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Előzmények, gyűjtőmunka

Az gyűjtőmunka további forrásai:
1.) Békés Megyei Levéltár, Debrecen Egyetemi Könyvtára 
2.) Internet

3.)Telefonbeszélgetés ill. e-mail váltás Uhrin János unokáival, dr. Csaba Kálmánnal, Csaba Zsuzsával 
és dr. Csaba Györggyel

Vízügyi gyűjtemény
-Vízügyi Közlemények 1879-2005
-Hidrológiai Közlöny 1921-2013
-Vízügyi szakkönyvek
Magyar Távirati Irodai hírei 1920-1956 (Országos Levéltár)
Helyi lapok, helytörténet Békés Megyei Könyvtár
-Békés 1869-1937
-Békésmegyei Közlöny 1877-1938
-Körösvidék 1920-1927
-Békésvármegye Hivatalos Lapja 1898-1949
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabolcs-Szatmár-Bereg)
-Nyírvidék 1867-1942

2016. november 15-én a Baráti Kör vendége volt
Strifler Györgyné, aki felajánlotta Uhrin János vízmester
hagyatéki emlékeinek bemutatását és átadását. Strifler
Györgyné Erzsike asszony elmondta, szülei szoros
kapcsolatban voltak az Uhrin családdal, s ő személyes
emlékeket, fényképeket is őriz a családról, a műszaki
dokumentumok mellett, mindezeket be is mutatta. Felajánlotta
az igazgatóságnak az anyagot, melyet áttekintettük és
megállapítottuk, hogy nagyon értékes, kortörténeti jelentőségű
gyűjteményről van szó. A vízmesteri hagyaték átvétele



Család



Uhrin János szülei és testvérei

László

Endre
Kucsera Ruttkai  Erzsébet

Uhrin János
asztalos

Mariska
Etelka

BÉKÉS 1932. junius 1.

Etelka fia 1918. február 6. született Gyulán, Szikes András cukrászmester.
Elemi iskolai tanulmányait szülőhelyén végezte el. Korán árván maradt, így
már 12 évesen elszegődött Békéscsabára cukrászinasnak. Mestervizsgáját
1942-ben tette le. Cukrászdát nyitott Gyulán?., 1970-től pedig saját házában
Gyulán fagylaltozót üzemeltetett 1984-ig.

Károly lánya: Tiszay Magda Kossuth- és Liszt Ferenc díjas opera-énekes. 1919.
április 4-én született Békéscsabán, családi nevét 1935-ben változtatta meg. 1944-ben
mutatkozott be az Operaházban. A háború utáni időszakban hamarosan ő lett a
társulat vezető alt énekesnője. 1962-ben az akkori Német Szövetségi Köztársaságban
telepedett le és hamarosan visszavonult az énekesi pályától. 1989. december 27-én
halt meg Münchenben

Forrás: Internet, fotó Uhrin hagyaték A képen látható családtagok neveinek és a leszármazottak pontosítása dr. Csaba  György (a legfiatalabb Uhrin unoka) 2020. 10. 18-án kelt levele alapján 
történt. 

Erzsébet
János Károly



Családi legendárium



Uhrin János és családja

Uhrin János 1871. augusztus 8-án született Békéscsabán.
Felesége Major Anna, gyermekeik László (1900), János
(1902), Mihály (1904), György (1907) Sátoraljaújhelyen
születtek. A gyerekek az Uhrin nevet Csaba névre 1934-ben
magyarosították. Csaba László mérnök egyetemi prof.
Csaba János állatorvos, Csaba Mihály bíró, Csaba György
kertészmérnök, jogász lett. Lászlónak egy lánya volt
Gizella, János gyermekei Gyönyike és Róbert, aki szintén
állatorvos lett, Csaba Mihály két fia orvos lett Kálmán
Gyomaendrődön nőgyógyász, István Gyulán urulógus.
György gyermekei Zsuzsa és György, aki szintén állatorvos
lett.

László, János, Mihály, György György, Mihály, János, László

János, előtte ül felesége Erzsébet, lányuk Gyönyike a nagypapa 
ölében, György és felesége Mária, Mihály és felesége Gabriella, 
László előtte ül felesége Gizella a lányukkal Gizellával. Középen 
ül Uhrin János és felesége. 

Uhrin János és felesége Major Anna a négy fiúval balról László, György, 
Mihály és János

Forrás: fotó Uhrin hagyaték



Uhrin János 1871. augusztus 8 – 1959. április 2.

BMLKeresztelési Anyakönyvek 1871. évi 
digitális anyag. 433 lapon, 593 sorszám alatt

Gyulai Evangélikus Egyházközség által kiadott 
igazolás



Életpálya



Uhrin János 1881-1884 a Békéscsabai Evangélikus algimnázium tanulója
Az algimnázium, 1855-ben kezdte meg a működését, az evangélikus
egyház felügyelete alatt álló magániskolaként. A négyéves elemi
iskolára épülő ugyancsak négy évfolyamos algimnázium első épülete
egy alacsony, nádfedeles házikó volt az egykori Koós Károly
Szakképző Iskola, mai Békéscsabai Evangélikus Egyház óvodájának
helyén. Az iskola első kimagasló igazgatója Horváth János volt, aki
1865 és 1895 között három évtizeden keresztül vezette az
algimnáziumot. Az 1886/87 tanévre készült el, a részben új, részben
célszerűbbé átalakított helyiségekkel rendelkező iskola. Békéscsaba
dinamikus fejlődése, gyors népességnövekedése, gazdagodása
mindenképpen indokolttá tette az algimnázium főgimnáziummá történő
szervezését Az 1899/1900 tanév már a mai is működő épületben
kezdődött meg.

1881/1882 1882/1883 1883/1884

forrás: Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium honlapja, A gimnázium története.



Katonai szolgálat 1892-1895

Uhrin János

A véderőről szóló 1889. évi VI. törvénycikk
7. § A közös hadseregbe, a hadi tengerészetbe vagy a honvédségbe lépés kötelezettsége azon naptári év
januárius hava 1-én kezdődik, a melyben a védköteles életének 21-ik évét betölti.

