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A természet erői ellen az emberiség állandó harcot 
folytat több-kevesebb sikerrel. Ezek egyike az árvíz. A 
víznek ez a tulajdonsága az ország történelmében az 
átlagosnál is kiemelkedőbb szerepet kapott. A víz-
folyások és völgyek jelentették a fejlődés útját, de az 
elfajult medrek, árvizek és mocsarak pedig a gátját. 

Árvizek az elmúlt időszakban is voltak, de mivel a 
vízjárta területeken nem alakultak ki nagyobb tele-
pülések, a vándorló, legeltető, halászó, vadászó tevé-
kenységet folytatók árvizek esetén felszedték sátraikat, 
továbbhajtották jószágukat és újabb, és újabb területeken 
telepedtek le. A történelem folyamán az első ismert nagy 
árvíz tulajdonképpen a vízözön volt, amely a Bibliában 
is szerepel. A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
működési területén a Rába, Répce vízgyűjtőjén 
előforduló írott forrásokban megtalálható nevezetesebb 
árvizekről említést tennék mielőtt az 1965-ös árvízre 
térnék. Ezt azért is tenném, hogy eloszlassam a tévhitet, 
hogy az árvíz „Istencsapás". Nem! Ez egy természeti 
jelenség, amely ismétlődik, nagysága és károkozása 
annak függvénye, hogy a kedvezőtlen körülmények 
mennyire esnek egybe. 

A Répcével kapcsolatos feljegyzések, mint a 
Hanság-Fertő víz táplálójáról, már a római írások 
(PLINIUS) is szólnak, egyrészt a Fertő tónak a LACUS 
PEISO-nak nagy kiterjedéséről, másrészt arról, hogy 
egyszer kiszáradt. Salamon király 1074-ben a bese-
nyőket szorította a tóba, tehát akkor nagy volt a vize és 
1230 körül annyira megáradt a Fertő tó, hogy hat magyar 
községet elöntött és elpusztított. Ezek voltak a Feketetó, 
Jakabfalva, Sárvölgye, Jokut, Kendervölgye és Fertő. 
Hasonló jelenségre utalhat az is, hogy a Sarrod melletti 
Urkony községneve 1429-ben szerepelt utoljára, 1270-
ben pedig II. Ottokár cseh király 40 lovasa és 300 
gyalogosa fulladt a vízbe. 

A Rábán 1641. szeptemberében, 1646. augusztusá-
ban, 1664. augusztusában, 1670. márciusában, 1707. 
októberében, 1709. februárjában, 1712. májusában, 
1716. nyarán, 1768. nyarán, 1769. márciusában, 1776. 
júniusában, 1780. októberében, 1784. márciusában, 
1787. novemberében, 1793. júniusában, 1794. augusz-
tusában voltak nagyobb árvizek. 

Az elkezdődött szabályozások eredményeképpen 
ritkultak az árvizek, és csak a legnagyobbak okoztak 
nagyobb elöntéseket. Ilyenek voltak 1883. januári, 1900. 
áprilisi, 1910. júniusi és 1925. novemberi. A Rábán lévő 
két árvízről egy kicsit bővebben. Vak Bottyán kuruc 
tábornok írja Bercsényinek 1707. október 27-én: „A 
Rába annyira megáradt, hogy mind e napig nem me-

hetek. Hidam készen vagyon a Rábán, felé sem mehetni. " 
A másik árvíznek Magyarország és Európa számára 

