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oAz országos védvonalakon a vízügyi igazgatóságok, az egyéb
védvonalakon, nyílt ártereken, pedig a tanácsok feladata volt a
védekezési munkálatok ellátása.
oA Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén országos
védvonal ebben az időszakban nem volt. Igazgatóságunk területén
nyílt árterek voltak, tanácsi kezelésű töltések sem épültek az 1965-ös
évek előtt.
oNéhány községben építettek csak ki kis keresztmetszetű védművet,
depóniát a vizek kártételei védelem érdekében. Ilyen depónia
kisvízfolyásaink mentén épült Csepregen, Bükön, Górban és
Sorkikápolnán.
oAz 1965. évben április és szeptember között nyolc árhullám vonult
le vízfolyásainkon.

1965. évi árvíz
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Kronológia a VIZG árvízi naplójában szereplő bejegyzések
alapján:
oAz országhatár feletti mintegy 2 km-re levő Rattersdorf település
vízmércéjén 21-én reggel 06 órakor meredek vízszint emelkedés
kezdődött.
oAz 5 km-rel lejjebb levő kőszegi vízmérce 21-én 16 órakor óránkénti
14 cm-es emelkedő értékkel áradást jelzett.
o22.-én 03 órakor Lukácsházánál már kilépett a Gyöngyös a medréből,
és néhány házat elöntött.
o22-én reggel 6 órakor Kőszegen az egyik üzemi zsilipet nem lehettet
felhúzni, a víz jobbparton keresztül a város felé húzódott, a
strandfürdőn keresztül 40 cm-es vízoszloppal folyt a Rákóczi utcában
és a Posztógyár irányába.

Szombathely, Oladi park

o Ugyanekkor Torony és Olad között az Arany-patak
is kilépett a medréből.
o Oladon a posta előtti gyaloghíd 7 órakor összedőlt.
Fotó: Kaczmarski Béla

Szombathely, Régi gyaloghíd

Az árvízi képeket készítette: Kaczmarski Béla

o 7 órakor az Arany-patak a Perintbe torkollás körül kilépett a
medréből. A Haladás Sport pálya környéke egyetlen
víztükörré változott.
o 8 óra körül a Tanárképző melletti Perint szakaszán
partszakadások kezdődnek, melyek a kétoldali járdát és az
utcákat veszélyeztetik.
Szombathely, Sorok utca

Szombathely, Perint híd a
Tanárképzőnél

Fotó: Kaczmarski Béla

Szombathely, Sorok utca

Az árvízi képeket készítette: Kaczmarski Béla

o Gencsapátinál a
medréből.

Gyöngyös oldalbukónál kilépett az árvíz a

o 9 óra körül megtámadott egy gépjárművek által kimélyített
földutat, a hullám jelentős része az alacsony parton keresztül balra
tér, és lejjebb visszajut az elzárt Gyöngyös-műcsatornába
o 10 óra körül elöntést okoz a Takarógyár egyes üzemrészeinél

Fotó: Kaczmarski Béla

Gyöngyös osztóműtárgy Gencsapátinál

o Rattersdorfnál 12 órakor kezdődik meg a tetőzés, és 5-6 órán keresztül
tart. Az országhatárnál lévő szűk völgyben teljes völgyszélességben
jön az ár a felhagyott kőszegi vasútvonal és a jobb parti domboldal
között.
o A Nemezgyári út 13 óráig még visszatartotta az árt, de akkor a víz
meghágja, és Kőszegen az elöntött városrészeken tekintélyes vízszint
emelkedést okoz.
o 12 órakor a Gyöngyös oldalbukója Gencsapátinál tetőző vízszintre áll
be. A Gyöngyös lezáró zsilipjét fokozatosan megkerüli a víz. Az 5
m3/s vízszállító képességre kiépített Gyöngyös-műcsatorna a zsilip
megkerüléséből és a Perint visszafolyásból túlterhelést kap.
o 13 órakor Szombathely Északi
részén Herény és Kámon
városrészeket elönti az árvíz.
Szombathely központját a
Szombathely - Rohonc vasút töltése
megvédte.
Fotó: Kaczmarski Béla

o A VIZIG tanácsára a töltés mentén a tanácsi védekező szervek
lokalizációs beavatkozást végeznek, melynek eredménye másnap
reggel már érezhető.

