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A Thezarovits ház

néhány emeletes épülettel tagolt polgárházak
sora. Az emeletes házak egyikét, a Városház
és a Megyeház utca találkozásánál
Thezarovits Antal ((1769-1836) kereskedő és
felesége Fischer Terézia építtették, id. Czigler
Antal (1767-1862) uradalmi építész tervei
alapján, A sarokház bejárata a Megyeház utca
felől volt, a földszinten helyezkedett el az
üzlet, és az emeleten lakott a hattagú család. A
házhoz nagyméretű porta tartozott.

A Tezarovits –féle ház és előtte a Kispiac-tér. A város
mindennapi piaca 1867-ig itt és a Megyeház utcának
erre a térre torkolló részén volt.

Gyula sajátos hangulatát és
városképét máig meghatározza,
az 1801. évi nagy tűzvészt
követően épített egységes,
zömében földszintes, csupán



Gyula belvárosa az 1722. évi Rosenfeld-féle és az 1807. évi térkép 
után készült rajzokon

Forrás: Dr. Scherer Ferenc Gyula város története  1938. I.Kötet 385.és a387.oldal

1722.

1807.

A Városház és a Megyeház utcák
nem folytak össze, a mai Kossuth
Lajos utcában, hanem a ma
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
épületének környezetében egy
négyzet alakú térbe torkoltak,
azután párhuzamosan haladtak
tovább a kastély felé. A Kossuth
Lajos utca tengelyében egy
háztömb terült el.

Az 1801. évi tűzvész után a
városkép megváltozott, kialakult
a belváros mai képe. Ekkor
létesült a Kossuth utca és a
Maróti tér. A katolikus iskola
előtti teret kiszélesítették. A
Harruckern teret pedig délfelé a
mai Városház utca felé
megnagyobbították.



id. CZIGLER ANTAL, Zigler (Cserevics, 1767. jún. 13. -
Kígyóspuszta, 1862. máj. 29.): építész, a Svájcból
áttelepült családnak az építész szakmát elsőként elsajátító
tagja, a Czigler építész-dinasztia megalapítója. Édesapja
gazdálkodó birtokos volt a Délvidéken, Szerém
vármegyében. II. József uralkodása alatt 1789-ben részt
vett az utolsó török háborúban Belgrád és Szendrő
ostrománál. E várak bevétele után szülővárosa a katonai
szíjgyártó műhely legénységének felügyeletével bízta
meg. Később Bécsben építészeti tanulmányokat folytatott,
ahol építészmesteri jogot szerzett. Ezután Pestre ment,
ahol a Rókus kórháznál másodfelügyelőként nyert
alkalmazást. Az 1801-es nagy gyulai tűzvész után, amely
szinte az egész várost elpusztította, gróf Wenckheim
Ferenc hívására került Gyulára, a leégett urasági kastély
megújítására. Ettől fogva, mint urasági építőmester 60
éven át állt a Wenckheim család szolgálatában.

(Forrás: Évfordulóink 1992. MTESZ; Magyar életrajzi lexikon; MEK)

id. Czigler Antal 
(1767-1862) 



A Thezarovits család



Thezarovits Antal szülei és testvérei

Ányos Zsuzsanna Thezarovits Mihály

Thezarovits Gábor Thezarovits MihályThezarovits Anna Mária Thezarovits Antal Thezarovits János

A képeket Wágner József 
festőművész készítette

A képek napjainkban
Kiss Ildikó, Thezarovits
leszármazott tulajdonában
vannak. A fotókat tőle
kaptuk.



Az 1801 július 9.-én támadott nagy tűz által megkárosodott M-
Gyulai contribuens ( adófizető) lakosok kárainak feljegyzése 

Magyar- Gyulán 514 adófizető háza károsodott a
tűz által.

BML V.A.101 b. MAGYARGYULA VÁROS TANÁCSI IRATAI 751.sz ügyirat



Thezarovits Antal háza az 1801. évi tűzvész előtt és után

Rosenfeld által 1722-ben készült 
térkép

Halácsy által 1859-ben készült 
térkép

Az 1801 július 9.-én támadott nagy tűz által
megkárosodott M-Gyulai contribuens (adófizető)
lakosok kárainak feljegyzése alapján Thezarovits
Antal háza a 60. sz. alatt volt. Az 1722-ben
Rosenfeld által készített térkép és az 1859-ben
Halácsy által készített térkép alapján is a 60.
számú ház a mai Jókai utcában volt. Ezek szerint
Thezarovits Antal háza a tűzvész előtt a mai
Jókai utcában volt. A tűzvész után pedig, a
Városház és a Megyeház utcák találkozásánál, egy
újonnan kialakított telken (47.sz.alatt) épített új
házat.