is nagy jelentősége volt. Az 1664. augusztus 1 -4 között 
levonult árvíz, amely törökök elleni szentgotthárdi csata 
kimenetelét nagyban befolyásolta. Ezt az árvizet 
nemcsak a korabeli „vizes" feljegyzések igazolták, ha-
nem a csata tudósítói is, hiszen ezt a csatát két kifáradt, 
meggyötört, élelmezési és hadianyag utánpótlással 
küszködő csapat vívta. Már a török sereg - amely 
mintegy négy-ötszörös túlerőben volt - Szentgotthárd-
hoz való vonulás idején is az esős időjárás okozta 
nehézségekkel küszködött. Erről Evlia Cselebi - aki 
maga is a török seregben volt - így írt: „Az erőltetett 
menést sem öreg, sem ifjú nem bírta ki. Mintegy ezer ló 
az éhség miatt naponként elsüllyedt az iszapban, s ezer 
iszlám katona gyalog maradt. Minden sátor a vízben 
megannyi buboréknak látszott. Az iszlám hadseregen az 
éhség miatt oly gyengeség vett erőt, hogy a jeles és 
kiváló harcosokat egy-egy fának árnyékában a sátorban 
hagytak, s azok jajveszékelve, nyögve ott maradt. " A 
csata Nagyfalu (Mogersdorf) alatt volt. Bal parton a szö-
vetségi erők Montecuccoli vezetésével, jobb parton a 
török sereg helyezkedett el. Itt a nagy kanyarban kelt át a 
törökök hozzávetőlegesen 20.000 főnyi, azaz a 
szövetségi erőkkel azonos létszámú serege. A források 
szerint már a hídfőállás létesítésekor, az átkeléskor is 1 
m mély volt a folyó, ami a Rábán nem kisvizet jelentett. 
Montecuccoli jelentése szerint: „sok halott hátrahagyá-
sával nemcsak állásainak feladására kényszerült, hanem 
még a vízen át is oly nagy erővel űzetett, hogy akit nem 
vágtak le az a vízbe fulladt. " Waldeck generális jelenté-
sében leírta, hogy a katonák „tömegével vetették ma-
gukat a vízbe, melynek folyása elég gyors volt. Egy órán 
át borították el a vizet. Nagyobb részük megfulladt, többi 
katonáink tüzétől pusztult el. Lényegesen nagyobb volt a 
vízbe fúltak száma, mit azoké, akik a fegyvertől haltak 
meg. A csata 1664. augusztus l-jén 18 óra tájban ért 
véget, de folytatásra és a török sereg üldözésére nem 
kerülhetett sor ..., mert a csatát követő éjjel a Rába ha-
talmasan megduzzadt". Ezt látva a török sereg vesz-
tesként elhagyta a csatateret és elvonult Székesfehérvár 
felé. Nem kell különösen indokolni (bizonyítani), hogy 
ha a Rábán kis víz van (ami 2 - 3 m3/s) nem okozott volna 
akadályt a török sereg további részének az átkelésnél, 
hiszen az térdig sem ér, bele sem lehetett volna fulladni. 
Ebben a csatában az árvíz tulajdonképpen egy felmentő 
hadsereg volt. 

Említésre méltó még Kőszegen az 1532. augusztusi, 
és Szombathelyen az 1781. júniusi árvíz. Erről az 

' Előadásként elhangzott az MHT Nyugatdunántúli Területi Szervezete 2005. április 21-i előadóülésén. 
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árvízről Szombathely város közgyűlésének jegyzőköny-
ve így emlékezik meg: „Minthogy ezév most folyó június 
hónapja 28-ik napján estvefelé mint egy 7 óra tájban az 
Oladi patak (Arany) és Henyér (Perint) vize annyira meg 
áradott, hogy özönnyő általa városnak azon tájékon 
renden lévő szénáját el hordatta városi H. lakásainak 
házaikat a Nagy Karicsa végében annyira el öntötte, 
hogy ha Méltóságos püspök úr ő nagysága embereinket 
ajándékaival és atyáskodó imájával nem ösztönözte 
volna egynéhány gyermekek a vízben fullattak volna. Sőt 
más aprólékos kárainkon kívül a Fehér Pál házát el 
döntötte, karicsai gyalog hidonkat el szakította. Nagy és 
kis karicsai kerteket rész szerint el szaggatta, rész szerint 
el sodorta Tégla kemenceinket, amidőn a fa benne egy 
kevéssel előbb gyújtatott volna, a tüzet elsodorta és a bé 
hordott nyers téglákat el áztatta és az körös körül lévő 
fáinkat el hordotta, melyhez hasonlóra nehezen emlé-
kezhetni. Következendő napon éjfél után 2 óra tájban a 
Gyöngyös annyira meg áradott, hogy ha vigyázással 
nem lettünk volna az egész víz közt és káposztás földein-
ket meg öntötte és el rontotta volna, még is más ká-
rainkat a Fölséges Isten el sároztatván, a malmunkat, 
amely egyéb iránt is rozzant állapotban volt, sebes 
folyásával annyira megindította, hogy víz folyásnak már 
semmi hasznát nem vehetjük, köz akarattal el végeztetett, 
hogy mint a tehén pásztorok háza mint pedig a malom-
nak a víz fái meg építessenek és csináltassanak. " 