Uhrin Jánosnak sorkatonai szolgálatát a törvény rendelkezése értelmében 1892-ben kellet megkezdenie.

BÉKÉS 1892.01.10. 3. szám



- A rétmester-iskolának nevezett tanfolyam 1879 december 1-én nyílt meg
Kassán, m. kir. gazdasági, tanintézetben.
- A rétmesterekre kettős feladat várt, egyrészt, hogy ügyes munkavezetők
legyenek, akik a kultúrmérnöki tervek elkészítéséhez szükséges terepfelvételeket
és a terv végrehajtását önállóan végzik, másrészt, hogy az elkészült talaj javítási
munkák karbantartását is értsék és így az érdekelt birtokosoknál találhassanak
végleges elhelyezkedést.
- A tanfolyamra 20—30 éves férfiakat vettek fel, lehetőleg a katonai műszaki
csapatok tartalékos altisztjeit, akik koruknál és katonai képzettségüknél fogva a
munkavezetés legfontosabb külső kellékével, a tekintéllyel, már eleve
rendelkeztek.
- A kiképzés állami költségen történt, a tanfolyam növendékei lakást és ellátást is
kaptak.
-Az első tanfolyamra 9 növendék jelentkezett, akik 3 éven át 4—4 hónapos téli
elméleti oktatásban részesültek és a közbeeső időszakot, megfelelő napidíjjal, egy-
egy kerületi kultúrmérnök mellett a gyakorlatban töltötték.
-1880-tól kezdve a rétmesternövendék jelölteket már a tanfolyam megkezdése
előtt alkalmazták a gyakorlatban és csak ha itt beváltak, kerültek az iskolába.

A vízmesteri intézmény. 

-1883-ban az eleinte a gazdasági tanintézet igazgatójának a vezetése alatt álló iskola közvetlen felügyeletével és
igazgatásával az időközben ugyancsak Kassán felállított kultúrmérnöki hivatal vezetőjét bízták meg
- 1890-ben a folyammérnöki szolgálattal együtt immár az ország egész vízügyi szolgálata a földművelésügyi
minisztérium fennhatósága alá került. így az iskolában már nemcsak a kultúrmérnöki szolgálat talajjavításainál
alkalmazott rétmestereknek, hanem a folyammérnöki hivatalok műszaki segédszemélyzetéhez tartozó
folyamfelvigyázóknak, sőt a vízitársulatok árvédelmi munkáit ellátó gátfelügyelőknek a kiképzéséről is
gondoskodni kellett. Ezért az iskola eddigi elnevezése helyett a vizmesteriskola nevet vette fel és tananyaga,
melyben a földmérés és a mezőgazdasági víziépítés mellett a műszaki rajz játszotta a főszerepet, az árvédelmi
kérdések részletes tárgyalásával bővült.



Vízmester képzés Kassán

A Kassai Gazdasági Tanintézet 1875-ben létesült. Indulásakor olyan kicsi volt
az érdeklődés, hogy meg akarták szüntetni. A Rétmesteriskola megszervezése
azonban a Gazdasági Tanintézet munkáját is fellendítette. A Kassai
Rétmesteriskolában a tanítás 1879. dec.1-én kezdődött. Egyre nőtt az
érdeklődés a Gazdasági Tanintézet iránt is, és a Rétmesteriskola
tapasztalataiból kiindulva az anyaintézet is áttért a bentlakásra, félő volt, hogy
teljesen kiszorulnak.

1884-ben az anyaintézet telkén új iskolát
építettek, és az 1884/85-ös évfolyam — 32
tanulóval — már ebben az épületben
kezdődött meg. 1890-től a kassai intézet új
neve Vízmesteriskola lett. Az új rendtartás
szerint a vízügyi tárgyak tovább bővültek. Az
épületet 1896-ban tovább bővítették.

1908-ban a tanulók létszáma
ismét felülmúlja az iskola
befogadóképességét, ezért a
város által ajándékozott telken
új iskola épült, amelyben 60—
70 növendék oktatására és
elszállásolására volt lehetőség.

Forrás Tavy Lajos: A vízmesteri intézmény 1940 



4079 szám Földművelődésügyi m.kr.Miniszter
895

A kassai m.kr. vízmesteri iskola két
éves tanfolyama folyó évi november 1én fog
újból megnyittatni. Erről a társulatot értesítve,
felhívom, hogy a mennyiben alkalmazottainak
valamelyikét a tanfolyamra a múlt évi
augusztus 20án 46552.sz. a. kelt leiratommal
megküldött szervezeti szabályok értelmében
társulati költségen felvétetni óhajtja, a
vonatkozó kérvényt folyó évi szeptember hó 1ig
az országos vízépítészeti és talajjavítási
hivatal útján annál inkább terjessze elém, mert
a később beérkező kérvények figyelembe
vétetni nem fognak.

Budapest, 1895. augusztus 6án
A miniszter megbízásából :

Balogh

Valamennyi vízszabályozó és árvízmentesítő
társulatnak

Miniszteri felhívás a vizmesteri iskolába történő beiskoláztatásra

Forrás: Internet, Szentjóbi Szabó Tibor A magyar középfokú vízügyi szakképzés szervezeti és tartalmi fejlődésének száz éve (1879-1979).Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.(1984) :



Uhrin János első munkahelye a Sátoraljaújhelyi Kulturmérnöki Hivatal 
Részletes adatok az 1896. évi miniszteri jelentéshez a vízügyekről

Először 1896. évben szerepel Uhrin János a munkavégzők között, de a
vízmesteri nyugdíjalapban még nincs feltüntetve.