Fotó: Kaczmarski Béla

o Addig azonban a töltés alatt áthúzódó kertaljai aluljárón elönti a
víz Szombathely néhány utcáját.

Szombathely, Sugárút – Bartók Béla u. kereszteződés

Az árvízi képeket készítette: Kaczmarski Béla

Szombathely, Bartók Béla körút

Az árvízi képeket készítette: Kaczmarski Béla

Szombathely, Semmelweis utca

Az árvízi képeket készítette: Kaczmarski Béla

o A Rattersdorfi hosszas tetőzés lassan Kőszeget is eléri, ahol a helyzet
tovább romlott, a strand kerítése átszakad és az árvíz a 30 méteres
medencét kiemelte a földből. A lassú apadás 16-17 óra körül kezdődött
meg.
o 16-17 óra körül Gencsapátinál még tart a tetőzés.
o A Perenyei bekötőút hídját az árvíz tutajként lebegteti.

Fotó: Kaczmarski Béla

o 20 órakor Szombathelyen a Gyöngyös menti Kórház alagsorában
lévő Vérellátó Központot szennyes víz önti el a Kerka-árok
árvizének csatornába ömlése miatt.
o Súlyos döntés volt: ha a Kerka-árkot elzárják, súlyosbodik Kámon
és Herény helyzete; ha nem zárják el, Szombathely utcái víz alá
kerülnek
o 20:45 órakor a tetőzés közeli vízállás eléri a Cipőgyár előtti
gyaloghíd szerkezetét és azt szétszakítja
o 21 órakor a tetőzés eléri Szombathelyt.

Az árvízi képeket készítette: Kaczmarski Béla

MEGINDUL A HIRTELEN APADÁS
o 22 órakor megkezdik a Kerka-árok elzárását
o 23.-án 02 órakor az elzárás már olyan készültségű, hogy csak
annyi vizet engednek át, amennyi a védekezés szempontjából
szükséges
o Noha Szombathelyen 22.-én 23 órakor már apadás volt
tapasztalható, 23:45 órakor tönkrement a volt téglagyári
iparvasúti híd
o A Szombathely alatti területeken hasonlóan nagy árhullámok
alakultak ki. 22.-én már 13 óra óta a víz a Gally-árokból a
Szombathely, Sorokmajor – Kisunyomi vasútállomás közötti
szakaszon, több száz méter hosszban a körmendi úton folyt át,
a jelenség egész éjjel tartott.

o 22.-én 14 órakor az árhullám Sorkikápolnánál megkerüli a
község védtöltését, és az alsó szakaszán 40 cm-re meghágja azt.
o Az ár elönti a Sorokpolány – Sorkifalud utat, majd hátulról elönti
a Sorkikápolnai majort.
o 18 és 19 óra között az ár alámossa az Ó-Sorok vasbeton hídját,
mely ennek következtében összedől.
o A Jáki-Sorok a Körmendi úton megsérült hídnál 22.-én 23 órakor
tetőzött.
o Az árhullám Zsennyénél 24.-én 4 órakor tetőzött. Az ár Zsennye
község belterületét a Kis-Sorok folyási irányból fokozatosan
megkerülte, majd megközelíthetetlenné tette.
o Zsennye alatt elöntésre került a természetvédelmi terület és a
művésztelep is. Az árvíz mintegy 800 m-en átlépte a Rábahidvég
fele vezető utat.

o Az árhullámnak a völgy menti tetőzése után megindul a
gravitációs vízelvezetés.
o 23.-án délelőttől fokozatosan érezhető Kámon és Herény elöntött
területeinek tehermentesülése. Ezt elősegítették a rohonci
vasútvonal északi oldalán a rámpák átvágásával.
o 24.-én reggelre a Szombathelyi utcákon át történő árlevezetődés
befejeződött.
o A Gyöngyös – Sorok völgyben ott, ahol a gravitációs levezetés
természetes úton történt, az árhullám 2 napig tartózkodott.
o Szombathely mély fekvésű területeiről
szivattyúzással történt a víztelenítés.

több

napos

o Az ár nagyon sok uszadékot szállított a Sorok völgyében,
melynek nagy szerepe volt a műtárgyak tönkremenetelében.