Az új Thezarovits ház

BML. Térképtár

A tűzvészben megkárosodott
Thezarovits ház 



A századfordulón jómódban élő és köztiszteletben álló
kereskedőnek, a város közelében majorja volt, kereskedett
gabonával, fuvarozásra szolgáló lovai, magtárai és olajütő malmai
voltak, de fizetett adót mészárszék tartás és szőlőművelés után is.
A megyében egyedül ő árusíthatott lőport és lőfegyvert.

Thezarovits Antal üzleti tevékenysége

1810/1811 évi adókönyv

BML IV.6.Megyei Törvényhatóságok Szabad Királyi Városok Békés Vármegye Levéltára A .Feudális Korszak 6. Békésvármegye Adószedőjének Iratai 1770-1845

1811/12 évi adókönyv

1804/1805 évi adókönyv

bérbe adott len és kendermag olajütők
1806/1807 évi adókönyv

Az 1800-as évek elején alakulnak Gyulán az első ipari vállalatok. 1806-ban Kabdebó Jónás és testvérei, továbbá
Verzár Márton testvéreivel és a gyulai Thezárovics Antal megalapítják a „ Királyi privilegizált gyulai olaj-fabrika
társaság”-ot. 1810-ben azt írják a vállalatról,hogy 4 esztendeje van üzemben s ha elegendő olajmag állna
rendelkezésre, évente 300 mázsa olajat állíthatna elő.
Scherer Ferenc Gyula Város története I. kötet 434.oldal, hivatkozás Gyv.lt.akta 1810. 9. 11.



Thezarovits Antal eladósodásának következménye 1823. év

Békési Járásnak FőSzolga Bírája
Gyulai Contribuens és Vasárus
Thezarovits Antal kérésének tett
vizsgálatárúl teszi alázatos jelentését

…….. aláírás

A Publicum előtt tudva van, hogy ez előtt egynéhány Esztendővel az esedező szép vagyonnal bírt de minekutánna
tanult mesterségén kívül egyéb spekulátiokkal is szerentséjét próba kőre vetetté, az idő változása és az adóssága
annyira törben ejtette, hogy őtet Öt rendbéli Executio (végrehajtás) is érte kezénél volt birtoka el vétetett egy
felépült nevezetes háza, a pernek kimeneteléig Bírói Zár alatt tartatik.

BML IV. A..1. b. 1752/1823



Tezarovits Antal gyermekei és leszármazottai

Dubányi Imréné 
született Thezarovits Josefa

Thezarovits Antal gyermekei.
Fia János jogot tanult, dolgozott a megyeházán, majd Német-Gyula
jegyzője volt. Később Békés-Csanád megyék cs.kir. törvényszékének
közbírája lett, elkerült Gyuláról. A három lány Tereza , Jozefa, és
Magdolna közül, Jozefa maradt Gyulán, kinek Dubányi Imrével
kötött házasságából született gyermekei révén még ma is élnek a
városban Thezarovits leszármazottak

Thezarovits Jozefa síremléke a 
Szent-Kereszt temetöben

Dubányi Imre és 
Thezarovits Josefa 

leszármazottai

BML XIII. 12. Thezarovich családfa



Dubányi
Imre

Fischer 
Terézia

Thezarovits Mihály 

Thezarovits Antal

Thezarovits Jozefa

Dubányi János

Dubányi Gyula

Hücke Viktória

Ányos Zsuzsanna

Nuszbek Mária

Dobay Zsuzsanna 

A székház építtetőjétől a vízügyi 
igazgatóság dolgozójáig

Dobay Péter vízépítő mérnök, a
vízügyi igazgatóság dolgozója a
székház építőjének leszármazottja.

Dobay  Imre Dubányi  Mária

Dobay András Dobay Gábor 

az igazgatóság dolgozói voltak



Telekkönyv 1860.

BML IV.B.152.c Városi Telekkönyvek 1860.