Uhrin János 1897-ben szerepel a Rétmesteri Nyugdíj-alap nyilvántartásában



Uhrin János sógorának vízmesteri bizonyítványa

Forrás: Internet, Szakvizsgálati bizonyítvány fotója Uhrin hagyaték



Uhrin János pályázott a berceli csatorna felügyelői állásra



Az Alsó-Fehér-Körösi ármentesítő társulat a XIX. században

Békés megyének azon a részén, ahol a Fehér- és Feketekörös a megye területére lép, az 1850-es éveket
megelőzőleg nagy területek voltak elöntésnek kitéve. Ennek elhárítására az érdekeltek 1853-ban társulatot
alakítottak, amely azonban részben az akkor uralkodó politikai viszonyok, részben pedig a társulaton belül
előállott nézeteltérések miatt 1870-ig nem működött.
Közben az 1855. évi nagy árvíz hatása alatt az abszolutisztikus kormány rendeleti úton akart a bajokon
segíteni s a Fehérkörös medrét, mely eddig Gyulán, Békéscsabán és Békésen keresztül vezetett, a
városokból kihelyeztette. A Feketeköröst pedig, mely eddig Békés belsőségében egyesült a Fehérkörössel,
egy átmetszéssel Doboz község határában vezették az új csatornába. A védőtöltéseket az új vízfolyások
mentén építették meg.
Mindezek a munkák 1858-ban elkészültek, azonban a mentesítésre nem voltak elegendőek. Ezért a társulat
1870-ben, amikor a politikai viszonyok erre alkalmasak voltak, megkezdte működését, hozzáfogott a művek
rendbehozásához, amivel 1876- ban el is készült.
Az 1876.-i árvíz után, miután a társulat nem úgy működött, ahogyan az kívánatos lett volna, kormánybiztost
kapott. A kormánybiztos vezetése alatt azután 1877- ig elkészültek az összes védőművek, mire 1879-ben a
miniszter az autonómiát visszaadta.
A társulat létesítése körül hervadhatatlan érdemeket szerzett: néhai Erkel János társulati igazgató főmérnök,
kinek nevéhez fűződik az egész ármentesítési és belvízlevezetési munkák kivitele.

Dóka Klára A KÖRÖS-VIDÉK HELYTÖRTÉNETI FORRÁSAI AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI LEVÉLTÁRBAN 
A Körös-vidéki vízitársulatok iratai (1851-1948) 



Az Alsó-Fehér-Körösi Ármentesítő, Belvízszabályozó és Vízhasznosító Társulat működési 
területe 1909.

Forrás: BéML XV 1 a 6 jelzet

A Nádormalom-csatorna és folytatólag a Csohosér bal partján a siklói malomtól a nagypéli és gyulavarsándi határon a
Csohosérnek a Fehér-Körösbe torkolásáig, innen a Fehér-Körös és Kettős-Körös balpartján a gyulavarsándi, gyulai,
dobozi, gerla-pósteleki és békéés határon a Békés város alatt lévő Élővíz-csatorna alsó torkolatán épült zsilipig: a Fehér-
Körös jobb partján a a gyulavári és varsándi határtól a Szanazugig, végre a Fekete-Körös bal partján, az anti-fekete-
gyarmati határtól a Szanazugig terjedő szabályozási vonalon, a társulat keretébe ártérfejlesztési műszaki munkálatok
alapján felvett földterületeknek ármentesítése és mindazon munkálatoknak, melyek ezen területek ármentesítése céljából
szükségessé vállnak és rendeltetnek- végrehajtásra.

Forrás: A földmívelésügyi m. kir. miniszter 1909. év i 113.713/1908. számú rendeletével jóváhagyott alapszabályai az alsófehérkörösi ármentesitő, belvizszabályozó és vizhasznositó társulatnak.



Az öntözés és a belvízelvezetés néhány meghatározó műtárgya I.
A Gyulai tápzsilip 1895.



Az öntözés és a belvízelvezetés néhány meghatározó műtárgya II.
A Gyulai duzzasztó 1896.

BÉKÉS 1896-05-03 / 18. szám
BÉKÉS 1897-01-03 / 1. szám

Szakáll Ágnes festménye 
Gyulai tűsgát

A tervet a Gyulai Folyammérnöki Hivatal készítette Gallacz János
irányításával. A terv szerint a 30 m széles, a vízfolyás irányába 8 m-es
Poirée-keretes tűsgát 21 db a mederfenékre ereszthető kovácsoltvas
keretlábból, 11 tűtartó csőből, 292 db tűből áll. A tűk 3,35 m hosszú
vörösfenyő gerendákból készülnek. A maximális duzzasztás 2,79 m. A
nehéz körülmények ellenére a mű 48 nap alatt készült el.



Bekesmegyei Közlöny1901.05.26. 42.sz.

1900-ban épült a Békés I. szivattyútelep az Élõvízcsatorna
alsó torkolatában, a Kettõs-Körösnél. Építésének célja az
Élõvízcsatorna vízgyûjtõterületének víztelenítése volt. Ez is
gõzüzemû volt, 3 Cornwall rendszerû gõzkazán (Budapesti
Szívattyú és Gépgyár Rt.), 1 Worthington szivattyú és 2
Körting injektor mûködött itt. Kör alakú kémény is tartozik
hozzá. 1982-ban üzemelt utoljára.

Az öntözés és a belvízelvezetés néhány meghatározó műtárgya III.
Békés I. szivattyútelep 1900.



Békéscsabai Öntözőtelep 1901.



Forrás :Gyula város térképe [BéML XV 1 a 298]
Fotó: BéML, XXXI.13.d.1.dob./180. Halmos Béla

Az Alsó-Fehér-Körösi Ármentesítő, Belvízszabályozó és Vízhasznosító Társulat székhelye

1893-1948
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Alsó-Fehér-Körösi Ármentesítő, Belvízszabályozó és Vízhasznosító Társulat hírközlés, szállítás 

1896 előtt. 1896 után

A Társulat kocsisa Molnár Károly 

A gátőri telefonhálózat kiépítésében
elévülhetetlen érdeme volt Erkel János
társulati főmérnöknek (1879-1909).

Forrás: BML Alsó-Fehér-Körösi Ármentesitő Belv .és Vizh. Társulat Iratai IX. 222/7 Doboz 818/1909 dec.16. /utószám 54/1910./
Fotó: Uhrin hagyaték 

Künzl Ernő igazgató főmérnök (1909-
1917) kérelme a m.kir.posta és távirda
Hivatalhoz a Társulat székházába
telefon mellék állomás telepítésére.

1891-ben kezdődött meg a gátőri 
telefonhálózat kiépítése 

Részlet az 1892. április 30-án tartott közgyűlés anyagából.
Békés 1892-05-08 / 20. szám



Békés 1908.05.31. 22.sz.