1965. évi árvíz
Répce

Répce‐malomcsatorna
Ásá
s

Répce

o A Répce-völgybe a határszelvényben két vízfolyás lép be. Az
egyiket Répce-malomcsatornának nevezték, a másikat pedig
„Ásás”-nak nevezték, mely árapasztó jellegű volt. Az
árapasztás osztrák területen, Lutzmannsburg községnél
árapasztó zsilippel történt.
o A két ág Bük községnél egyesült. Ettől kezdve Répce néven
folyt tovább egészen Répcelakig, ahol az árapasztó csatorna
kitorkollása van.

o

Az árhullám a völgyet április 22-én hajnalban lepte meg.
o Az országhatár szelvényében 7-8 óra
tájban indul meg a terepen is a víz
o Azonban reggel 4 óra óta Csepregen is
árvízveszély volt.
o A Répcevis-Zsirai közlekedési út felett
délelőtt 9 óráig a völgyben csak kisebb
állóvizek
képződtek.
Összefüggő
víztükör nem alakult ki.
o 9:30 – 10 óra között a Répcemalomcsatornának az országhatárhoz
közel eső szelvényeiben lévő tisztítógát
átszakadt és megkezdődött a völgy
rohamos telése. Az országhatáron átlépő
vízoszlop magassága is egyre nőtt.
o 11 óra felé az „Ásás” jobb partján már
árhullám kialakulása figyelhető meg.

o A Répcevis – Locsmándi vasútvonal vonatkozó átereszeit már
reggel 7 órakor eltömték. Így a jobb parti hullám csak a
vasútvonalig terjedt ki.
o Reggel 7 és 9 óra tájban az „Ásás” jobb parti depóniáján lévő
alacsonyabb szakasz már meghágásra került, fokozatosan elöntve a
Répcevisi Tüzép-telep környékét.
o Répcevis-Zsirai közutat a víz 11:45 órára meghágja.
o A Répcevisi vízmércén a tetőzés 19 órakor következett be. Előtte
két órával a Répcevis-Zsirai földúton lévő „Ásás”-híd szerkezetét
elérte a víz és annak egyik nyílását a mederbe billentette.
o A Répcevis-Zsirai közlekedési úton az átömlés maximális
magassága 100 cm körül volt.

o Csepreg felett a vízműtelephez vezető útnál az ár súlypontja a
völgy középpontja felé tevődött.
o Répcevis alatt ekkor már 4 óra óta ömlött át az „Ásás”-balparti
depónián a völgy mélypontja fele az ár, így reggel 6 órakor
Csepregen már kritikus helyzet alakult ki.
o Csepreg felett a Kádár malom a völgy baloldalán magasan
helyezkedett el. Ettől kezdve a Répce-malomcsatorna
fokozatosan párhuzamos irányúvá fordult a Csepregtormáspusztai úttal.
o Ezen a részen is árapasztó nyílások voltak, amelyeket szintén
az út korszerűsítése tűntetett el.
o Az utat a völgy bal oldalán már reggel 7 – 8 óra tájban
meghágta a víz, 8 órakor már Bük északi végén a cukorgyári
munkáslakásokból látják a feléjük haladó hullámot.

o A tetőzés Csepregen csak 11 óra felé következett be.
o Délelőtt 11 órától már maximumhoz közelálló értékeket
mutatnak a Bük felső részén is a vízállások.
o De 10 – 11 óra tájban az „Ásás” felől is közeledett a Répcemalomcsatorna jobb partja fele az árhullám.
o Csepregen a völgy jobb szélén lévő településrészek veszélybe
kerülnek, amikor a Répcevis-Zsirai út tározó hatása megszűnik.
o Dél felé egy, az „Ásás” jobb oldalán lévő lecsapoló árok a víz
egy részét Csepreg legmagasabban fekvő jobb parti belsőségébe
vezette, és mivel az országút alatt csak szűk áteresz volt, a
környező területeket elöntötte.

