veszely csatornaőrház (1900), illetve a Békési gátőrház
(1901). Legutóbb 2013-ban a Malomfoki és a Remetei gátőrház, 2014-ben pedig a Csíkéri gátőrház került átépítésre Európai Uniós támogatással.
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GÁT- ÉS CSATORNAŐRHÁZAK

Peresi gátőrház 1931. Hármas-Körös jp.

Csudaballai gátőrház 2008. Hortobágy-Berettyó bp.

Simaháti gátőrház 1976. Kettős-Körös jp.

Büngösdi gátőrház 1989. Kettős-Körös jp.

Árvízkapui gátőrház 1941. Hortobágy-Berettyó bp.

Gerlai gátőrház 1983. Kettős-Körös bp.

Békésszentandrási gátőrház 1926. Hármas-Körös bp.

Remetei gátőrház 2013. Fekete-Körös bp.

Szarvasi gátőrház 1985. Hármas-Körös bp.

Mezőberényi csatornaőrház 1973.

Békési gátőrház 1901. Kettős-Körös bp.

Összeállította a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör (Vasas Ferencné) 2015.

Veszely csatornaőrház 1900. Átépítve 1971.