Magán leányiskola



Szentkereszty  Tivadar: Békés vármegye népoktatásának története.  Békéscsaba, Körösvidék Nyomda és Lapkiadó Rt., s. a.  181 p.

Leányiskola 1861-1906

Özvegy Budjács Andorné 1861-ben nyitott magán leányiskolát,
melynek vezetését 1884-ben Scherer Benedek vette át, 1886-ban
V. és VI. osztállyal bővítette. Az iskola Budjácsné halála után
Scherer iskola néven folytatta működését. 1904-ben dr. Nuszbek
Sándorné Uzon Mária vette meg az iskolat, aki 2 év múlva azt
megszüntette. Ebben az iskolában tanítottak: Özv.Budjács
Andorné és Wieland Emma 1888-ig Ipolya Stümmer Auguszta
(1888-90), Kocsis Annak (1890-94). Bay Gizella(1894-1900),
Bay Blanka (1900-1902), Uzon Mária (1902-1906).

- Az 1800-as években a városban az egyházak
biztosítottak elemi szintű oktatást. A négy
osztályos főelemi iskolát a katolikus egyház
üzemeltette Magyar Gyulán a Belvárosban. Az
egyházi iskolák működési költsége az egyház a
földesúr és a város között oszlott meg. A lányok
számára négy elemi oktatást többnyire csak a
magán-iskolák biztosították.
- Az 1868. évi 38.tv megalkotása nevezetes
fordulópont népoktatásunk történetében. Ez a
törvény behozta az általános tankötelezettséget,
megalapította a népiskolák szervezetét, tantárgyait
és megszervezte az iskolák felügyeletét és
megteremtette a polgári iskolát.
- Gyulán az első polgári fiú iskola 1874-ben
felmenő rendszerben kezdte meg működését.
- Állami elemi fiú és állami elemi lányiskola,
valamint állami polgári leányiskola pedig 1906-ban
kezdte meg működését Gyulán..



Híradások az iskola életéről a korabeli újságokban



Forrás: http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=83235&aid=148969f

Városkép az 1900-as évek elején 



Békés Megyei Takarékpénztári
Egyesület



Báró Wenckheim László 1861-ben vetette fel egy
megyei takarékpénztár létesítésének gondolatát, azzal
a céllal, hogy az intézmény egyrészt biztosítsa a
gazdaközönségnek és az iparos osztálynak a
hitelszükségletét olcsó kamat mellet, másrészt
takarékosságra ösztönözzön. A Békésmegyei
Takarékpénztári Egyesület 1863. január 11-én alakult
meg, de a pénzügyi tevékenységet csak 1964- ben
kezdhette meg. Működésükhöz, a Thezarovits
örökösöktől az akkor Megyeház utca 47. sz, - ma
Városház utca 26.sz. - szám alatt lévő épület
föltszintjén béreltek helységeket. A Békésmegyei
Takarékpénztári Egyesület első elnöke báró
Wenckheim László, első vezérigazgatója Bodoki
Károly lett. Az egyesületben az alapszabály
értelmében tisztséget csak részvényes tölthetett be.

Békés Megyei Takarékpénztári  Egyesület
1863-1950



Békésen született, családja Erdélyből települt erre a
vidékre, és nemcsak ő, hanem apja, testvére és fia is
vízimérnöki tevékenységet végeztek a Körösök
vidékén. Pesten kapta mérnöki oklevelét, majd
európai tanulmányutat tett. Egy ideig a Vízi és
Építészeti Főigazgatóságon dolgozott, majd 1838-ban
apjától, Bodoky Mihálytől megörökölte a Békés
megyei mérnök tisztét. 1868-ban bekövetkezett
haláláig tevékenyen részt vett a Körös és Berettyó
szabályozásában. 1845-től részt vett a szabályozási
társulat létrehozásában. Nevéhez köthető az egész
vízrendszerre kiterjedő, egységes szabályozási tervek
elkészítése és megvalósításának irányítása.

Békés Megyei Takarékpénztári  Egyesület
első igazgatója Bodoki Károly



gróf Wenckheim Friggyes gróf Almásy Dénes
báró Wenckheim László

1863. január 11-1876. április 20. 1876.április 20-1888.március 22. 1888. március 22-1898.március 17.

A Békés Megyei Takarékpénztár Elnökei I.