Az Alsó-Fehér-Körösi Ármentesítő, Belvízszabályozó és Vízhasznosító Társulat határozatot 
hoz egy vízmesteri állás kialakítására 



Az Alsó-Fehér-Körösi Ármentesítő, Belvízszabályozó és Vízhasznosító Társulat pályázata 
egy vízmesteri állásra

Uhrin János, mint vízmester 1908. november 15-én kezdett
dolgozni az Alsó-Fehér-Körösi Ármentesítő, Belvízszabályozó
és Vízhasznosító Társulatnál

A Társulat vezetői Uhrin János munkába lépésekor

Társulati elnöki poszt : Ladics György 1906. bekövetkezett halála óta nem 
volt betöltve
Társulati elnök helyettes : Haán Béla
Társulati igazgató főmérnök. Erkel János
Társulati szakaszmérnök: Künzl Ernő   



Vízmesterlakás

Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 118 Földművelésügyi minisztériumi térképek (19. sz.-20. sz.) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S –
Térképtár Kiemelés helye: K 184 1929-38-54515 ,  Körös-vidéi Vízügyi Igazgatóság Tervtára, szöveg Vízügyi Közlemények XIII. füzet. 1898. 68.oldal.

Az 1906-ban készült helyszínrajzon az épület még gátőrházként szerepel, mely a későbbiekben már vízmesterlakás
néven került feltüntetésre.



Vízmesterlakás 1910.

A fotót Uhrin János késztette 1910-ben, melyet unokája dr. Csaba György küldött meg a Baráti Kör részére. 



A földmívelésügyi m. kir. miniszter 1909. év i 113.713/1908. számú rendeletével jóváhagyott alapszabályai az alsófehérkörösi
ármentesitő, belvizszabályozó és vízhasznositó társulatnak. 

A társulati személyzet áll : 
a) Tiszti karból.
b) Gátőrségből. 
c) Ideiglenes alkalmazottakból. 
d\ Szolgából. 

A társulat szervezete 
a) a közgyűlés ; 
b) a választmány;
c) a számvizsgáló küldöttség; 
d) az elnökség ; 
e) a társulati személyzet. 

A társulat gátőrsége áll:
1.Gátfelügyelőkből. 
2. Gátőrökből. 
3. Csatornaőrökből.

A gátfelügyelők, gát- és csatornaőrök, kiknek helye- és kötelezettsége a gátvédelmi és szolgálati szabályokban van
részletesen megállapítva, az igazgató-főmérnök rendelkezése alatt állanak.
A gátfelügyelők, a gát- és csatornaőrök felettesei lévén, azokra felügyelni és eljárásukat ellenőrizni kötelesek.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 1912. évi 127.611.1911. számú rendeletével 
jóváhagyott alapszabályai az Alsó-féhér-körösi ármentesitő, belvizszabályozó és 

vizhasznositó társulatnak, 

A társulat őrsége áll :
a) Altisztekből, ilyenek :
1. Vizmester.
2. Gépész.
b) Szolgákból, ilyenek 
1. Őrök.
2. Irodaszolga. 

A gátőrség van hivatva a társulat védtöltéseire, zsilipjeire,. partvédőire és egyéb védműveire, valamint azok tartozékaira'
és felszereléseire, továbbá telefonhálózatára, füzeseire, ültetvényeire és a társulat minden vagyonára közvetlenül
felügyelni, továbbá azok érdekében végrehajtott munkálatoknál közreműködni, azok épségben való tartása felett őrködni.
A gátőrség munkaköréi és teendőit a gátvédelmi és szolgálati szabályzat állapítja meg.

Az Alsó-Fehér-Körösi Ármentesítő, Belvízszabályozó és Vízhasznosító Társulat 
alapszabálya 1908.

Forrás:HUNGARICANA Magyarországi Rendeletek Tára  1867 -1945



Gátvédelmi Szabályzat 1910. 

A Gátvédelmi szabályzat fellelhető a „Bodoki Károly Vízügyi Múzeum” kiállítóhelyen Hosszúfokon 



Jégzajlás 1912.

Fotó Uhrin János hagyatékából



Személyi járandóságok a Társulatnál 1913. és 1914. évre

Forrás: MNL Alsó Fehér Körösi Ármentesítő Társulat. Közgyűlési és választmányülési Jegyzőkönyvek 1883-1913. IX.222/1. dob. 591/1913.okt.3. 1914 évi költségelőirányzat



Elnöki előterjesztés, Uhrin János fia gyógyíttatási költségeinek megtérítésére 1917. 



Uhrin János kérelme családi pótlék továbbfolyósítására gyermekei, László és János után 
1917. 



Családi pótlék rendje a Társulatnál

Forrás: MNL Alsó Fehér Körösi Ármentesítő Társulat. Közgyűlési és választmányülési Jegyzőkönyvek 1883-1913. IX.222/1. dob. 591/1913.okt.3. 1914 évi költségelőirányzat



Szintezési munkálatok az Alsó-Fehér-Körösi Ármentesítő Belvízszabályozó és Vízhasznosító 
Társulat működési területén 1820-1920 



Békéscsabai műszaki szakemberek látogatása a duzzasztónál 
1924.



Az  árvíz átömlik Gvula .Sarkadi közúton. 1925 karácsony. 

Forrás: Képek.Vízügyi Közlemények XXI. ÉVFOLYAM. 1939. 2. SZÁM. Becker Ádám: A KELETI TRIANONI HATÁR VÍZÜGYI VISZONYAI., Békés - vármegye Hivatalos Lapja 1926. 
január13.  Térkép:V:B:72.b. 333/1926. Az Alsó-Fehér-Körösi Árvízmentesítő Belvízszabályozó és Vízhasznosító Társulat jelentése az 1925. évi árvízről

Jelentősebb árvizvédekezés folyt
még továbbá a Társulatnál 1932-
ben és 1939-ben amelyekben
Uhrin János vízmester is részt
vett .

Árvíz 1925.

Vízvisszavezetés

Az árvíz leeresztése a delta szanazugi sarkában. 
I926. január



Árvíz 1925.



