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AZ ALSO-TISZA-VIDEKI VIZUGYIIGAZGATOSAG LAPJA

A gyakorlat célja az volt,
hogy az 1879-ben Szegedet
rombadöntő árvíz mai köriilmények közötti modellezésével mindenkit megmozgasson, akinek bármilyen feladata lehet akkor, ha egy nagy
árvíz egyszer tényleg bekövetkezne. (Az esély mindig
megvan!)
Az ATIVÍZIG központjában a Védelmi Törzs Török
Imre György főmérnök (védelemvezetö helyettes) irányításával dolgozott. A szakasz védelemvezetók folyamatosan kapták a különböző
fokozatú veszélyhelyzeteknek megfelelő feladatokat, az
adott szituációhoz tervezték
meg a létszámot (az önkormányzati kapcsolatokra is támaszkodva), a gépek, anyagok, eszközök biztosítását, a
szükséges védekezési módokat, beavatkozásokat.
A megyeházán dr. Kováts
Gábor igazgató (védelemvezető) és Andó Mihály osz-

A dmbeli, ókori bölcs mondás jegyében
szólaltak meg a riasztó telefonok
november 7-én hajnalban
az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság
Védelmi Törzsébe
beosztott dolgozók lakásán.
Az igazgatóság központjába érkezve
mindenki megkapta a feladatát
abban a nagyszabású, törzsvezetési
és védelmi osztaggyakorlatban,
amely a Csongrád megyei
Védelmi Bizottság
katasztrófaelhántási gyakorlatához
kapcsolódva összességében
három napon át tartott
az ATIVIZIG központjában,
amegyeházán
és a szegedi medencés kikötóoen.

tasztrófaelhárftási gyakorlatában, amiben a honvédségen, a polgári védelmen, a
túzoltóságon kivül amegye
tályvezető (védelemvezető minden érintett intézménye,
helyettes) irányította a vfzü- vállalata (a VOLÁN, a Posta,
gyi szolgálat munkáját a me- a MÁv, a DÉMÁSZ, a DÉgyei Védelmi Bizottság ka- GÁZ, az ÁNTSZ, stb.) és

minden önkormányzata részt
vett.
A nagyobb városok önkormányzatai külön is gyakoroltak. A medencés kikötőben
árvfzvédelmi, technikai és
hatás bemutató volt, ahol az
ATIVIZIG védelmi osztaga

térvilágftási megoldást, vfzoldali védelmi munkákat, rő
zsemúveket, Cs-2 lemez-leverést, a töltésen hordozható
szivattyútelepftést, a mentett
oldalon pedig buzgár-elfogást mutatott be. A honvédség és a polgári védelem az
árvfzvédelemben alkalmazható gépeit, eszközeit mutatta be, a tűzoltóság jóvoltából
pedig a búvárok vízalatti felderítő munkáját ismerhette
meg az a körülbelül 200 ember, aki a bemutatót meg tekintette.
A gyakorlatra minden vízügyi igazgatót meghfvtunk,
örömmel láttuk, hogy el is
jöttek. Külön ki kell emelni a
baj ai árvizes kollegáink
nagyfokú érdeklődését, ők
végig itt voltak és bizonyára
gazdag tapasztalatokkal tértek haza. Kár, hogy a többi igazgatóságtól az árvfzvédekezés közvetlen irányftói
nem vettek részt.
Lapunknak ezt a számát
ennek a gyakorlatnak szenteljük - néhány dokumentum
közreadásával ..

"Nekem tanulságos volt: a gyakorlat során hál'istennek újra közeli kapcsolatba kerültem a vízügyi
szervekkel. Nagyszeru csapat, óriási szellemi, fizikai érték halmozódott föl - és még van is - a vízügyi
igazgatóságnál. Bár azt is meg kell
mondanom, hogy az utóbbi években mindent megtettek annak érdekében, hogy ezt a hatalmas értéket
lecsökkentsék, netántán szétverjék.
Halálos vétek és óriás.i veszedelem a nemzet és az ország számára, ha ezt a folyamatot, amely
egyrészt az anyagi ráfordításokban,
másrészt meg a vízügyi szervezetek társadalmi megítélésében és lejáratásában mutatkozott meg, nem
tudjuk leállítani.
A gyakorlat jelentősebb és legfontosabb része még hátrava,n. Értékelni kell a tapasztalatokat, levonni a tanulságokat és azokat érvényesíteni a következő munkák
során, akár a törvényhozásban,
akár különböző szervek munkájában."
(Részlet Lehmann Istvánnak,
a Csongrád megyei közgyalés elnökének
a" Tisza '95" gyakorlaton,
1995. november 9-én elhangzott
záróbeszédéből.)