Mint az állami vízszabályozások kormánybiztosa is
tevékenykedett, a Hosszúfoki Ármentesítő Társulat elnöke is volt.
Kidolgozója és végrehajtója volt a megye vízmentesítő
programjának.



A Békés Megyei Takarékpénztár Elnökei II.
1900. március 17-1903. március 7. 1903. március 7-1935. április 12.  

Dr. Fábry Sándor Dr. Lukács György

1898. március 17.-1900. március 17

Erkel Rezső

Márky Barna

1937.- 1939. 

„Az 1936. évi közgyűlés után
vonult vissza magas korára
hivatkozással igazgatóságunk
elnöke, folyfalvi Zöldy János dr.,
ki a legnehezebb időkben
elévülhetetlen érdemeket szerzett
egyesületünknek felvirágoztatása
körül. Utódául vitéz Sarkadi Márky
Barnát dr.-t Békésvármegye
alispánját választotta meg rendes
közgyűlésünk, e választást azonban
a belügyminiszter úr nem hagyta
jóvá, miért is őt társulati elnöki
tisztségbe emelte 1937. évi
közgyűlésünk.”

Forrás: 75. üzletévi jelentés és zárszámadás
az 1938. jubileumi évről. „Összefoglaló
igazgatósági jelentés egyesületünk 75 éves
működéséről”



Erkel RezsőBodokí Károly

1863. január 26-1868. december10 1869.április 4-1907. március 9. 1907. március 26-1909. január 9

A Békés Megyei Takarékpénztár Egyesület vezérigazgatói I.
1863-1909

Szénásy  József



Tar Antal

1924.május 25.-1941. július 23

A Békés Megyei Takarékpénztár Egyesület vezérigazgatói II.
1909-1947.

Szélba Béla

Ambrus Lajos

1909-1924

Ladics László



Pecsétek, aláírások

BML



Tulajdonjog bejegyzése 
a Békésmegyei Takarékpénztári Egyesület javára 1873-1875.

BML



Részlet az 1876. április 22-én tartott közgyűlés jegyzőkönyvéből 

Békés Megyei Levéltár VII. 1. d. /2 doboz Cégbírósági okmányok 2-3. Békés megyei Takarékpénztár iratai 1876-1944. évi.

Az épületen a külső megjelenést is átformáló, első jelentősebb átalakítás 1876-ben volt, miután az épületet a
Takarékpénztári Egyesület megvette.



http://gyulaanno.hu/?cat=65&paged=3

A Takarékpénztár épülete az 1876. évi átalakítás után



1902. évi közgyűlés jegyzőkönyve: 1902.március 16.
Megemlékezés Gallacz János igazgatósági tag elhunytáról

Gallacz János vízépítőmérnök
Olmütz, 1849-Gyula, 1901. 

Gallacz Jánosnak a Körös-vidék vizeinek
történetével foglalkozó két kötetes
monográfiáját, a millennium évében adták
ki.

Mérnöki gyakorlatát a tiszai munkáknál szerezte, majd -
Szeghő Attila utódjaként - a Gyulai Folyammérnöki Hivatal
vezetője lett. E beosztásában végzett a Körös-, Berettyó-
völgyben felülvizsgálatot 1881-ben és 1882-ben. Nevéhez
fűződik a Kettős- és Hármas-Körös bővítési munkáinak
irányítása. 1899-ben a Földművelésügyi Minisztériumba
került és a dunai osztály munkatársaként dolgozott.



Részletek az 1907-es, az 1908-as és az 1909-es évi közgyűlések 
jegyzőkönyveiből

1907

1908

1909

…….. tény, hogy az egyesület a múlt év folyamán, céljainak
megfelelő kényelmes, tágas, új helységet és ezzel Gyula
városának, mint a vármegye székhelyének csinosítását is
hathatósan emelő monumentális középületet létesített,
amely…..

BML VII.1.d. 2 –4. doboz  Cégbírósági okmánytári szám: 3.



A székház bővítésére és átalakítására kiírt árlejtési hídetmény 1907.



Az igazgatóság a Szántay Lajos aradi
műépítész által készített tervet fogadta
el. Az építési szerződést Pfaff Ferenc
gyulai ifju építő-mesterrel kötötte meg
135.255 korona 03 fillérért, mely
összegben a az új építkezés és a régi
épület átalakítása is benne foglaltatik.