o A Büki vasúti metszéknél a
különböző úton érkező vizek
kiegyenlítődnek.
o Közvetlenül a vasúti töltés
alatt a Répce-malomcsatorna és
az „Ásás” összetorkolása is
megtörténik.

o A vasúti metszék után az
árhullám a völgy jobb oldala
felé szorult és az Acsádi útnak
az Acsád felőli oldalán átlépte
az utat.
o A vasútvonal irányító, illetve duzzasztó hatásával kapcsolatban
meg kell még jegyezni, hogy a völgy jobboldali ártéri nyílás
helyett korábban mintegy kétszer akkora nyílás volt. A
vasútvonal átépítése során szűkítették le méretét.

o Délután 13:30-kor az összefüggő víztükör már ChernelházaDamonyát elérte.
o A magas vezetésű hullám Felsőbüknél a cukorgyári
munkáslakásoknál, illetve a cukorgyár mentén emelt
provizórikus gát hatására Felsőbük főutcájára tolult.
o 14 órakor a Répce felé árapadva, elönti a kerteket.
o A malomcsatorna Felsőbüki malom körüli szakaszán több
helyen a jobb parti depóniát átvágták.
o Ez az árapasztás azonban nem tudta megakadályozni a magas
árnak a Csepreg-Bük vasútvonal aluljáróján keresztül BükAlsó községbe való beáramlását. A víz így gyakorlatilag a
Büki árvédelmi töltések mögé került és Bük-Alsót elöntötte,
100-120 családot kellett kitelepíteni.
o Ez a hullám a völgyön lefutó árhullámhoz képest előre sietett.
Tetőzése a töltésen belül 17 – 19 órára tehető.

o Bük alatt a Répce völgye a
volt Bői szűkületig 1 – 1,5 km
széles ártérrel rendelkezik. A
Büki vasúti töltés kiegyenlítő
hatása után ez a medence
szintén árvízszint-kiegyenlítést
végez.
o A Bő-Góri közlekedési úton április 22.-én 19 órakor már 80
cm magas vízoszlop bukott át.
o Az árvíz iránya olyan volt, hogy teljesen nekifeküdt a Góri kis
védtöltésnek.
o Töltésszakadásra a Bő-Gór közlekedési út feletti 300 m-en,
lényeges belsőséget nem érintve került sor.
o A tetőzés ezen a szakaszon 22.-én éjfélkor, illetve 23.-án 02
órakor következett be.

Tompaládony, megrongálódott híd

Fotó: Kaczmarski Béla

o Lényeges károk
keletkeztek azonban a
Tompaládonynál lévő
vasúti, közúti
völgykereszteződésnél.

o 23.-án reggel 5 óra előtt a
Répceszentgyörgy után
kiszélesedő árhullám Hegyfalu
és Répceszentgyörgy között
mintegy 300 m hosszban
meghágta a közlekedési utat, ez
azonban a belsőséget nem
érintette.

o A három metszéken nem egy vonalban fekvő, nem azonos
emésztőképességű műtárgyak miatt az árhullám súlypontja nem az
előre várt pontokon mutatkozott.
o Az új 84. számú műútnak több hídját egyszerűen elsöpörte az ár.
Fotó: Kaczmarski Béla

Tompaládony, a 84. út új ártéri hídja

o A következő völgyszűkületet Nagygeresdnél találjuk, ahová a tetőzés
23.-án 2 órakor érkezett.
o Ezzel egy időben öntötte el a Kocsód-patak Csáfordjánosfát. A
belsőségen keresztül húzódó víz kisebb lépcsővel csatlakozott a Répce
ártérbe.
o Nagygeresdnél a Répce bal partján húzódó töltést nem hágta meg a víz.
o Tompaládony-Nagygeresdi közúton átlépett az árvíz.
o Az átömlött vizek
Nagygeresdet északi
irányban megkerülték és a
Szabó utcán keresztül a
geresdi malom alvízével
színelő árszintre
árapadtak le.
Fotó: Kaczmarski Béla