Szerencsétlenség a duzzasztónál 1926. 

BML IX.222/26. 1926 évi iktatókönyv.
154. sorszám március 29. 
Jegyzőkönyv a Fehér-Körösi duzzasztó felszerelése 
közben f. év március 26-án történt balesetről.
162. sorszám április 7.
A fenti jegyzőkönyv a gyulai m. kir államrendőrségnek 
megküldetett.

BMLIX.222 36. Az 1939. évi Iktatókönyv 22. sorszám
január 9.
dr. Hrasko Gyula ügyvéd: Közölni kéri, hogy a hajlandó e
a társulat az Aradi Sándor Gyulavári lakos ügyfelét 1926.
március 26-án ért balesetéből kifolyólag származó
munkaképesség csökkenése folytán nevezettnek 1927
.április 1-től havi 25 pengő járadékot fizetni.
Hoffman Pál alelnök jogtanácsos értesítése szerint nem
ismerik el a követelést jogosnak.



Ellennyomó betonzsilip építése Békésen az Élővíz-csatorna torkolatánál 1929.

Forrás:BMLIX.222.16 doboz 1880-1935 Fotó Uhrin János hagyaték, Vaskor film 



Ellennyomó betonzsilip építése Békésen az Élővíz-csatorna torkolatánál 1929.

Forrás: Fotók Uhrin János hagyatékából



Szükségessé váló javítási munkálatok a duzzasztón 1930. 



Uhrin János kérelme
Betegségével kapcsolatos 
költségek megtérítésére 

1935.

Uhrin János, cukorbeteg volt 



78/1909.hat. „ Olvastatott a társulati gátőrség kérelme,
melyben részükre legeltetés céljából a szolgálati
szabályzat alapján átengedett töltés vonalon, a szabályzat
szerint eddig engedélyezett mennyiségnél eggyel több
marha legeltetését kérik engedélyezni. Olvastatott a
véleményvonatkozó javaslata.
-A közgyűlés a választmány javaslatára a gátőrségnek –
szolgálati szabályzat szerinti illetményét képező töltés
vonalon - a kért több marha legeltetését engedélyezi.
Miről Uhrin János társulati vízmester és általa a társulati
gát-és csatornaőrei, ezen határozattal értesíttetnek.”
MNL: IX.222/1. dob. 1909. évi október 9. 632/ 1909 sz. őszi rendes közgyűlés jkv.  6. old

A társulati székház átalakítási tervei Gyula város tanácsához,
engedélyezés végett beterjesztetnek.(elint.171/1928.számon
beadta Uhrin vízmester márc.3-án.)
MNL Alsó Fehér Körösi Ármentesítő Belvízszabályzó és Vízhasznosító Társulat Gyula.
IX./222/27 Iktató könyv 1928 évre. 131./ 1928.márc. 1.

Uhrin János társulati vízmester: Pikó János gátőr
telefonvonal huzalszakadási ügyét bejelenti. (10 P rendkívüli
büntetéssel sújtatott
MNL IX./222/ 29 1932 évi iktatókönyv. 76./ 1932.jan.26.

Uhrin János társulati vízmester jelenti, hogy Dézsi Lajos
II. sz. gátőr telefon készülékét –többszöri figyelmeztetés
dacára—ma reggel ismételten kizárta. ( ig. föm. Dézsi
Lajos gátőrt megdorgálta.)
MNL IX/222/35 DOBOZ. Alsó-Fehér-Körösi Árvízmentesítő Belvízrendező és
Vízhasznosító Társulat 1938 évi Iktatókönyve. 766/. 1938. nov. 17. Uhrin János társulati vízmester kérelme 3 heti szabadságidő

engedélyezése iránt. (eng. 1938 IX. 4-25ig.
MNL IX/222/35 DOBOZ. Alsó-Fehér-Körösi Árvízmentesítő Belvízrendező és
Vízhasznosító Társulat 1938 évi Iktatókönyve. 610/. 1938. aug. 31.

Gyula város főszolgabírójának levele az Alsó-Fehér-Körösi
Ármentesítő Társulatnak: tehenek engedély nélküli legeltetése
az árvédelmi töltésen tárgyban! „A panaszlatnak Uhrin János
társulati vízmester Gyulavári lakos tanúvallomásával is
megerősített előadása szerint
MNL Alsó Fehér Körösi Ármentesítő Belvízszabályzó és Vízhasznosító Társulat iratai
IX./222/7 Doboz 1909. évi 151-855 iratokban2/638/1909, okt.,18

Iktatókönyvi bejegyzések, híradások Uhrin János vízmester munkájáról

Uhrin János vízmester kérvénye 1000 pengő fizetési előleg 
engedélyezése iránt.   1000 pengő kiutaltatott.
MNL IX.222.28. Iktatókönyv 1931. 832. sorszám. december 18.

Uhrin János vízmester Kovács István XVI. sz. őr
telefonoszlop szállítási ügyéről jelentést tesz. Kovács
szigorúan megdorgáltatott.
IX.222/24. 1921. évi iktatókönyv 108.sorszám február 27.



IX.222/30. 1933 évi iktatókönyv. 131. sorszám április 12.

Arató Lajos gátőr jelenti, hogy az
Élővízcsatorna mentén a társulat által
dugványozott fűzeket a lakosság
kihúzgálja.

IX.222/24. 1921. évi iktatókönyv 57.sorszám

Gyula város Polgármesteri Hivatala.
Gyulán az Élővízcsatorna medrének
kotrását kéri. Válasz nem teljesíthető.

Békéscsaba város Tanácsának iratai V:B:72.b. 523/ 1926

Trauttwein Gyula igazgató főmérnök
beszámolójában jelzi, többek között, hogy a fa
telefonoszlopokat vasbetonra cserélték, valamint
azt, hogy 1926 nyarán 5 ízben kellet leszerelni a
duzzasztót, árhullám miatt.