Török Imre György saját élményeit meséli
Lehmann Istvánnak a képek segitenek az emlékezésben

A gyakorlat célját és menetét Andó Mihály ismerteti
a megyei védelmi törzs tagjaival
és a bajai kollégákkal
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Minden eddigit
meghaladó vízszintek

Buzgár elfogása homokzsákokkal a védelmi gyakorlaton, a medencés kiköt6ben

l:lely%etie"enf~shov.elJJber . B-án
... : ~~~s.zqt~,.a helyi yédelmLerők az.

zUk, az önkormányzatbk k6zr~
ÁjlKSZ oszt~gaival közösen vé~ miiködéséveL
de}ceznek.
A káros árvizi jelenségektől'
Anovernber l-én Csongrád tér- függő védelmi feladatok ellátása
A "TISZA '95" árv1zvédehniségében (a Tisza jobb part további technikai eszközökmungy~()rlatkapcsán ~~ende1t mo~~ 81+800~. kö~yeze.tében) ész- l\ába állítását igényli.
tonng rendszer aktiv1ZáIásak~r ld- lelt b~zgár ~tenzltása folyamatos,
Az árvízi elórejelzések:pontosi~dott távmondatra az aláb,)Iakat.korÜlo~te d)a~b buzgárok kelet- tása megerősíti a szegedi tetőzés
Jelentem:
.
. '.
. . keztek. A tersegben a gátszakadás 1000 cm k:örüli értéké t, ez azt jeAz. Alsó·Tlsza Vidéki Vízügyi megakadályozása az etÓ.k folya-·
. ..
.
Igazgatóság árvfzvédelmi vona- matos összpontositá$át igényli.
lent!, hogy az eddIgI VIZSztn.tnél
lain kialakult árvlzí veszély~elyJelenleg védvQnalaink~>n 2000- 4~ cm-rel .maga~abban tetőzik a
zet tend\clyuli áryfzvégeJrnLl<é- ~ny~ge~n~k . Őri.segM~ri ~~ Tlsza.. A ]elentos vfz.te!helés,t és
szüllség. elrendeléset tetteSzűksé.:. .konkrét védekezési. Irl.l:í:ti.kát. A .az edd~g észlelt árvíZ} Jelens~ge
g~ 199:5. november 2-án.
vfzijgyfszolgá1at létS?áma5QO fó, ket tekintve nagy valóSZi.nó'séggel
Az .Alsó.-Tisza vidéki Vfzügyí az ATIVIZln dolgoiói'Jllellett a várhat6, bo~y védvonalat~. IDenIgazgatóság árvíZVMelmivona~ kárak elhárításában az átvez6nyelt .tén további káros árví:tl Jelen..
láin jelentős, az árv1zvédelmi biz- $s. vízügyi igazgatóság (AD U- ségek mutatko:z.nak, melyek. elhátonságot veszélyeztet6 helyzetek V1Zl<;FBaj~) mtl'szaki..védekezési rfusa a védelnú létszám és techníalakultak ki. A védvonalak men~ létszáma, továbbá az ABKSZ Vé- kai.efizközök meghatványozását itén több mint178k:m hosszban delpliOSzt:aga js részt vett. A kör- gényli.
A jelenleg védvonalainkon.szolfakadóvlz. 50 kín hosszban sd- ri.yé~q .telepűl~sek lakosaib61- kovárgás,csurgás, JJ b~lyen puzgár x:#I'?tW~4zetesszerz6dések életbe-gálátoUeljesM miutegy2000 fóképzódés ~s mi.pte:gy 13 '.km l~ptet~~éYe~, illetve folyama~os ésarqyid időn belül váibatáan jeP()SSZR~9 ~tázá~ tap~sz tl;\lba~ö.··w~ety~~el7' 1eOO f~ ~e1illt . ly.ntősen magasá9b " v:~elrili lét;. .
Ezek il J~len~gek ~z egyree~cl.. ' ~~tijr.\l; Az· erők blZtosítáSá~an ' sZám. ~ ellátása komoly feladatot
kedó árvlzszlOtek b~:sára szap<>- na,gy.seg1~égünk:re vannak az ö.n- ró a vizügyí S2ervezetre. (Szerző
r?dnak, veszélyes.séguk fokozó-~yzatok..
'.'
. · ·dés.eínkben "önellát6"rnunkás<:lik.
_
• · · AcsOllgrádi buzgár.elfo..gásá- csapatokat kértiinkl) Avédvona.Jelentos teyékenység folYlk a . baJ.!. 200 fő .honv.:édségl ero vesz lainkon árvízvédelmi munkát telTtsza bal PartI töltés 18+075 szel-l'ésk-L A védelm! munkákban a .
"
vényében lévő Kósdí-zsilipnél. fóbb gépésopóttokközül 110 db Jesftő.léts~ gondja, P.T0blé~Ja,
ahol a zá,r6szeikezet meghibáso- ép{tóipan gép, 480 db közúti jár- ügyell\elc ~ntéz~s~ kQZpontl, a
dása és kóntútszivátgás miatt az mD,41 dl:l v~ijátnl.ű vesz részt. VfZtlgyl .m\1szakl lIányftó szo~gá
ATlVIZIG Vél;ielmí Osztaga' /t.,·védekeMlétszám-és eszköz- lat~ól . leválasztQtt kezelést Igéö.s~zev()nt yéd~1tni ~rókkel qk~ igéhyfo}{ozátoSan növekszik. Any~1. ..
.' .
tóber 2.8-a ó.ta Védekeiik..Mírid.,:· niffi : ~9~Y.;.a;iná~ ~ mjn~1i$ail szülf;-~;eged.. J995. nQyember 8, •.
•
szent térségében/ 'á Tisut bal part ség~s " y~deltrii mu~elvégzésé" .:
. A~d()l\{ihaly
54+800- 55+600·" tkm között;,i::" re'tlja~b,rnmtegy 400 fő szerző- .
védelémvezét~
hol az átázás miatt a töltés meg- déses411ómárly beállítását tervezhelyettes