A régmúlt árvizeinek rövid áttekintése után áttérnék 
az 1965. évi árvíz ismertetésére. Önként felvetődik a 
kérdés, milyen is volt a megye árvízvédelmi helyzete és 
felkészültsége. A huszadik században Magyarország két 
világháborúban is részt vett, és vesztesként került ki 
ezekből a háborúkból, óriási személyi és anyagi ká-
rokkal, sőt területének kétharmadát is elveszítette. A 
világháborúk velejárója, hogy az infrastrukturális épít-
kezések szünetelnek, így az árvízvédelmi töltésépítések 
is. Háborúk után pedig a háborús károk helyreállítása 
megelőzött minden árvízvédelmi fejlesztést. 

A vízügyi szolgálat szakemberei sokszor hangoztat-
ták, majd 1961-62-ben az Országos Vízgazdálkodási Ke-
rettervben rögzítették, hogy a veszélyeztetett települések 
védelmére a 100 évenként előforduló árvízre kell a 
töltéseket kiépíteni. A feladat megosztását a Vízgaz-
dálkodási Kerettervben úgy fogalmazták meg, hogy a 
folyók mentén lévő városok védelmére országos véd-
vonalat kell kiépíteni, és annak költségfedezetét az 
állami költségvetésben biztosítják, és kezelője a vízügyi 
igazgatóság lesz. A folyók és vízfolyások völgyében a 
községeknél a tanácsoknak kell gondoskodni a töltések 
megépítéséről. 

Magyarországon az árvédekezési feladatokat az 
országos védvonalakon a vízügyi igazgatóságok, egyéb 
védvonalakon, nyílt ártereken a tanácsok látták el. A 
megye területén országos védvonal csak a Rába mellett 
volt, a sárvári vasúti hídtól lefelé és a Répce árapasztó 
mellett Répcelak és a Rába között. Ennek a védvonalnak 
a védőképessége sem érte el a szükséges biztonságot. A 
megye egyéb területei nyílt árterek voltak, még Sárvár, 
Körmend és Szentgotthárd lakott területét sem védte 

töltés. Tanácsi kezelésű töltések sem épültek 1965 előtt. 
Néhány község épített kis keresztmetszetű védmüvet, 
amelyet csak depóniának lehetett nevezni. Ilyen depónia 
jellegű magasított part volt pl. Sárváron a vadkertnél, 
Körmenden a Rába jobb partján, Csepregnél, Bükön, 
Góron és Sorkikápolnán. 