Híradás az  Árlejtés nyerteseiről 1908. január 19.



Szántay Lajos
1872-1961

Szántay Lajos 1872. február 20-án született Aradon. Édesapja a Békés
megyei Gyomán született, onnan került Aradra, ácsmester volt.
Édesanyja Aradon született Széles Eleonóra. Szántay Lajos még nem
volt két éves mikor édesapja meghalt. Iskoláit Aradon Budapesten és
Zürichben végezte. Zürichben a műszaki egyetemen három évet
végzett. Szántay többre értékelte az alapos szakmai gyakorlatot a száraz
elméleti tudásnál. Nem véletlen, hogy a tervezésen kívül az épületek
kivitelezéséhez is értett. Kézjegye alá mindig büszkén írta: műépítész és
építőmester. Önálló tervezőirodáját 1900-ban nyitotta meg Aradon az
Aulich Lajos u. 1. (most Rusuªirianu 2.) számú épületben. Abban az
épületben lakott egészen haláláig. Már a tervezőirodája megnyitását
követő évben néhány jelentős megrendelést is kapott. 1912-ben Arad
egyik legismertebb építésze volt. Szakmai sikerei mellett egyszersmind
közismert közéleti emberré vált. Legszebb épületei Aradon: a Bohus-
palota, a Szántay-palota, a Hunyadi-palota, s a főművének számító
Kultúrpalota. Szántay háztulajdonosként Aradon bekerült az első húsz
legtöbb adót fizető polgár közé. Az 1948-as államosítást követően a
műépítész és családjának anyagi helyzete teljesen ellehetetlenedett,
semmilyen jövedelme nem maradt. Élete utolsó 13 évét szegénységben
élte le. 1961. március 10-én a 89 éves korában halt meg.

http://docplayer.hu/4808693-A-nagyvaradi-negyes-honvedek-a-nagy-haboruban.html

Szántay Lajos műépítész

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Lajos_Szantay.jpg
http://docplayer.hu/4808693-A-nagyvaradi-negyes-honvedek-a-nagy-haboruban.html


Híradás az építkezés befejezéséről 1908. október 18.



A székház épülete az 1908. évi bővítés és átalakítás után



Részlet az 1934. április 8.-án  tartott közgyűlés előterjesztéséből

Köztudomású, hogy a vármegye alispánjának kezdeményezésére széles körü mozgalom
van kifejlődőben, amely a Körösök hajózhatóvá tételét tűzte ki célul. Jelentésünk kerete nem alkalmas
arra, de nem is a mi hivatásunk, hogy ennek a tervnek jelentőségét méltassuk, mi csak segítő
munkatársai kívánunk lenni azoknak, akik ezt a gondolatot megvalósítani hivatva vannak.

Ebből az elgondolásból kiindulva az elmúlt 70-ik üzletév nyereségének felosztására
irányuló későbbi javaslatunk során egyezer pengővel alapítvány létesítésére teszünk javaslatot a t.
Közgyűlésnek és az alapítvány célját „ A Körösök hajózhatóvá tétele és a Gyula város határában
létesítendő kikötő, illetve rakodó alapja” cimben jelöljük meg . Az alapítványt az évek folyamán
további juttatásokkal szándékozunk gyarapítani, a mindenkori kamatokat pedig évről-évre egy, a
Körösök hajózhatóvá tételét tárgyaló absolut értékű szakszerű cikk szerzőjének jutalmazására
kívánjuk fordítani.

VII.1.d. 2 –4. doboz  Cégbírósági okmánytári szám:3. 3.doboz



1939. évi április 30-án tartott 75. évi jubiláris rendes közgyűlés

- Összefoglaló igazgatósági jelentés az egyesület 75 éves
működéséről

- 1938-ban a székház „tökéletes tatarozást kapott”
- Fúzió a Békéscsabai székhelyű Békésmegyei Általános

Takarékpénztár részvénytársasággal
- Székhelyváltozás
- A gyulai fiók Ányaintézet elnevezést kap
- Éves közgyűlések váltakozva