A éSONGlWl'MECWEl"
VÉDEtMrBlZOTIS'AO·
:részére

Korszerű

technika az árvizvédelem szolgálatában az
ATIVIZIG megyeházi műszaki ügyeletén

(;ondban a szakasz-védelemvezetők ...
A gyakorlat első napja: november 7. - ATIVIZIG

(Folytatás az 1. oldalról)
Már az elmúlt 4 nap is
igazolta a rendkivüli készültség bevezetésének
szükségességét, mivel a
kedvezőtlen árvízi jelenségek számukban és intenzitásukban tovább növekedtek.
Az elmúlt 24 óra időjá
rása, a jelenleg is intenzív
havazás szinte lehetetlenné teszi a figyelőszolgálat
munkáját. Az emberek és
a technika mozgatása is
nagyon megnehezült.
Jelenleg 3000 fő védekezik az árvizvédeJmi töltéseken. Az új munkacsapatok jelentős része az
egyre fejlődő csongrádi
buzgárcsoportnál folyó
védelmi munkákhoz lett
alkalmazva, illetve több
kisebb védelmi tevékenység is megerősítésre került.
A jelenleg igénybe vett
létszám és technika ma a
védelmi feladatokhoz a
minimum szinljén elegendő, 'a következő napokban
a már ismert további kárelhárítási feladatok elvégzése az erők meghatványozását igénylik. A személ yi és technikai feltételek már nem biztosíthatók
helyi megállapodásokkal,
a védelmi feladatok nem
búják el az esetlegességet.

Az AT/VI2IC igazgatójánakjelentése november 9-én:
Amitöl féltünk, de aminek
elkerülhetőségét az utolsó
percig reméltük, bekövetkezett. A mai nap, november 9-én 5,30 órakor töltésszakadás történt a 11.02 Algyö-dongéri árvíz védelmi
vonalon, a Tisza jobb part
42+800 tkm-nél, szinte ugyanott, ahoI1879-ben.
Az árvízvédeJmi töltés
tönkremenetele havária jellegű volt. A szakadás helyén
rendkivüli, a környezettől eltérő jelenség a korábbiakban
nem mutatkozott.
Valószínűsfthető, hogya
rendkívül intenzív hófúvás
miatt a figyelőszolgálat nem
észlelte a gátszakadás t megelőző jelenségeket, hiszen az
elmúlt napok, órák. időjárása
a 12 órás váltás ban dolgozó
v1zőri szolgálatot emberfeletti megpróbáltatásnak tette ki.
A szakadás fejlődése a terhelő, mintegy 5 m-es vízoszlop hatására gyors.
Az árvíz rohanó vízmozgással önti el a mentp.sftett
területeket. Az előzetes becslések 1500-2000 m'/s maximális kiáramló vízhozamot
jeleznek a kifejlett szakadás
esetében. A szakadás okát
pontosan valószínűleg csak
az árvíz levonul ása után lehet megállapítani.
A szakadás időpontja 3-6
nappal előzi meg a korábban
jelzett vízhozam maximum
és tetőző vízállás időpontját,
tehát az elkövetkező napokban a Tisza vfzpótlódása
még jelentős lesz.
A szakadáskor a szegedi
vízállás +960 cm, aminek a
térségben 84,20 m.Bf-i víz-

Javaslatom:
- a több mint 100 km
hosszon magassági hiányos töltésszakaszokon a
magassági védbiztonság
megteremtésére;
- a védett területeken
húzódó lokalizációs vonalak helyreállításának megkezdésére, illetve felgyorsítására;
- a már folyamatban lévő védelmi munkák felgyorsítására;
- az előrejelzett vízszintemelkedések hatására
(a jelenségek elmúlt napokban történő dinamikus
változását tekintve) a várhatóan egyre több helyen
jelentkező kedvezőtlen árvízi jelenségek kivédésére
kérek összességében további 3500 fő védelmi
munkás beáll1tását, a főbb
technikai eszközök közül
100 db száll1tó jármű, 30
db dózer, 20 db kotró, 20
db vízi száll1t6eszköz biztosítását. A védelmi munkáslétszám kiál1itása két
váltott műszakban, (1750
fö/műszak) értendő, a sofőrök és gépkezelők további 170 főt jelentenek.
Szükséges az ellátási és
technikai háttér megteremtése. Kérem a védelmi
erők biztosítását.

szint felel meg. (Ez azonos a
1970-es LNV -vel)
A fövédvonalon szolgálatot teljesítő védelmi erők felkészülnek a kifejlett szakadás töltéscsonkjainak bevédésére és a szakadás elzárására. A gát tönkremenetelekor létszámátcsoportosltás
történt a sövényházi és percsorai keresztgáton november 7-én megkezdett töltéserősftési /töltésmagassági
hiánypótlásil munkák foly tatásához annak érdekében,
hogy az elöntést a két keresztgát között lokalizáljuk.
A védelmi munkák
műszaki irányításával a percsorai keresztgáton Hajdú
Dezső mérnököt (védelemirányítási helye percsorai szivattyútelep), a sövényházi
keresztgáton Kenéz Imre
mérnököt (védelemirányítási
helye algyöi szivattyútelep)
bíztam meg.
A szegedi öblözet veszélyeztetett térségében folyó
mentéskiürftési és egyéb 10kalizációs munkák koordinálására, műszaki-szakmai segítésére Tripolszky Imre
mérnököt neveztem ki. Valamennyien nagy tapasztalatú
árvízvédekezők.