Nagygeresdi malom a Répcén

o A Nagygeresd – Csáfordjánosfa – Répceszemere szakaszon a
legnagyobb vízállások elég hosszan tartottak.
o A tetőzés hulláma Répceszemerét 23.-án reggel 03 órakor érte el.
o A tetőzés a Répce bal parti töltését nem hágta meg. Közvetlenül
a község alatt kisebb vízmennyiség azonban a töltést megkerülte.
Ez a vízmennyiség a Répce árapasztó csatornánál egyesült ismét
a főfolyással.
o A Répcelaki árapasztó-csatorna kitorkolásától nagyvízi hosszszelvényben erős visszaduzzasztási hatás látható. Ez annak a
következménye, hogy a Répce árapasztó csatornája ezt az
emberemlékezet óta nem jelentkezett nagyvizet emészteni nem
tudta.
o Az árhullám levonulása után az árvíznek a völgyben való
visszatérése azokon a helyeken, ahol arra gravitációsan mód volt,
aránylag hamar megtörtént.

1965. évi árvíz
Pinka

o Felsőcsatáron 22.-én 09 órakor tetőzött az
árhullám.
o A község belsőségére a Nardai vízfolyás
visszaduzzasztó hatása jelentett veszélyt.
o Felsőcsatár alatt a bal parton talkumbánya
helyezkedett el. A bal parton kiépített
meddőhányója a Pinka árterét a szűk völgy
jobboldalára terelte.
o A jobboldalról, az árhullám sodorvonala
rövid szakaszon a bal partra terelődött vissza, ez
a Vaskeresztes-felsőcsatári közutat támadta
meg.
o Az ár elöntötte a talkumbánya őrlőműhelyét
is, amely a Felsőcsatár alatti régi malom
épületében létesült. Veszélybe került maga a
bánya is. A víznek a bányába való behatolását
homokzsákokkal sikerült megakadályozni.

o Vaskeresztes felett lévő malom árapasztó bukójánál a víz a mederből a terepre lép.
Nyugati irányban megkerülte Vaskeresztest. Majd a községből a határ felé vezető
út elégtelen átereszei miatt az utat meghágta és a Vaskeresztes alatti völgyet
merőlegesen metsző határzárnak zúdult.
o

Az árhullám 22.-én 12 óra tájban tetőzött Vaskeresztesen.

o Vaskeresztes keleti részét az úgynevezett Magyarkeresztest a Felsőcsatárhorvátlövői úttól keletre elhelyezkedő táblák külső vizei veszélyeztették.
o A jobbparton lezúduló víztömegek Németlövő község irányába tartottak.
o A Pinka Vaskeresztes-Pornóapáti szakaszán, a bal partnak nem kellett volna
elöntés alá kerülni. A határzár azonban sarkantyúként működött, így az árvíz egy
részét a horvátlövői közút és a Pinka bal parti depóniája közé szorította.
Horvátlövőnek a közlekedési út Pinka felőli oldalán elhelyezkedő házai víz alá
kerültek.
o Horvátlövőn is lényeges szerepet játszott a belsőség veszélyeztetésében az a nagy
tábla, amelyik a Felsőcsatár-Pornóapáti úttól keletre terül el. Ezen a részen a dűlő
utak mentén lefolyó külső vizek Horvátlövő keleti részén is elöntéseket okoztak.
o

Ezek az észak-északnyugati irányból érkező külvizek a Horvátlövőn 22.-én 14 óra
tájban bekövetkezett tetőzés veszélyességét tovább fokozták.

o A Pornóapáti vízmércén már 21-én
07 órától 16 óráig 220 cm
emelkedés volt tapasztalható.
o 22.-én hajnalban újabb 60 cm-es,
szinte függőleges emelkedéssel
jelentkezett a völgyet elöntő árvíz.
o Kora reggelre az ÉDÁSZ telep
erőgépei az alvíz felől víz alá
kerültek. Beled környékén újból
egyesül az árhullám a Pinkával,
mely az alvízi visszaduzzasztást
okozta.
o Az árhullámnak ez a része a
Pornóapátiból az országhatár felé
vezető országúton 30-40 cm-es
oszlopmagassággal lépett át és 22.én Pornóapáti Pinka jobb parti
településrészét is elöntötte.
o 22.-én 14 órakor már a teljes
völgyszakasz egyetlen összefüggő
víztükröt mutatott.