A 20. század árvize 1965-ben ilyen védvonal ki-
építettség és felkészültség mellett érkezett meg a megye 
területére. A Rába vízgyűjtőjén április 18.-án egy ciklon 
hatására csendes esőzés indult meg, majd 19.-én és 20.-
án nagy intenzitásúvá erősödött, amely 22.-én éjjel állt 
el. A mintegy 140 mm eső hatására gyors áradás kez-
dődött a megye összes vízfolyásán. A Vízügyi Igaz-
gatóság a Vas Megyei Tanács Építési, Közlekedési és 
Vízügyi Osztályának április 21.-én 15.10 órakor 
javasolta a készültség elrendelését, és április 22.-én 
13.05 órakor javasolta a Megyei Árvízvédelmi Bizottság 
összehivását, miközben folyamatosan tájékoztatta a 
Megyei Tanács ügyeletét a várható árhullám nagyságáról 
és idejéről. A Megyei Árvízvédelmi Bizottság kérésére a 
Vízügyi Igazgatóság vezetőállású szaktanácsadót de-
legált a bizottságba. így sikerült a kezdetben egymástól 
függetlenül intézkedő szerveket az előírt egységes 
irányítás alá helyezni, és a katonaság igénybevételével 
kapcsolatos kérdéseket rendezni, amíg a mentési és 
kiürítési munkákat a tanácsi szervek irányították, a 
lakosság, a munkásőrség, a karhatalom, a katonaság 
igénybevételével addig csaknem az összes műszaki 
jellegű védekezési feladatot a Vízügyi Igazgatóság látta 
el a rendelkezésre bocsátott közerővel, munkásőrséggel, 
katonasággal. Az árhullám gyors kialakulását jellemzik 
és érzékeltetik a vízmércék vízállás adatai: 
Rába Szentgotthárd 21-én 12 órakor hirtelen 

áradás kezdődik, 22-én 6 órakor már 380 
cm, 12 órakor 400 cm és 22 órakor 422 cm-
rel tetőzik; 

Körmenden 23-án 6 órakor 505 cm-rel 
tetőzik; 
Sárváron 24-én 4 órakor 498 cm-rel tetőzik; 

Répce Répcevisen 22-én 16 órakor 460 cm-rel 
tetőzik; 

Gyöngyös Kőszegnél 22-én 17 órakor 420 cm-rel 
tetőzik; 

Perint Szombathelyen 22-én 21 órakor 430 cm-rel 
tetőzik; 

Sorok Zsennyénél 23-án 18 órakor 350 cm-rel 
tetőzik; 

Pinka Pornóapátinál 22.-én 20 órakor 402 cm-rel 
tetőzik. 

Gyakorlatilag tehát a megyét egy időben érte el a 
minden korábbinál nagyobb árhullám, így a legfőbb 
feladat az volt, hogy a mentést minél szervezettebben és 
gyorsabban végezzék a védekező tanácsok. 

Röviden az egyes völgyekben végzett védekezési 
munkákról: 

A Pinka-völgyében levonuló árvíz Vaskeresztesnél a 
depóniát meghágta, és a község nyugati alacsonyan 
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fekvő részét elöntötte. Szentpéterfa és Pornóapáti köz-
ségekben a tanács sikeresen védekezett. Pinkamind-
szenten a VÍZIG szaktanácsadó biztosítása jelentette az 
eredményes védekezést. Magyarnádalját ki kellett tele-
píteni, mert az elöntés megakadályozására nem volt 
esély. 

A Gyöngyös-Perint-Sorok völgyében levonuló 
árvíznél Kőszegen a rövid idő miatt csak mentésre volt 
idő. A mentésben szovjet kétéltűek is részt vettek. A 
levonuló árhullám Kőszeg és Szombathely között a 
völgyet elöntötte és Gyöngyösfalu, Lukácsháza és 
Gencsapáti községben folyt mentés honvédségi kétéltű 
jármüvek segítségével. Szombathelyen a védekezést a 
város felkérésére a VÍZIG irányította. A város védelmére 
a felhagyott búcsúi vasúti töltést használtuk lokalizációs 
vonalnak, és az északi vízműnél lévő híd elzárásával a 
vízmüvet az elöntéstől megvédtük, a vízszolgáltatásban 
zavar nem keletkezett. A vasúti töltés Gyöngyös hídján a 
víz átfolyását nem akadályoztuk meg, mert ennek 
lezárása után a felduzzadó víz hatására a vasúti töltés 
meghágásával lehetett számolni, és egy esetleges 
szakadás igen súlyos helyzetet teremtett volna a város-
ban. Kámon és Herény elöntésének megakadályozására 
nem volt műszaki lehetőség. A védekezéssel elértük azt, 
hogy a vasúti töltéstől délre csak a Wesselényi utca 
környéke került víz alá. 