Az árvíz közvetlen elöntéssel fenyegeti Dóc települését és .a két keresztgát közötti tanyai lakosságot.
A várható tiszai levonulási
viszonyok elemzése azt mutatja, hogy a még jelentős víz
utánpótlás következtében a
vfzállások magas szinten
fognak kiegyenl1tődni.
(Folytatás a 3. oldalon)
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"Robbanás" a sövényházi
.
keresztgátnál
"Az anyagi javak mentendök, védendökl"
Az ATIVIZIG igazgatójánakjelentése november 23-án:
A sövényházi keresztgáton
(másodrendű árvízvédelmi
vonalon) a mai nap, november 23-án, 8,30-órakor szakadás következett be.
A tönkremenetel oka nem
a földmű magassági hiánya
vagy állékonyság-vesztése
volt, hisz az elmúlt két hétben jelentős emberi és technikai erőkkel 85 m.Bf-i
szintre magasitottuk a töltést
és a Szeged felöli oldalon a
teljes védvonalat megerősí
tettük.
Eredményeképpen a mai
napon terhelő vízszintnél - a
maximális terhelés idején magasabb vizet is megtartottunk.
A szakadás a töltés 0+528
tkm-nél épült, algyői öntöző
tápcsatorna keresztező mű
tárgynál, haváriaszerűen következett be.
A pontos okokat ma még
nem ismeIjük, a tönkremen etelnek különösebb előzmé
nyét nem észlelték. A hiba
megjelenése és a szakadás
kifejlődSse "robbanásszerű"

volt.
Amennyiben a fővédvona
li lpetresi! töltés szakadás körülményeit vesszük figyelembe, úgy előzetesen a következőket lehet becsülni:
A sövényházi keresztgát
feletti ártéri területeken lévő,

(Folytatás a 2. oldalról)
A gyors feltöltődés és a
várhatóan kialakuló magas
vízszintek miatt reális a valószínűsége, hogy a hosszú
szakaszon erősen magassági
hiányos percsorai keresztgáton nem sikerülhet az eredményes védekezés, ezért fel
kell készülni Ópusztaszer és
Baks ré~zleges kitelepftésére,
illetve Opusztaszer esetében
mérlegelni lehet a helyi
lokalizáció s vonal kiépítését.
A sövényházi keresztgát
feletti területek feltöltődése a
becslések szerint - a percsorai keresztgát tönkremeneteIét figyelembe véve - 10 nap
múlva 84 m.Bf. szinten várható.
A sövényházi keresztgát
maximális védelmének biztosítása az öblözet alsó területei, így Szeged és az algyői olajmező védelme érdekében létfontosságú. Ilyen
magas tiszai vízállásnál a sövényházi keresztgát átszakadása esetén az öblözet
alsó részén eredményes védekezés előzetes védelmi
munkák nélkül csak a Szeged városi körtöltésen képzelhető el.
A sövényházi keresztgát
alatti területeken a lokalizációs feltételeket biztositani
kell, egy esetleges szakadásra számítva fel kell készülni
a további, körtöltésen kívüli
területek lakosságának kitelepítésére, az anyagi javak

jelenleg 740 millió köbméter
víz rnzúdúlása az öblözet alsó térségére változatlan tiszai
vízállásnál azt jelenti, hogy
sikeres védekezésre csak a
városi körtöltésen Qelenlegi
kiépítési szint 83,30 m.Bf) a belterület védelmére - lehet reálisan számítani, hisz a
statikus vízszint-kiegyenlítő
dés az öblözet alsó és felső
részei között 82,50 m .Bf.
szinten becsülhető, feltételezve az élő folyóból történő
vízutánpótlódás teljes megszüntetését.
A Tisza apadó tendenciáját figyelembe véve - melyet
közép- és hosszútávú hidrológiai, vízrajzi előrejelzések
is megerősítenek - esély van
az alsóbb területekre áramló
vizeknek az Algyő-szegedi
vasútvonal és a városi körtöltés vezetése mellett Gyála
felé történő átvezetésére és
az élő folyóba történő bevezetésére az alsóbb Tisza-szakaszon.
Ehhez szükséges, hogy az
Algyő-szegedi vasútvonalon
a védelmi képességet a legmesszebbmenőkig megteremtsük, biztositva az algyői
olajmező védelmét. A Szeged városi körtöltés védelmét maradéktalanul el kell
látni.
Az ipari körzet csak a
megkezdett töltéserősitési és
magasítási munkák nagyere-

mentésére, megvédésére, elfogadva és elsőbbséget biztositva Szeged belvár9s, az
algyői olajmező és az Eszaki
ipartelep védelmének.
Az alsó öblözetekben lokalizálás az Algyő-szegedi
vasútvonal, a Szeged városi
körtöltés, az északi iparkörzet lokalizáció s töltése és a
Paphalmi töltés mentén végezhető .