Mogyorossy János Könyvtár Helytörténet



Látkép az 1940-es években 



79. üzletévi jelentés és zárszámadás az 1942. évről

VII.1.d. 2 –4. doboz  Cégbírósági okmánytári szám:3. 3.doboz



Kienitz Vilmos (Alsószeli, 1889. okt. 14. – Gyula, 1959. máj.
19.) gépészmérnök, vízgépszerkesztő. Tanulmányait Budapesten
a Műegyetemen végezte 1912-ben, majd a Lipták Gépgyárban,
később Temesvár városi vízműveinél dolgozott. 1919-ben került
az Alsó-Fehérkörösi Ármentesítő Társulathoz, melynek 1932-től
igazgató-főmérnöke. Nevéhez fűződnek az 1930-as évek első
felének legjelentősebb öntözésügyi eredményei: a Körös-völgyi
öntözések kiépítése, ezzel kapcsolatban a vidék belvízrendezési
problémáinak megoldása. Jelentős a róla elnevezett, rendkívül
gazdaságosan és egyszerűen üzemeltethető, könnyen szállítható
axiális szivattyú, mely belvízlevezetés és öntözés céljaira
egyaránt használható, s 1934-től kezdve az ország egész területén
elterjedt. Jelentős találmánya a zsilipkapu-szivattyú is. 1953-ban
a Gyulai Vízügyi Igazgatóság főmérnöke lett, ezt a posztot 1955-
ig töltötte be.

Magyar Életrajzi Lexikon http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC07165/07881.htm

Kienitz Vilmos 



A Takarékpénztár Gyulai fiókját a Városház utca 26. sz épületből 
kiköltöztetik 1948. december 17.

A Gazdasági Főtanács Titkársága Közületeket
elhelyező Bizottsága koordinálta a
közintézmények elhelyezését.

XI. Gazdasági szervek Takarékpénztár 209. Békésmegyei Takarékpénztár Egyesület Anyaintézetének irataiból 5,doboz 2.dossie



Békésmegyei Takarékpénztár Rt. cégtörlésének ügye 1950. április 14.

Békésmegyei Takarékpénztár rt.
Békéscsabai bej. cég cégtörlé-
sének ügye 

A Pénzügyminiszter Úr 36.183/1949. IV. a..sz, 1949.március 10-én kelt 
Leiratával a fent rovatolt intézet felszámolását elrendelte.-

Intézetünk részéről a felszámolás befejezést nyert, mellyel kapcsolat-
ban a Pénzügyminiszter Úr 61.521./1950.III. b. sz. leiratában a felment-
Vényt megadta, amit másolatban idecsatolunk.-

Kérjük t. címet, hogy a fent közöltek alapján nevezett céget, értesíté-
sünk mellet – cégjegyzékből törölni szíveskedjék.-

Tisztelettel:
PÉNZINTÉZETI KÖPONT

VII.1.d. 2 –4. doboz  Cégbírósági okmánytári szám:3. 4.doboz



Székház tulajdonjog változása 1950-ben és  1952-ben 

1950-ben a Takarékpénztár felszámolásával a
Városház utca 26. számú épület tulajdonjoga, a
felszámolást végző Pénzintézeti Központ javára
került bejegyzésre.

1952-ben a tulajdonjog az államosítás révén a
Magyar Állam javára került bejegyzésre.

BML Békési fiók



Vízügyi szervezetek



1948-ban a vízügyi szervezeteket is államosították, létre hozták az Országos
Vízügyi Hivatalt, területi szervként pedig a vízgazdálkodási körzeteket. A
központosítás jegyében először a társulatokat a folyammérnöki hivatalok 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 Folyammérnöki Hivatal bázisán létrehozott
Gyulai Vízgazdálkodási Körzet (1948-1950) számára a közületek elhelyezését
koordináló állami szervezet a Békésmegyei 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 történ
átszervezés kapcsán a területi szervek önálló egységekké váltak, a Gyulai
Vízgazdálkodási Körzet elnevezése pedig Békéscsabai Vízgazdálkodási Körzet-re
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 Belvízrendező Hivatal néven. Gyulai
székhellyel Kultúrmérnöki és Belvízrendező Hivatal nem működött.



Gyulai Vízgazdálkodási Körzet  
207.760/1948.sz.rendelet (MK 1948.VIII.3.174.sz.)