IX/222/35 DOBOZ. 1938 évi Iktatókönyve.764.sorszám 1938. nov. 17. 
Körös-völgyi Vízhasznosító Társaság Békés Felkéri a
Társulatot, hogy a vízépítésben legjobb eredményt
elért szegénysorsú műegyetemi hallgatók
segélyezésére létesült u.n. Sajó Elemér Alaphoz évi
20 P-vel járuljon hozzá. (2/1939. sz. elnöki
határozattal az 1939 évre 20 P segély elküldetett)

IX.222.21. 1913. évi iktatókönyv 337.sorszám 

5938/1913 Gyula város Polgármesteri Hivatala
a Fehér-Körös hídja mellé jószág itatására
alkalmas lejáró létesítését kéri

Alsó Fehér Körösi Ármentesítő Belvízszabályzó és Vízhasznosító Társulat
Gyula. IX./222/27 Iktató könyv 1928 évre. 119./ 10909.sz.irat 1928
febr.25.

Békéscsaba város Polgármestere: Az
Élővízcsatorna hullámterében a társulat által
létesítendő fűzfadugványozás beszüntetését
kéri.(besz.febr.27.)

Iktatókönyvi bejegyzések és híradások a Társulati munkáról  

IX.222.37. 1941 évi iktatókönyv 778.sorszám június 17.

Csaba László mérnök felkérettetett a Társulat egyik
csatornáján létesítendő betoncső áteresztőnek
megvizsgálására.
A betoncső nem megfelelő

1936. június 8.-án  tartott Társulati Közgyűlésen  



Uhrin János vízmester 1940.július 1-től nyugdíjaztatott



Az Alsó-Fehér-Körösi ármentesítő társulat pályázati kiírása 
vízmesteri állásra 1940.



Korabeli vízmesterek emlékére

BÉKÉS 1917. január 28.

1919. október 1.

BÉKÉS 1925. július 8.

BÉKÉS 1937. február 6.
BÉKÉSMEGYEI KÖZLÖNY 1897.

BÉKÉS 1922. március 18.

BÉKÉSMEGYEI KÖZLÖNY 1910 okt. 2. 
BÉKÉSMEGYEI KÖZLÖNY 1903. április 26.



Sztraka Ernő 1872 - 1873

Kramplits Ödön ….  - 1878

Léderer Ede 1879

Erkel János 
1879-1909

Künzl Ernő 
1909-1917

Trauttwein Gyula 
1917-1931

Kienitz Vilmos 
1932-1948

A Társulat igazgató-főmérnökei, elnökei

Igazgató-főmérnök Elnök

Farkas Béla 1870-1882 

gróf. Wenckheim Géza 1882-1884

Zöldy János 1884-1892

Ladics György 1892-1906

gróf. Széchenyi Antal 1909-1924

gróf Wenckheim Jenő 1925-1932

gróf Pongrácz Jenő 1932-1940



Közéleti tevékenység életképek a 
mindennapokról



Korabeli társadalmi viszonyok

1.sz. kép Gróf Széchenyi Antal Posteleki kastélya.
Gróf Széchenyi Antal 1909-1924 –ig volt a Társulat
elnöke.
2.sz. kép Künzl Ernő háza Gyulán a Károlyi Sándor
utcában. Künzl Ernő 1909-1917-ig volt a társulat
igazgató főmérnöke.
3.sz. kép Uhrin János nyaralója Gyulán a
Kisökörjárásban. Uhrin János 1908. november 15-től
1940. június 30-ig volt a Társulat vízmestere.

1.sz. kép
2.sz. kép

3.sz. kép

Forrás: Internet, Uhrin hagyaték



Uhrin János lakása és nyaralója

Gyula Kisökörjárás

Gyula, Galamb utca 9.

Az Ökörjárásban az Élővíz-csatorna mentén, nem
messze a vízmesteri lakástól volt a nyaraló (kisháznak
hívták) gyümölcsöskerttel. A munkája mellett
gazdálkodással is foglalkozott. Tartott állatokat, disznót,
marhát, volt föld és szőlőbirtoka. Nyugdíjazás után a
Galamb utcában vettek házat, de tavasztól őszig a
kisháznál tartózkodtak. A háború után az államosításkor
a földjét elvették.GYULA MEGYEI VÁROS TÉRKÉPE 1937.



„ Az 1907-ben fiókegyházzá szerveződő gyulai evangélikusok régi vágya volt egy templom felépítése. Az
első világháború kitöréséig 13.000 koronát adtak össze. Ám a pénz a világháborút követő infláció során
semmivé olvadt A gyűjtést újra kellett kezdeni. 1925 december 21-én a város a br. Wenckheim Béla utcai
(ma: a Béke sugárút Kossuth tér felöli szakasza) 2588–89. hrsz. alatti telket imaház és lelkészlak építése
céljából az egyházközség számára díjmentesen átengedte. A gyülekezet Gerlóczy Gedeont (1895–1975)
kérte fel a tervek elkészítésére. A véglegesített terv 1927. január 20-ára lett kész 1927. május 20-án
kezdték el az építkezést és ha torony nélkül, és kisebb munkák elmaradásával is, de felépült a gyulai
evangélikus gyülekezet temploma. December 18-án, vasárnap délelőtt Raffay Sándor püspök jelenlétében
sor kerülhetett az újonnan épített templom felszentelése.„

Uhrin János szerepe az Evangélikus Egyházközség életében I.

Forrás: A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 24-25 (2003) 167-198. Németh Csaba A GYULAI EVANGÉLIKUS TEMPLOM FELÉPÍTÉSE 

A templom építés közben, 1927 augusztusában Az elkészült templom 1927. december 18 A templom tornyát 1938-ban építették 



1923. november november 4-én tisztújító
közgyűlést tartottak ahol a presbitériumba
Uhrin Jánost is beválasztották.

Uhrin János szerepe az Evangélikus Egyházközség életében II.
Az önálló Gyulai egyházközség megalakulása 1924. augusztus12.

1928-ban történt összeírás, a 28 fős egyházi
vezető testület tagjai közül két személyt nevesít,
dr Paulinyi Gyula törvényszéki tanácselnököt és
Uhrin János vízmestert, akik jelentősebb szőlő és
földtulajdonnal rendelkeztek. Úgy tűnik, hogy a
vagyoni állapot az ingatlanok értékén
alapulhatott. Uhrin János az 50.000 pengőben
megállapított vagyonával a 6-ik helyen áll a 28
presbiter között.