o Szentpéterfánál azt tapasztalták, hogy
a mederbe érkező vízmennyiség csak
tört része a teljes árvíznek.
o A völgy bal oldalán húzódó Pinka
fokozatosan a jobb part, a völgy mélye
felé áradt.
o Fontos árapadási pont a Szentpéterfai
ÉDÁSZ erőmű alvíz csatornájának a
határral való metszése. Itt a nyomsáv a
jobb parti depóniát lerombolta.
o A tetőzés Szentpéterfa községnél 22.én 10 és 12 óra körül következett be.
o Szentpéterfát már az árhullámnak csak
az a része érte el, amely vagy
eredetileg a mederben jött, vagy
osztrák területen Pornóapáti alatt a
mederben
lévő
vízzel
kommunikálhatott.

o A Pinkamindszenti faluszélt söprő árhullám tetőzése csak 22.-én az esti
órákban következett be.
o Az árhullám Pinkamindszentről az országhatár felé vezető országutat mind
bal, mind a jobb parton több helyütt áthágta
o Vasalja és Kemestartódfa között a völgy szélessége, mintegy 1 km-re
szűkül össze. Még a szűkületnél csatlakozik be a Strém patak. Ennél a
szűkületnél az árhullám koncentrációja újból bekövetkezett. Ez okozta,
hogy Vasalján 22.-én 22 órára hosszantartó tetőzés alakult ki.
o A bal parton lehúzódó árvízi súlypont Vasalja község területén egy kiugró
domborron miatti jobbra tolódást hatására feltolul, és a község szélső házait
elönti.
o Az árhullám itt két utat öntött el, az egyiket Vasalja és Kemestaródfa, a
másikat Kemestaródfa és Pinkamindszent között.
o Magyarnádalja. A községet az árhullám elöntötte. Bár a lakosság a korábbi
évek tapasztalatai alapján magas lábazatú házakat épített, egész sor
kitelepítésre került sor.

o A Pinkamindszent-Magyarnádalja közötti szakaszon több, kisebb árok, illetve
patak vízgyűjtője csatlakozik a Pinka árteréhez, mint Vasalja alatt érkező Csencsi
patak is. Ezek a patakok az országút elérésekor megduzzadtak, az országutat
elöntötték, és kisebb lépcsőkkel csatlakoztak a Pinka árteréhez.
o A Strém betorkollása alatt 1-1,5 km-rel a Szentgotthárdi vasútvonal kiemelt töltése
metszi át a Pinka völgyét, majd alatta mintegy 500 m-rel a 8. sz. út zárja el a
völgyet.
o A Strém patak a Kemestaródfai vízmércén csak 23.-án reggel 7 órakor tetőzött.
o A Horvátnádaljánál lévő, az előbb említett vasút és műút metszékein 23.-án 01 és
06 óra között tetőzve préselte át magát. A vasútvonal mentén 60 cm-es duzzasztás,
az említett 8-as műút mentén 25 cm-es duzzasztás volt rekonstruálható.
o Ebben a völgy részben, valamint a grazi műút mentén fekvő Horvátnádalja község
nyugati részén a tetőzés 23.-án éjfél tájtól a reggeli órákig tartott.
o Horvátnádalján lényeges településrészt az áradat nem öntött el.
o A 8. sz. út alatt a Pinka völgy árvize egyesült a Rába árterének baloldalával és
egybefüggő víztükröt alkotott.
o A Pinka völgyében a kiürülés aránylag lassan ment végbe. A víz azokról a
helyekről, ahonnan természetes úton gravitációsan visszatérhetett a mederbe,
lényeges időkülönbség nélkül az egész völgyszakaszon 25.-én a délelőtti órákban
tűnt el.

Köszönöm a Figyelmet!