A Perint medrében nagy kimosások keletkeztek, és 
hidakat vitt el az ár. Sorkikápolna, Sorkifalud és Zsennye 
községekben mentések voltak. 

A Répce völgyében Csepreg és Bük községben a 
tanácsok a VIZIG-től kértek a védekezéshez műszaki 
irányítót, így eredményes volt a védekezés. Répcelakon 
a győri VÍZIG kezelésében lévő árapasztó töltésén is 
szakadás történt, épületek váltak lakhatatlanná. 

A Rába völgyében Csákánydoroszlón és Körmenden 
mentési munkálatok folytak, Vasváron, a bekötőúton 
nyúlgátépítéssel csökkentették az elöntést. Kám község-
nél csak mentésről lehetett szó, mert az ideiglenes gát 
építésének nem volt műszaki lehetősége. Sárvár szen-
vedett legtöbbet az árvíztől. A még nagyobb elöntést a 
Szombathely-Budapest vasúti töltés átrobbantásával 
lehetett megelőzni. 

Nagyon tanulságos volt a hat halálos áldozatot 
követelő csákánydoroszlói védekezés. A védekezést 
végző tanácsi irányitók kétkedve fogadták az előre-
jelzéseket, és késlekedtek a mentési munkákkal, amikor 
pedig megérkezett az árvíz pánikba estek, és rossz 
döntéseket hoztak. A község alsó végénél, ott, ahol a 
Vörös patak a Rábába torkollik kacsatelep volt. Április 
22.-én a kora délutáni órákban a Körmendi Járási Tanács 
felkérésére a Körmendi Mezőgazdasági Technikum 11 
diákja érkezett a helyszínre, hogy csónakokon az árban 
kifelé úszó kacsákat a telep központjába tereljék. Tízen 
szálltak csónakba. Az evezésben járatlan, az árvizet és 
területet nem ismerő, rosszul úszó, vagy úszni nem tudó 
diákok a jól úszó kacsákat akarták kimenteni. Kisodród-
tak a Rábára és 15 óra körül felborultak. Közülük 
nyolcan a jobb parton, ketten a bal parton fűzfákra 
kapaszkodtak fel. Ettől a pillanattól kezdve nem kacsák 

kimentéséről, hanem emberi életek megmentéséről volt 
szó. Látva az életveszélybe került diákokat, két csónak 
indul a mentésükre. Az egyikben Horváth Béla a jobb 
parton segélyt kérő nyolc diákot kimentette. Igazi hőstett 
volt. A másik csónakban Gyurikó Miklós, Vass József 
határőr, valamint Németh János technikumi hallgató 
indult a bal parti fákra szorultak kimentésére, de 
felborultak. További mentési akciók indultak, amelyek 
szintén tragédiába fulladtak. 23.-án reggel a sikeresen 
mentő Horváth Béla helyi lakos 2 szovjet katonát és 
Szigeti századost mentette ki. Ujabb igazi hőstett. Végül 
23.-án 9 -10 óra között a helyszínre érkezett két szovjet 
és egy magyar helikopter, és miután a köd is megszűnt, 
aki élve maradt kimentették. Sajnos Kosik József tizedes, 
Csuka József honvéd, Vass József határőr, Gyurikó 
Miklós határőr, Császár László tsz. tag, önkéntes rendőr 
és Németh János tanuló életét vesztette. 

Ez a tragikus eset is bizonyítja, hogy az árvíz-
védekezésben részt vevő dolgozóknak a szakismeret 
mellett még alapos helyi ismeretekkel is rendelkezniük 
kell. A védekezőknek úgy kell együtt dolgozni, mint egy 
nagy hangversenyzenekar tagjainak, mindenkinek a rá 
eső munkafázist kell elvégezni, mert ellenkező esetben 
magát, és munkatársát is veszélybe sodorhatja. 