Forrás: Békés Megyei Múzeumok Közleményei 30 (2007) Németh Csaba Az önálló Gyulai Evangélikus egyházközség megalakulása és kezdeti évei.

1925-ben az egyházközség számára 20 kh földet
utaltak ki, melyet kishaszonbérlet cimen vettek
birtokba. A föld hasznosításával kapcsolatos
teendők intézésére egy bizottságot állítottak fel,
melynek Uhrin János is tagja lett.



„A véglegesített építési terv 1927. január 20-án érkezett meg Gyulára, melyet a városi építési hatóság március 3-án
jóváhagyott. Ezek alapján jelent meg a március 16-i versenytárgyalási felhívás a templom felépítésére. Az ajánlatokat
április 2án délelőtt 11-ig kellett beadni.
A másnapi presbiteri ülésen Juhász László javaslatára felállítottak egy, az építkezést ellenőrző bizottságot Safáry
László másodfelügyelő elnökletével. Tagságát Horémusz István és Mekis János mérnökök, valamint Stéberl Mihály,
Uhrin János (vízmester) és Falta Imre alkották. A beérkezett ajánlatokat az április 10-i ülésen értékelte a bizottság.”

„ Adományként 1927-ben az egyházmegye 120, Orosháza község 160, Pest vármegye 960, a Gusztáv Adolf Egyesület
540, a Gyulai Görögkeleti Egyházközség 250, az egyházkerület 500, Raffay Sándor püspök 300, Szeberényi Lajos
Zsigmond főesperes 100, Pollner Ödön Szegedről 100, Bagyinka András Gerendásról 80, Nógrád vármegye 40, a
Gyulai Református Egyházközség 20, Prónaifalva 40, a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség 1000, valamint a
gyulaiak közül Uhrin János, Tarkó Mária, Horémusz István és Falta Imre 80-80, Rózsa János, dr. Vangyel Endre, vitéz
Pusztai Rezső, Bergel Péter, Stéberl Mihály és Lénárt Ferenc 40-40 pengőt és még húszan kisebb összegeket adtak, de
Békéscsabáról, Budapestről, Szegedről, Bercellről, Csépáról, Soltról és Körösladányból, Nagykökényesről, valamint
Sarkadról is érkeztek adományok. Összesen mintegy 5000 pengőt kapott a gyülekezet.”

„ A gyakorlati kivitelezésben a fő szerepet Uhrin János, Miegend Rezső és Sülé József presbiterek játszották. Juhász
László szervezte meg a gyűjtést. Mekis János mérnök kiváló ellenőrzése mellett Juhász is nyitva tartotta a szemét. Az
egyházközségnek a földreform során 41 kat. h. földet szerzett dr. Vangyel Endre, ami a kölcsönök fedezetéül szolgált.”

Forrás: A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 24-25 (2003) 167-198. Németh Csaba A GYULAI EVANGÉLIKUS TEMPLOM FELÉPÍTÉSE 

Uhrin János szerepe az Evangélikus Egyházközség életében III.
A Gyulai Evangélikus Templom építése 



"Az 1917. évi VIII. tc. elrendelte, hogy minden község és város
anyagi erejének megfelelően méltó emléket állítson a háborúban
hazájukért életüket áldozó katonái tiszteletére. Békés megye
területén a háború után mindenütt Emlékműbizottságok alakultak,
s kivétel nélkül minden község és város felállíttatta a maga hősi
szobrát az 1920–1930-as években. A gyulavári képviselő-testület
nevében Erdődi Lajos bíró és Vertán Emil főjegyző szerződést
kötött 1929. április 30-án Homonnay Jenő szobrászművésszel az
emlékmű elkészítésére. Megállapodtak, hogy a szobor öt méter
magas bronzból és terméskőből készült alkotás lesz. 1929 nyarára
kellett elkészülnie a dupla figurális műnek, a kompozíció: „elesett
népfölkelőt megvédő levente, amely az idegen határon át
fenyeget”.

A Hősök terén 1929 szeptemberében a „nivellálási” munkálatok is megindultak. A lejtmérés elvégzése után, melyet 
Uhrin János vízmester készített, a tér földdel való feltöltése követett, s a tér körülkerítésére pedig Borsi Péter és 
Társa kapott megbízást.

Az I.Világháborúban hazájukért életüket áldozó katonák emlékműve Gyulaváriban

https://www.kozterkep.hu/~/15717/Hosi_emlekmu_Gyula_Gyulavari_1930.html



Az Országos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság szoborbizottsága országos adománygyűjtésbe fogott,
amelynek köszönhetően 1933. május 13-án leleplezték Gárdonyi Géza első nagyszabású köztéri szobrát,
Horvay János alkotását Budapest XI. kerületében. Az adományozók áldozatkészségét Diszoklevéllel
ismerték el, melyet Uhrin János is megkapott, aki rajongója volt Gárdonyi Gézának, az összes regénye
megvolt a könyvtárában.

Adakozás Gárdonyi Géza szobrára

Forrás: Internet, Uhrin hagyaték



Forrás: IFJUSÁG ÉS ÉLET 1937 április 20-i szám, BML IX.222.34. 1937 évi Iktatókönyv 523.sorszám. június 23.

Uhrin János bolgáröntözése1937.



Uhrin János társulati vízmester Gyulavári. 1871-ben Békéscsabán született.
Békéscsabán végezte el a középiskoláit .Kassán vízmesteri szakvizsgát tett.
Pályafutását Sátoraljaújhelyen állami szolgálatban kezdte meg. 28 évvel ezelőtt
került Gyulaváriba az Ármentesítő Társulathoz, ahol 1925-ben hasznos
tevékenységéért dicsérő oklevélben részesült. Az evang. egyház presbitere.
Neje: szül. Major Anna, négy gyermeke van.

Szerkesztő: Márkus György. 
Előszót írta: vitéz sarkadi Márky Barna dr. 
Kiadja: Békés vármegyei Monográfiája Szerkesztősége és 
Kiadóhivatala. Budapest 1936.