A fentieket összefoglalva
a további intézkedésekre tett
javaslatom a Védelmi Bizottság részére a következő :
Azonnali intézkedésként:
1. Dóc község kitelepítése,
a mélyebb fekvésű területek
mentése.
2.A sövényházi és percsorai keresztgátak védelmére
további:
a. 1000 fő (500-500 fő 12
órás váltásban, egyenlő arányban történő) kirendel és e,
b. A főbb technikai eszközök közül: 30 db dózer, 50
db teherautó, 10 db kotró kezelővel (váltásban) történő
biztosítása, a már itt lévő
honvédségi kétéltű járművek
fokozott igénybevételére
kell számítani.
c. A személyi és technikai
ellátó háttér megteremtése,
annak érdekében, hogy
- a sövényházi keresztgáton a fővédvonal elzárásáig
kiáramló vizeket megtartsuk,
- a percsorai keresztgáton
optimális esetben az elöntést
lokalizálj uk, ille tve időt

jű

folytatása mellett védhető
az elöntés től.
A Budapest-szegedi vasútvonalat az Algyői főcsa
torna keresztezésénél tervszerűen meg kell nyitni. A
megnyitás az Algyő-szegedi
vasútvonal állékonyságának
figyelembevételével kell,
hogy történjen.
A körtöltésen és az Algyő
szegedi vasútvonalon kívül
lakott területek (Sándorfalva
külső területe, Kiskundorozsma jelentős része, Szeged-Béketelep, SzegedKecskéstelep és SzegedSzentmihálynak a Paphalmi
töltéstől északra eső része)
lakosait ki kell telepíteni, az
anyagi javak mentését és védelmét biztositani kell.
Amennyiben a sövényházi
szakadásnál a vízátáramlást
3 napon belü,! megszüntetjük,
úgy a paphalmi, másodrendű
töltés és Gyála téréségében a
fővédvonal "magas" tiszai
vízszintnél történő megnyitása elkerülhető. Ez esetben
Szeged-Klebelsberg telep és
Gyála kitelepítésére nem kerül sor.
A további intézkedésekre
tett javaslataim a következők:

1. Sándorfalva mély fekkülterületeinek azonnali
kitelepftése a mentés-kiürftési tervben meghatározott
vésű

erőkkel.

nyerjünk, a felsőbb területeken a lokalizációs és kitelepítési munkák elvégzéséhez.
A megfelelő védelmi
kiépítési szint: 85 m.Bf.
Rövidtávú intézkedésként:
1. Ópusztaszer körüli lokalizációs gát építése, az ópusztaszeri emlékpark értékeinek men tése, védése.
2. Baks 84 m.Bf térszín alatti területeinek 24 órán belül történő kitelepftésére való
felkészülés .
A sövényházi keresztgát alatti öblözeti részben - a veszél yeztetettség miatt - folyamatosan:
1. A lokalizáció prioritásának (védelmi elsődlegesség)
végleges elfogadása.
2. A lokalizációs töltések
bejárása, helyzetértékelés .
3. A védelmi elsődleges
ségnek megfelelően a lokalizálási, erősftési munkák
megkezdése, illetve folytatása annak figyelembevételével, hogy hav ária esetén a
térségben 83 m.Bf körüli elöntési szintek is kialakulhatnak.
4. A védelmi elsődleges
séget figyelembe véve a terület lakosságának kitelepftésére és az anyagi javak mentésére való felkészülés.
Mind eközben nem hanyagolható el a Tisza, Körös és
Maros v.:dvonalain a védekezési munkák folytatása.

2. A sövényházi keresztgát
szakadásának elzárás a (lehetőleg 3 napon belül) a térségben szolgálatot teljesitő
védelmi erők összevonásával
és a honvédség helikopteres
alakulatainak bevetésével.
3 .Béketelep, Kiskundorozs ma, Kec ské s - tel ep,
Szentmihály paphalmi töltéstől északra eső, mélyfekvésű
részeinek kitelepítése.
4. A városi körtöltésen, az
Algyő-Szeged vasútvonalon
és az északi ipartelepi lokalizációs töltésen a védelmi
munkák felgyorsftása, a 83
m.Bf-i védelmi szint elérésének, a védművek állékonyságának biztosítása érdekében.
5. Algyő, Tápé és Gyála
térségének a felkészítése a
kitelepftésre.
6. A Budapest-szegedi vasútvonal és az Algyői főcsa
torna keresztezésénél a vízátvezetés biztosítása.
7. Szükség esetén a paphalmi töltés és az árvfzvédelmi fővédvonal megnyitása
Gyála térségében (Alsó-Lúdvár) a vizek átvezetésére.
8. A szakadás helyén, valamint az Algyői, Hattyasi,
Lúdvári szivattyútelepeknél
és provizóriumnál a víz
visszavezetés megkezdése az
élő folyó vízállásának függ vényében.