1948-1950

Gyulai Ár- és Belvízvédelmi Kirendeltség

Gyulai Folyammérnöki Kirendeltség

Gyulai Vízgazdálkodási Körzet



Békéscsabai Vízgazdálkodási Körzet 1950-1951

(15.045/1949 FM sz. rendelet) (MK 1949.XII.31.271)

Forrás:



Árvízvédelmi és Folyamszabályozási Hivatal
52/1951.MT rendelet (MK 1951.II.18.) és 7613-36/1951.KPM.rendelet (MK 1951.IV.12.60.sz)

1951-1953

A hivatal vezetője a szervezet megalakulásakor Kurta József, majd a
szervezet fennállásáig Kátai Albert volt. A hivatalvezetők és néhány vezető
munkatárs aláírása

Forrás:

Kulturmérnöki és Belvízrendező Hivatalra
vonatkozó adatokkal a Levéltárban nem találkoztunk
„25. Hódmezővásárhelyi Kultúrmérnöki és
Belvizrendező Hivatal iratai 1951-1953 „



A Minisztertanács a 1060/1953.(IX.30.) MT-határozattal Országos Vízügyi
Főigazgatóságot és 11 vízügyi igazgatóságot hozott létre, köztük gyulai székhellyel a
Gyulai Vízügyi Igazgatóságot. Az igazgatóság tényleges működését 1953. október 1.
napján kezdte meg. 1959-ben az elnevezés Körösvidéki Vízügyi Igazgatóságra változott.
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (névírás szabályai időközben változtak) immáron
több mint 60 éve szolgálja a vízgazdálkodás ügyét és az itt élő emberek ár- és
belvízbiztonságát.

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság



50 éves a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
2003.

Szerkesztette:

Cseruti Andrásné

Írták:
Bak Sándor, dr. Boldizsár Antal, dr. Goda Péter, Góg Imre,

Pálinkás Lajos, Solymosi Istvánné, Takács Lajos

Ambrus Lajos, Dudás István, Kocsis Árpád, Pauló András, Vámos Sándor visszaemlékezéséhez
Az érintettek hozzájárulásával felhasználtuk a Vízügyi Múzeum,

Levéltár és Könyvgyűjtemény hangarchívumának anyagát.
Lejegyezte: Marcell Ferenc



60 éves a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Pillanatképek vízügyes szemmel 
A 60 éves Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság történetéről készült

fotókiállítás megnyitója.
A kiállítást Bak Sándor igazgató nyitotta meg 2013. november 28-án.   



A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság mindenkor kiemelt feladatának tekintette a múlt értékeinek
őrzését és ápolását. A Városház utca 26. számú épület erkélyének kovácsoltvas mintázata és a
homlokzat díszítőelemei máig őrzik a Békésmegyei 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.

A múlt értékeinek őrzése



Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatói

1953.10.01- 1966.07.20 1966.07.20-1981.12.31 1982.01.01-1997.12.31.

1998.01.01- 1998.03.31. 1998.04.01-



Főhomlokzat a Megyeház utca vonalában

Udvari homlokzat

Gyulai Vízügyi Igazgatóság székház bővítése 
Kultúr- és irodaszárnnyal - egy meg nem valósult elképzelés 1955.

Forrás: KÖVIZIG Tervtár 1796.sz. terv

Tervező:
Általános Épülettervező Vállalat

Budapest Kkrisztina krt.99.

Műszaki és kiviteli tervdokumentáció
1955.február 14.

A székház bővítése a Megyeház utca vonalában történt
volna, a meglévő épületrész stílusában. Az
építkezéshez a főhatósági engedély is megvolt, de
ismeretlen okból az építkezés elmaradt.



A vízügyi igazgatóság központi épületének megvalósult bővítése
1965-1972

Forrás: KÖVIZIG Tervtár 1875.sz. terv

I.Ütem 
1.szakasz
1965

I.Ütem 
2.szakasz
1966.

II.Ütem 
1972.



1978. június 22-én a székház épületét földrengés rongálta meg

A Richter-skála szerint 4,5 erősségű volt a földrengés, melynek epicentruma
Békésen volt.

KÖVIZIG Tervtár



Homlokzati színterv 2006.



Homlokzati színterv
2006



A megszépült székház épülete 2006.



Projekt neve: KÖVIZIG Székház régi épületrész földszintjének komplex 
akadálymentesítése
Azonosítószáma: TIOP-3.3.1/A-09/1-2009-0006
A projekt nagysága: 22.054.888,-
Kivitelezés: 2010. október-december

A székház akadálymentesítése 2010.

