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A második világháború eseményei 1944-’45 teléig nem okoztak vízellátási problémákat  a fővárosban.  

A Budapestet védő, majd visszavonuló német – magyar csapattestek és az ostromló szovjet katonai egységek 

küzdelme viszont már súlyosan érintette a Székesfővárosi Vízműveket,                                                                                 

és ezáltal a pincékbe, óvóhelyekre kényszerült lakosságot. 

A vízmű  létesítményeket  sikerült ugyan megóvni a visszavonuló németek pusztításaitól,                                                  

de a bombazáporok és  utcai harcok sok kárt okoztak. 

  

 

 

A bombázások és az ostrom:  Budán 650, Pesten 35  csőtörést okozott.   

   

 

A  menekülő németek felrobbantották a Duna-hidakat, ennek következtében                                                             

a   Szabadság (Ferencz József-híd) -  ill. a Petőfi (Horthy Miklós) – hídra szerelt                                                                    

ivóvíz főnyomóvezetékek is szétrobbantak. 

 

 A harcok során súlyosan  sérült:                        

-a kőbányai víztorony,                                             

-a gellérthegyi medence,                                         

-és a Krisztinavárosi  átemelőtelep.     

 A  gépházakban  öt  nagyobb  motor-szivattyú 

gépegység  teljesen tönkrement, 19 kijavítható      

kárt szenvedett.  

 

 

Bombatölcsér egy budapesti bérháznál egy  

légitámadás után 
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   A vízműves szív és ész újra segített! 

A pesti oldakon csak órákig szünetelt a vízszolgáltatás. Budán ─ a magassági viszonyok miatt ─  már hosszabb 

üzemzavarokat kényszerültek elviselni az ott élők.   

Molnár Dénes igazgatónak,   Lindenmayer Kálmán és Abos Brunó főmérnököknek,   Máttyus Sándor  és  

Zimmer Péter műszaki főtanácsosoknak, a kiváló gépészeknek, és még sok-sok vízművesnek köszönhetjük, 

hogy a  fővárosiak legalább ivóvízhez jutottak ezekben a nehéz hetekben.                                       

 

A szerelők ágyútűzben, légiriadó idején is javították az eltört vízcsöveket. Közülük többen megsérültek,                    

21-en a munka közben vesztették életüket. Rájuk, mint vízműves hősőkre emlékezünk.  

 

 

Berghamer Lajos 

Brenner Ferenc 

Fehérvári Mihgály 

Halász János 

Herke István 

Hesz János  

Kerekes János 

Kocsis János 

Kunszt Károly 

Márton János 

 

 

 

Modrovics Ernő 

Molnár Lajos 

Pajter István 

Puskás János 

Racskó Alajos 

Somlai András 

Szarvas István 

Tóth Imre  

Tóth Imre  

Varga Gusztáv 

Weisz József 

 

 

Emléktábla a Fővárosi Vízművek székházának 

aulájában 

 

A harcok befejzése után, 1945. február 14-én  azonnal  megkezdődött a károk helyreállítása. 

                             

    

                                                                                        Forrás: Balázs Endre: A nyolcvanéves budapesti vízmű, Budapest, 1947 
               