Békés vármegye Monográfiája

A személyi adattárban azok szerepelnek akik 
a Monográfia megjelenését megrendelésükkel 
előmozdították.

Forrás: Internet, Uhrin hagyaték



Életképek

Disznóvágás a vízmesterház előtt (balról az első Szigeti Lajos gátőr, 
harmadik Molnár Károly a társulat kocsisa) 

Családi ebéd a vízmesterházban

Pihenés a duzzasztó kezelőépületénél Fürdés a duzzasztó alatt 

Forrás:fotók Uhrin hagyaték



Egy 1900-ban íródott levél Major Annának 

A levelet Uhrin János feleségének, Major Annának írta egy barátnő, vagy rokon
Nyíregyházáról. A levél tartalmából úgy tűnik, hogy lakhattak Nyiregyházán is egy ideig.

Forrás: Uhrin hagyaték



Élet a kisház körül

Major Sarolta 
(Lotti néni) Major  Irma

Major Anna

Kisház

Major Anna

Major Anna Uhrin János

Uhrin János1958

Forrás: Internet, Uhrin hagyaték



Az utókor emlékezete

A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör ezen előadás összeállításával kívánt hozzájárulni, az
Alsó-Fehér-Körösi Ármentesítő, Belvízszabályozó és Vízhasznosító Társulatnál 32 évig dolgozó
vízmester emlékének.

2005-ben Strifler Györgyné, kinek szülei szoros kapcsolatban voltak az Uhrin családdal kezdeményezte,
hogy Uhrin János vízmester emlékét utcanév örökítse meg Gyulán.

2005R: Kisökörjárás dűlő: Uhrin János utca
A jelentős beépítéssel rendelkező dűlő 2005-ben kapott utcanevet

Czeglédi Imre: Gyula város utcanevei 1851-2005. 225.old. Uhrin János utca /2005/



Köszönöm a figyelmet !



Javaslat emléktábla elhelyezésére a Társulat egykori 
székházának a falára 

• 2012–ben Pálinkás Lajos igazgató-helyettes főmérnök javaslatot tett arra, hogy
a Vízügyi Igazgatóság elődszervezeteinek, nevezetesen az Alsó-Fehér-Körösi
Ármentesítő, Belvízszabályozó és Vízhasznosító Társulatnak, valamint a
Folyammérnöki Hivatalnak az egykori székházát az elődök munkájának
megbecsülése és elismeréseként emléktáblával jelöljük.

• A 2019. május 2-án tartott egyeztetésen Szabó János igazgató úrnak jeleztük
ezen javaslatunkat, aki támogatásáról biztosította a kezdeményezésünket.

• A Baráti Kör az Uhrin János vízmester életével kapcsolatosan végzett
gyűjtőmunka során a Békés Megyei Levéltárban végzett kutatás, valamint a
BÉKÉS újság korabeli híradásainak az áttekintése során a Társulat életéről és
székházáról is szerzett ismereteket. Ezen adatokat felhasználva elkészítettük a
javaslatot az Emléktábla elhelyezésére.



Ez az épület 1893-tól–1948-ig az 

Alsó-Fehér-Körösi
Ármentesítő, Belvízszabályozó és Vízhasznosító Társulat

székháza volt.

A Társulat 1853-tól 1948-ig szolgálta a térség árvízmentesítését,  
belvízelvezetését és vízhasznosítását.

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
2019.

Javaslat emléktábla elhelyezésére a Társulat egykori székházának a falára 

• Az 1892. október 17-én tartott közgyűlésen a Társulat főmérnöke javaslatot tett alkalmas társulati helység szerzésére.
• A Társulat az 1893 április 15-én tartott Közgyűlésen döntött arról, hogy a korábban bérelt társulati helység helyett társulati házat

vásárolnak.
• Az 1893. dec. 20-án tartott közgyűlésen az igazgató már be is számolt arról hogy a társulati házat megvásárolták.
• 1894-ben a Közgyűlésre szóló meghívóban a hely megjelöléseként már a sajátház elnevezés szerepel, az 1895. január 7.-re szóló

meghívóban a saját ház címét is megadják. Gyula 192.
• Az 1859-ben Halácsy által Gyula város belterületéről készített térképen a társulati ház helye (192) beazonosítható volt.
• Időközben a házszámozás változott, a GYULA VÁROS 1897-ben készült térképe már nevesíti a társulat székházát a Kossuth Lajos

utcában a 2.sz. alatt.
• Az 1936-ban készült GYULA MEGYEI VÁROS TÉRKÉPE alapján tudjuk, hogy a házakat újra számozták, itt 19.sz alatt szerepel a

Társulati ház, ugyancsak nevesítve.
• Kóhn Dávid : GYULA VÁROS UTCÁI ÉS TEREI 1937-ben kiadott könyvének 25. oldalán találunk utalást arra, hogy a Kossuth

Lajos utcában található a Társulat székháza, mely eredetileg uradalmi kovácsműhely és lakás volt.



Forrás: Melléklet a Békés 1893.19 számához

A társulati ház vásárlása a híradások tükrében 



Az egykori Társulati székház épületének számozása a  korabeli térképeken 

1859. 1897.

1936.


	1. dia
	2. dia
	3. dia
	4. dia
	5. dia
	6. dia
	7. dia
	8. dia
	9. dia
	10. dia
	11. dia
	12. dia
	13. dia
	14. dia
	15. dia
	16. dia
	17. dia
	18. dia
	19. dia
	20. dia
	21. dia
	22. dia
	23. dia
	24. dia
	25. dia
	26. dia
	27. dia
	28. dia
	29. dia
	30. dia
	31. dia
	32. dia
	33. dia
	34. dia
	35. dia
	36. dia
	37. dia
	38. dia
	39. dia
	40. dia
	41. dia
	42. dia
	43. dia
	44. dia
	45. dia
	46. dia
	47. dia
	48. dia
	49. dia
	50. dia
	51. dia
	52. dia
	53. dia
	54. dia
	55. dia
	56. dia
	57. dia
	58. dia
	59. dia
	60. dia
	61. dia
	62. dia
	63. dia
	64. dia
	65. dia
	66. dia
	67. dia
	68. dia
	69. dia
	70. dia