A vízügyi igazgatóság székházának fejlesztése napjainkban

Házi méretű kiserőmű 2015.

Az igazgatóság házi méretű kiserőművet
helyezett el a központi székház épületén. A
műszaki átadás 2015. július 31-én zajlott le.

http://www.gyulaihirlap.hu/107240-napelemeket-szerelt-fel-gyulan-a-koros-videki-vizu



Az épület előtti tér funkciójának változása
Kispiac -tér1867-ig 1908-ban az átépítéskor járdaszegély épült

1910-es években parkosítottak az épület előtt



Wenckheim Béla, Stróbl Alajos által készített bronz szobrát 1889-ben a Göndöcs kertben avatták fel. A szobor
1935-ben került át a Takarékpénztár épülete elé.

báró Wenckheim Béla (Pest,1811.– Budapest,1879.) háromszoros főispán, 1867-1869-ig belügyminiszter, 1875-
ben rövid ideig miniszterelnök volt. 1847-ben a Körös-völgyi békési vízi társulat választmányi elnöke is volt.

http://bekes.archivportal.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=5903
http://postcards.arcanum.hu/hu/204261/?query=place%3D%28gyula%29

Weinckheim Béla szobra 1935-ben kerül az  épülete elé.

http://bekes.archivportal.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=5903
http://postcards.arcanum.hu/hu/204261/?query=place%3D(gyula)


Weinkheim Béla szobor sorsa ma ismeretlen

Az 1955-ben a székház bővítésére készült terv még jelöli a szobrot.



Forrás: http://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BEKE_Gyefmk_16/?pg=4&layout=s
http://www.mjvk.hu/web/guest/gyulai-wiki/-/wiki/Main/Veress+Endre-
eml%C3%A9km%C5%B1;jsessionid=92E6463097935D9837636EEDFF88B020
http://www.toronyradio.hu/?q=node/186

Dr. Veress Endre emlékművét 1959.
november 22.-én leplezték le a
Vízügyi Igazgatóság előtti téren. Az
emlékmű állítását Dankó Imre
Gyula város Erkel Ferenc Múzeuma
igazgatójának kezdeményezésére
állították.
Alkotója: Mogyoróssy István
(1925-1991) (Gyula) szobrász,
rajztanár.

Dr. Veress Endre,
történrtíró, kutató

1868-1953

Dr. Veress Endre emlékmű 1959. november 22.

Dr. Veress Endre 1931-ben kapott felkérést Gyula
városától az 1801 nyarán porráégett Gyulai Levéltár
anyagának visszaállítására. Gyula város és uradalma
1313—1800 közötti történelmére vonatkozó forrásanyag
összegyűjtése érdekében kutatott a bécsi Állami
Levéltárban, Münchenben, az Innsbruck-i helytartósági, a
velencei Állami Levéltárakban. A hazaiak közül az
Országos Levéltár, a gyulai Békés vármegyei Levéltár, a
Városi Múzeum, a Nemzeti Múzeum törzsanyaga, a Hadi
Levéltár, a Magyar Tudományos Akadémia levéltára és
néhány családi levéltár iratai adták a legtöbb használható
anyagot. Dr. Veress Endre eleget tett mebízatásának 1938-
ban jelent meg „Békésmegye Okirattára” cím munkája.

Az emlékmű ma a Polgármesteri Hivatal udvrán található

http://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BEKE_Gyefmk_16/?pg=4&layout=s
http://www.mjvk.hu/web/guest/gyulai-wiki/-/wiki/Main/Veress+Endre-eml%C3%A9km%C5%B1;jsessionid=92E6463097935D9837636EEDFF88B020
http://www.toronyradio.hu/?q=node/186


Forrás: KÖVIZIG Tervtár 2914.sz. terv

A vízügyi igazgatóság székháza előtt lévő szökőkút terve
1966.



A „Szép Gyuláért” mozgalom keretében 1967-ben szökőkutat 
építettek a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság dolgozói



A 2004-ben átépített szökőkút a székház előtt

2004-ben a város átépítette a
szökőkutat, ekkor kapta a
Bodoki szökőkút nevet.



Bodoki Károly szoboravató ünnepség
2014. március 29.

Szoboravatás: Bak Sándor igazgató és dr. Görgényi Ernő polgármester 



Köszönöm a figyelmet!
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