Rőzsemű

a töltésrézsűn - az Ativizig védelmi osztagának
gyakorlatozásán

Az árhullám levonult
Az ATIVIZIG igazgatójának jelentése december 2-án:
A Dél-Alföldön súlyos katasztrófát okozó
árhullám levonul t.
.
A védelmi erők több esetben megakadályozták az árvízvédelmi töltések tönkremeneteiét /csongrádi buzgár, Kósdi zsilip, stb/,
ez azonban Petresnél nem sikerült.
A 11 .02. Algyő-dongéri árvíz védelmi vonalon, a Tisza jobb part 42+800 tkm IPetresnél! november 9-én történő szakadás, valamint a perc sorai keresztgát november 1O-i
és a sövényházi keresztgát november 23-i
tönkremenetele miatt a szegedi öblöz et jelentős része víz alá került.
A sövényházi szakadást megelőzően akeresztgát feletti területen 83,95 m.B f szinten
egyenlítődött ki a folyó és az elöntés szintje,
november 20-án. A sövényházi keresztgát
szakadása miatt november 23-án újabb
területek kerültek víz alá. Az eredményes
beavatkozásoknak (a sövényházi szakadáson
történő vízkiáramlás csökkentése, sikeres
lokalizáció és vízkormányzás) köszönhetően
az Algyő-szegedi vasútvonal, a városi
körtöltés, a Paphalmi töltés és az élő folyó

által határolt terület nem került elöntés alá.
A sövényházi keresztgát szakadásának
gyors elzárása következményeként az alsó
öblözetben az elöntés 81,80 m.Bf-i szinten,
november 26-án megállt.
Teljes, illetve részleges kitelepítésre került
Dóc, Ópusztaszer, Baks, Sándorfalva külső
területe, Kiskundorozsma jelentős része,
Szeged-Béketelep, Szeged-Kecskéstelep és
Szeged-Szentrnihálynak a Paphalmi töltéstől
északra eső része.
A Tisza jelenlegi vízállása Szegednél 630
cm, fokozatszint alatti. Apadása viszonylag
intenzív, napi üteme elérte a 35 cm-t. Erre a
továbbiakban is számítani lehet. A folyó várhatóan december 5-6-a körül húzódik vissza
teljesen a középvizi mederbe.
A mellékfolyók is visszatértek a medrükbe és apadó tendenciát mutatnak.
A védelmi vonalon folyik a károk helyreállítása és a védekezésnél használt anyagok
visszanyerése.
Az elöntött területekről folyamatosan vezetjük vissza a vizet az élő folyóba. Egyre
nagyobb területek válnak szárazzá.
(Folytatás a 4. oldalon)
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Az árhullám levonult

Lehmann István, a Csongrád megyei közgyaIés elnöke
november 17-én,
röviddel a katasztrófaelhárftási gyakorlat után
annak tapasztalatairól is szólt
a Magyar Hidrológiai Társaság Baján megtartott ülésén.
A következ6kben ell5adásából idézünk néhány fontos részletet.
" ... Az elmúlt évek felismerései eredményeként az 1993. végén elfogadott új honvédelmi törvény teriileti szinten egy centrális kormányzati - irányítású testületet hozott
létre. Vezetője a megyei közgyl1lés elnöke,
tagjai a területi szervek meghatározott körének vezetői ... Az elérendő cél: minden olyan
válsághelyzet kezelése, a tevékenység koordinációja, amely az ország, vagy az adott
térség számára minősített helyzetet (katasztrófát, vagy annak veszélyét, szükség- vagy
rendkivüli állapotot) eredményez.
... Ebben az évben különösen nagy feladatot kaptunk a kormánytól: megyei tervezésű
és vezetésű, katasztrófaelhárftási-árvízvédelmi témájú, törzsvezetési jellegú gyakorlatot
kellett megszerveznünk ...
Az önkormányzatiság kiteljesedésével, a
tulajdonváltozásokkal, a piacgazdaság kialakulásával az is együtt jár, hogy válsághelyzetekben csak kivételes jogrend alapján, erre
felkészült és felkészített szervezet tevékenysége révén lehet eredményt elérni ...
További jogszabályokra, törvényekre és
rendeletekre van szükség, hogy egy igazi katasztr6fa~ely~~t. J?~~_ul~~a.k.?! az erre hi-

vatott szervek ne csak az állampolgárok józan belátására, felelősségérzetére és hozzáállására építve végezhessék feladataikat. ..
Most van igazán szükség a szakemberekre. A védekezés hez ,a társadalom, a helyi közösségek önkéntes, szerződött alapon, vagy
a kényszerítő jogszabályok erejénél fogva
biztosíthatnak embertömegeket. .. Védelmi
erové a felkészült, céfuányJs tevékenységet
folytató, vezetni képes, a problémát uraló
szakemberek keze alatt válhatnak csak.
... Nem szabad olyan helyzetet sem teremtenünk, sem meg tűrnünk, amikor töltések,
védml1vek száz kilométer hosszakon a múszakilag előírtnál alacsonyabbak, biztonságuk kiszámíthatatlan ...
Meggyőződésemmé vált, hogy egy alaposan átgondolt, a védelmi igazgatás hoz is
szervesen kapcsolódó, a településtől, a védszakasztól a legfelső szintig terjedő komplex
árvízvédekezési tervrendszerre, szisztematikus felkészítésre, rendszeres gyakorlásra van
szükség ... Talán ehhez az új - vagy megújuló - árvíz védelmi rendszerhez mi is adhattunk valamit. Ezt viszont Önöknek kell
megítélniük. "