Sárváron is a késlekedés következtében alakult ki 
igen veszélyes helyzet. Bár a VÍZIG időben jelezte, hogy 
a sertéstelepet is elönti az ár, és nem lehet a város egy 
részének víz alá kerülését a régi uradalmi, úgynevezett 
vadkerti depónia megerősítésével megakadályozni, mert 
nincs elegendő idő töltésépítésre. Sajnos a kitelepítés 
csak akkor kezdődött meg, amikor a víz már a 84-es úton 
a kórház körül 30 cm magasan folyt át. így a mentés 
nagy részét már csak kétéltüekkel lehetett végrehajtani, 
de a sertéstelepen így is néhány száz állat vízbe fúlt, 
mert a nagy víz miatt már nem tudták őket kimenteni 
tehergépkocsikkal és ezt tudomásul is vették, így 
legalább nem ismétlődött meg a csákánydoroszlói sze-
rencsétlen eset. 

Az 1965. évi áprilisi árvíz a 6 halálos áldozaton kívül 
nagy anyagi károkat is okozott: 

összedőlt 96 ház; megrongálódott 1050 ház; kiköltöz-
tetettek száma 1780 család; 

összedőlt, tönkrement 28 híd; megrongálódott 68 híd; 
elöntésre került szántó 12.000 ha; elöntésre került rét-
legelő 45.000 ha. 

Az 1965. évi árvíz is bebizonyította, hogy az árvíz 
ellen csak ott lehet eredményesen védekezni, ahol 
vannak kiépített védművek. Az árvízre az árvízmentes 
időben kell felkészülni és megépíteni a szükséges 
árvízvédelmi létesítményeket. Ezt a szakemberek állan-
dóan hangoztatják is, de a döntéshozók általában nem 
biztosítanak pénz az építkezéshez. 

Az utóbbi időben a vízügyi szolgálatot a védekezések 
során tanúsított fegyelmezett, szakmailag hozzáértő 
munkája miatt sok támadás éri, elsősorban a Duna Kör 
vezetői részéről. Az egységes nemzetközileg elismert 
vízügyet ide-oda dobálták, anyagi forrásait megnyir-
bálták, létszámát döbbenetesen redukálták. Évtizedekig a 
legjobb exportcikknek számítottak a magyar vízi 
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mérnökök, akiknek teremtő munkáját a sivatagos ország-
ban áldólag emlegették. Itthon a Duna Kör vezetői a 
nemzet testét elcsúfító rákos daganatnak nevezték a 
vízügyet. 

Az egyik legdurvább kijelentés, illetve elmarasztalás 
Droppa Györgytől, a Duna Kör ügyvezetőjétől szár-
mazik; a Vas Népe 1995. március 11 .-ei számában jelent 
meg. ,,A vízügy voltaképpen egy paramilitáris szervezet, 
amely lényegesen jobban szervezett, mint más ipari 
lobbyágazatok. Nyugodtan mondhatom: kétezer év óta 
olyan kifinomult eszközökkel dolgoznak hazánkban is, 
amellyel megtévesztik a társadalmat. Ugyanis a vízügy 
egyfolytában veszéllyel riogat, olyan veszéllyel, amelyet 
rendszerint csak az állami költségvetés segítségével lehet 
elhárítani. Árvízre és egyéb természeti katasztrófákra 
hivatkozva próbálnak közpénzekből minél nagyobb 
összeget kisírni. De nem véletlenül szüntették meg a 
Budapesti Műszaki Egyetemen a vízépítő kart sem, a 
vízügy képtelen megújulni." 