(Folytatás a 3. oldalr6l)
A sikeres és tervszeru vízvisszavezetésnek köszönhetően az elöntés méteres
nagyságrenden belül követi a
Tisza csökkenő vízszintjét.
Jelentősebb vízmennyiség
már csak a mélyebb semlyékekben van.
A védelmi létszám és a
technikai eszközök folyamatosan kerülnek elbocsátásra.
Jelenleg az anyagok visszanyerését és a víz visszavezetést 2000 fő végzi.
Létszám-átcsoportosítás
következtében további 4000
fő biztosítja a visszatelepítést.
Napjaink tevékenysége az
elöntött területeken a károk
felmérése és a helyreá1l1tás.
Az árvízi jelenségek gyors
összegzése azt mutatja, hogy
a töltésfejlesztések a védvonalak mentén a káros árvízi
jelenségeket mérsékelték az
1970-es árvízhez képest, de a
töltéstestben történő kedvezőtlen változás (öregedés, kiszáradás) a petresi haváriához vezettek. Nagyon valószínl1, hogy a múlt századi
töltéshelyreállítás "technológiai" rejtett hibája volt a
katasztrófa elsődleges oka.
Hibák elemzése, megelőző
módszerek kidolgozása
szükséges, hogy a jövőben
elkerülhessük a hasonló tragédiákat.
Az árvízvédelem szervezetének, finanszfrozásának,
visszafejlesztése tovább nem

tl1rhető, a folyamatot meg
kell fordítani.
Felhívom a figyelmet,
hogy míg aMaroson 1970ben nagyon súlyos problémák voltak (Makó kitelepítése, Ferencszállás, stb.), az
1994-ben befejezett töltésfej lesztés következtében ez az
árhullám probléma nélkül
vonult le.
Nagyon sok problémát okozott, hogy kevés (a segítséget nyújtó VIZIG-ek létszám ával együtt összesen
700 fő) volt a szakképzett
vízügyi dolgozó, már pedig a
kivezéreit közerő szakképzett "előmunkások" nélkül
csak tömeg, könnyen pánikba esik és nem elég hatékony.
Fontos felhívni a figyelmet, hogy rendkívül jó volt a
kapcsolat a hidrológiai adatközlésben a román vizügyi
szervekkel, ez sokat segített
a döntéselőkészítésben.
Az 1995. évi árvízi katasztrófa megmutatta, hogya természet ma is kiszámíthatatlan, erőit komolyan kell venni. Ha majd számszerűsítjük
a károkat (az emberi életek
pedig pótolhatatlanok), rá
kell döbben ünk, a megelőző
tevékenység, a művek és az
emberek felkészítése, a szükséges szervezeti formák
fenntartása és működtetése
sokszorosan kevesebbe keIiil, mint a most lc!zajlott katasztrófa kára és a helyreállftás.

. A történteket elemezni
kell, fel kell vetni a felelős
ség kérdését, akkor is, ha
műszaki jellegű mulasztás,
akkor is, ha helytelen pénzügyi, netán politikai döntés
miatt.
Az előzetes összegzések
szerint az árvízvédelemben,
a fővédvonali és lokalizációs
munkák ml1szaki irányításában és végrehajtásában a vízügyi szolgálat átlagosan 600
fővel (maxirr..ális létszáma
800 fő) vett részt.
Az ATIVIZIG dolgozóin
kIvül a védelemben segítséget nyújtottak aZ,ADUVIZIG dolgozói, az ABKSZ és
további 4 VIZIG-es osztag.
A jelenségek elemzését kirendelt szakértők is segítették.
A védekezésben, amentés
és kiürítés végrehajtásában
több mint 14 OOO ember vett
részt.
A fővédvonal mentén 173
km hosszban jelentkezett fakadóvíz, 75 km-en észleltünk
szivárgás t, 19 km-en csurgást, 19 kisebb-nagyobb buzgár elfogására került sor, 13
km-en volt az átázás veszélyes, 20 km-en védekeztünk
hullámverés ellen, több mint
100 km-en magasítottuk töltéseinket.
A védekezésben 250 építőipari gép, 1200 közúti jármú, 150 db vízijárml1 vett
részt.
, ~érem jelentésem elfogadasat.

A fel tételezett

h idrológiai helyzet
Összeállításunk végére érvén felvázoljuk a "Tisza
'95" védelmi gyakorlat hidrológiai szituációját.
A Tisza vízgyűjtőterületé
re szeptember utolsó harmadában - kisebb-nagyobb
megszakításokkal és változó
intenzitással - számottevő,
4()....60 mm-es csapadék hullott. A csapadék nagyobb árhullámokat nem indított el.
Készültség elrendelésére sehol sem volt szükség.
A Kárpát-medence fölött
október 1-2-án átvonult idő
járási front rendkívüli esőzé
seket okozott folyóink vízgyl1jtőterületein. A legnagyobb csapadékmennyiségeket a Tisza VÍzgyl1jtő északiészakkeleti része kapta, ahol
36 óra alatt helyenként jóval
100 mm fölötti összegeket is
mértek. A területi átlag a
Kárpátalján 40-70 mm, a
vízgyl1jtő középső és déli részén 20-30 mm volt.
A vízgyűjtőt ért csapadékból heves árhullámok indultak el a Tisza vízrendszerében. A megelőző időszak
csapadékai, az átnedvesedett
talaj miatt megnövekedett
felszíni lefolyás, és a magas
mederteltség következtében
a Felső-Tiszán, aSzamoson
és a Bodrogon III. fokú árvízvédelmi készültségi szintet meghaladó, a többi mel.lékfolyón a II. fokú szintet
megközelítő áradások jelentkeztek.
Az alsó-tiszai árhullámlevonulás szempontjából külö-