A vízügy nem riogat, hanem tényeket, az eshető-
ségeket közli. Az árvizek előrejelzése nem a társadalom 
megtévesztése, hanem a társadalom (kormány) figyel-
mének felhívása a veszélyekre. Ha a Duna Kör veze-
tőinek az évszázad árvizeiről nem volna tudomása és az 
elmúlt évek nyugat-európai árvizei - Rajna 1994, 1996, 
Hollandia 1997, Csehország, Lengyelország, Német-
ország 1997, Spanyolország, Olaszország, Francia-
ország, Anglia 1998 - nem győzték meg a veszélyekről, 
akkor a Tiszán 1998 és 2000 levonuló árvíz meggyőzte, 

hogy a vízügy nem riogat, hanem a veszélyekre hívja fel 
a figyelmet. Az árvizeknek, mint megtörtént esemé-
nyeknek a kétségbe vonása éppen olyan képtelenség, 
mintha valaki tagadná, hogy volt gulag, holocaust és 
Recsk. (Válaszom rövid tartalma a VAS NÉPÉ-ben 
1995. 12. 21.) 

A védekezésben a „katonás" rend és fegyelem 
nélkülözhetetlen, aki ezt hibaként rója fel, az sohasem 
vett részt árvízvédekezésben, és azt gondolja, hogy az 
„számháborús" gyerekjáték. Védekezni csak fegyelme-
zett, a területet jól ismerő, szakmailag képzett irá-
nyítókkal (emberekkel) lehet. 

A Budapesti Műszaki Egyetemen 1782 óta, tehát 
több mint 200 éve van „vizes" mérnökképzés. Nap-
jainkban a korábbi két vizes tanszék helyett már három 
van, ami a képzés bővítését, nem megszüntetését bizo-
nyítja. 
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Mintegy 2000 évvel ezelőtt a római korban Szombathely 
város Savaria néven Felső-Pannónia fővárosa. Savariá-
nak a maga idejében korszerű vízellátása és csatorna-
hálózata volt. 

A korabeli vízvezeték a kőszegi hegyekből vezette a 
források kristálytiszta, friss vizét egy 25-26 km hosszú 
vezetéken (aquaeductuson) Savariába. 

Szombathely város modern kori vízellátása 1898-ban 
épült ki Farkas Károly királyi főmérnök tervei alapján. 
A 17.000 fos város első vízbeszerző létesítménye egy, a 
várostól északra, a Perint-patak kavicsteraszára telepített 
690 m hosszú galéria volt. Az 500 mm átmérőjű 
lyuggatott kőagyag csövet 6 - 9 m mélységközbe fektet-
ték. A galéria napi kapacitása 1.700 m3 volt. Nem egé-
szen fél év alatt megépítésre került: 
- 3 m átmérőjű gyüjtőkút a szivattyúgépházban. 
- Vízmű-gépház, alagsorában elhelyezett 2 db 20 l/s 

szállítóképességű triplex plunger szivattyúval és a 
földszinten 2 szolgálati lakással. 

- Perint-patakon létesített duzzasztómű (Ördög-gát). 
- Szent István park mögött felépített 500 m3-es vízto-

rony (szolgálati medence hengerelt kovácsoltvas 
kazánlemezekből összeszegecselve) 

- 5.420 m NA 225 mm öntöttvas fővezeték. 
14.250 m NA 125 mm, NA 100 mm, NA80 mm-es 
öntöttvas csővezeték. 

A kivitelező kötelezettséget vállalt a kiépítés vona-
lába kerülő lakóházak vezetékre csatlakoztatására és 
belső rendszerük kiépítésére. Ez a kötelezettsége az új 
jelentkezők vonatkozásában 1901-ig fennállt. E határ-
időig 601 db ingatlant kapcsoltak a közműves vízellá-
tásba. 

A város közönsége részére közhasználat céljára elhe-
lyezésre került: 
- 9 db közkút. 
- Tűzbiztonsági és üzemi célokra 113 db tűzcsap. 
- Szintén üzemi célokra 41 db tolózár. 

Az üzem fenntartására 6 fő állandó alkalmazott állt 
rendelkezésre, akiket elsősorban a víztermelésben és a 
hálózat ellenőrzésében foglalkoztattak. 

A kezdetben bőségesnek mutatkozó víznyerési lehe-
tőség elsősorban a vízmérő nélküli pazarló vízfelhasz-
nálás, majd a több éven át jelentkező csapadékhiány 
miatt egyre szűkült. 
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