nösen fontos körülmény volt,
hogy - hosszú idő óta
először - jelentős, Makónál a
II. fokú készültségi szintet
megközelítő áradás alakult ki
a Maroson. A Hármas-Körösön és az Alsó-Tiszán I. fok
feletti vízszintek voltak.
Október 11-19. között eleinte az északi vízgyűjtőkön,
később a Körös és a Maros
völgyében számottevő eső
zés volt. A 9 napos összeg a
Kárpátalján és a Maros vízgyűjtőjén 30-40 mm, máshol
20-30 mm körül alakult.
Október 20-án újabb ciklon érte el a vízgyűj tőt,
melyből szélsőségesen nagy
csapadékok is hullottak, fő
leg a Felső-Tisza és a Szamos vidékére. A 24 órás csapadékösszegek helyenként
elérték a 150 mm-t. Ezúttal a
Körös és a Maros vízgyűjtő
jén mérsékeltebb, 10-20 mmes esőzésc!k voltak.
Október 22. után rendkívüli csapadékok jelentkeztek a Maros völgyében is, ahol 24-én 100 mm-t meghaladó értékeket is mértek. Az
október 21-24. közötti idő
szakra számított csapadékösszegek itt, és a Körösök vidékén 45-50 mm-esek, máshol 15-30 mm-esek voltak.
Az október 20-i nagycsapadékokból a Felső-Tiszán
rendkívüli árhullámok alakultak ki. Az ukrán és a magyar szakaszon is az eddigi
legmagasabb vízszinteket
meghaladó tetőzések jelentkeztek. A Felső-Tisza mel-

lékfolyóin is sok helyen az
LNV -t megközelftve vonult
le az ár.
Az ekkor meginduló
fóárhullám a Közép-Tiszán
utolérte az előző tiszai árhullámot és az Alsó-Tiszán találkozott a Körös és a Maros
- az ismétlődő, bár mérséklődő csapadéktevékenység
miatt - megújuló árhullámaival. Tovább súlyosbította a
helyzetet, hogy ezzel egyidőben igen magas és áradó
volt a Duna, így visszaduzzasztott a Tiszába, ezzel fő
szerepet játszva az alsó-tiszai
árhullám alakításában.
E példa nélkül álló árvizi
helyzetben az Alsó-Tiszán a
mértékadó árvízszint feletti
vízállás ok alakulhattak volna
ki - de nem így történt.
November 9-én ugyanis a
jobbparti fővédvonal átszakadt Petresnél. 750 millió m'
víz ömlött ki a mentett oldali
ártérre, elárasztva először
Dóc térségét, majd - a
petresi keresztgát szakadását
követően - egészen a Dongérig terjedő területet.
A szakadás következtében
az Alsó-Tiszán az áradás
megállt, de a vízhozam tovább növekedett. A rohamosan apadó, és így megnövekedő elvezetőképességl1 Tisza - a Maros és a HármasKörös árhullámát is mintegy
"felemésztve" - vízhozamrekordot döntött.
Néhány nap után - az ártéri befogadás csökkenésével a tiszai vízszint ismét emel-

kedni kezdett, majd a szakadásnál bekövetkezett vízszintkiegyenlftődést követő

en megindult az apadás.
Az elöntött Szeged-Dongér öblözetből megindult a
visszaáramlás a folyóba, amely azonban nem tarthatott
sokáig, mert november 23-án
egy újabb töltés szakadás lényegesen megváltoztatta a
helyzetet.
Atszakadt a sövényházi
keresztgát, melynek következtében szabaddá vált a VÍz
útja dél felé, Szeged külterületei és Kiskundorozsma irányában. Az átáramlást minél
gyorsabban meg kellett állftani, ellenkező esetben sikeresen védekezni már csak a
szegedi körtöltésen lehetett
volna. Sürgősen el kellett
zámi a petresi szakadást is,
mert a korábban elöntött, északi öblözetekben gyorsabb
volt a vízszintcsökkenés,
mint a Tiszában, így a folyó
ismét a mentett területekre
folyhatott volna.
A sikeres beavatkozásoknak köszönhetően a déli öblözetekbe jutó víz ugyan
nagy területeke t öntött el, de
az értékesebb részeket nem
veszélyeztette. A víz visszavezetése a folyóba viszonylag hamar elkezdódhetett, hiszen a Tisza apadás a egyre
intenzívebbé vált, és december első hetére visszahúzódott a medrébe.
Szeged, 1995. december l.
Lázár Miklós

Fölsorakozik, jelentéstételre vár
a polgári védelem egysége

Hordozható szivattyú és térvilágitási bemutató
a védelmi osztag gyakorlatán

E számunk fotóit
Biró Ferenc készitette
VíZPART
Az Als6-Tlsza-Vidékl Vfzügyl Igazgat6s6g lapja
Szerkeszti a szerkesztcl blzottség,
elnöke és felelcls kiad6: dr. Kováts Gábor
Felelcls szerkesztcl: Pálfy Katalin

Szerk.eszt&ég: H·6701 Szeg<d, Pr.: 390, Sler'nia 4.
T.: 621312-933 - Tfx. : 323-774 - TlI.: 82-239
Nyomás: "NORMA" Nyomdász Kft., 6800
Hódmezclvásárhely, Rár6s1 út 10., T.: 621341-249

S

ATIY IZfG

