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Rendkívüli, igen tartós 
Órvízvédekezés 
az Alsó-li szá n, 
éve z re dvé g i 

vízállásrekordokkal 
1998 m~osi és tiszai árvizei és a súlyos 

belvizek után 1999 tavaszán újabb árvíz, 
majd belvíz, nyáron és őszön ism~telten 
újabb belvíz sújtotta területünket. 

A legutóbbi belvíz 1999 november-de
cemberében, majd január-februárjában év
századunk legnagyobb elöntésével, III. fokú 
·védelmi készültséggel jellemezhető és több 
évtizedre visszamenőleg a legnagyobb bel
területi és mezőgazdasági károkat okozta. 

A nagy belvíz után árhullámok indultak el 
folyóinkon.' Februárban a Hármas-Körösön 
készültségbe kerültünk, március közepe óta 
általános á~vízvédelmi készültségben van
nak a védszhl<aszok. 

Április el~jén elértük a III. fokú készültsé
get és április 18-a óta rendkívüli készült
ségben védt;kezünk a Hrumas-Körös és a Ti
sza teljes igazgatósági szakaszán, valamint a 
Maros alsó ŐJ.járásaiban. 

Ehhez hasonlóra csak 1970-ben került sor. 
Április 14-től folyamatosan lépik át a víz
mércéinken a vízállások a korábbi rekord ér
tékeket. Tutlósításunk időpontjában Tisza
ugon több húnt 90 cm-rel, Csongrádon és 

Kunszentmártonban több mint 60 cm-rel, 
Mindszenten több mint 20 cm-rel haladj uk 
meg az eddig észlelt maximumot. E tetőzés
közeli értékek után Szegeden is "ezüstér
mes" lesz az árvíz, vagyis meghaladja az 
1932-es értéket, megközelítve az 1970. évi 
maximumot. A Maros kegyes volt. Keve
sebb vfzhozama ellenére mégis igen magas 
szinteket ért el a tiszai áradat, igen nagy tar
tóssággal. 

Olvasóinkat most nem részletes elemzé
sekkel, hanem a tetőzés kömyékén az eddigi 
munkálatokat bemutató fényképekkel, az 
árhullámot jellemző grafikonokkal és a vé
dekezés nagyságrendjét illusztráló ábrákkal 
táj ékoztatj uk. 

Különkiadásunkat azért bocságuk közre, 
hogy érezzék, milyen komoly és kemény 
feladat hárul ránk. 

Szeged, 2000. április 20. 

Török Imre György. 
műszaki igazgatóhelyettes főmérnök 

védelemvezető helyettes 

Jól iött a baiai, györi, pécsi, 
székesfehérvári vízügyi kollégák, 

az ukrán műszaki gárda segítsége 

Id6iárási el6zmények 
Az elmúlt tél rendkívül csapadékos volt a Tisza vízgyűjtő 

területén: december elejétől február végéig a sokéves átlagnál 
mintegy 40 %-kal több csapadék hullott. 

Az időjárás különösen kedvezett a hó felhalmozódásának: 
januárban két és félszer, március elején 

másfélszer több hó volt a hegyekben, 
mint amennyi az utóbbi harminc év átlagos hókészlete. 

A hóolvadás három lépcsőben: február első felében, március első 
felében, s március végén-április elején következett be. 

Az olvadási hullámokat számottevő esőzések is kísérték. 
Ezek közül is kiemelkedett a Tisza vízgyűjtőjét április 4-6. 

között áztató csapadékfront', melynek átvonulása alatt néhol 
60-80 mm-es napi csapadékösszegek is kialakultak. 

Ez a csapadékos ciklus a mostani Tisza-völgyi ,árvíz kiváltó okai 
közül az egyik legfontosabb, nem csupán nagy csapadékai miatt, 

hanem azért is, mert a vízgyűjtő egészét érte 
- és ez rendkívül ritkán fordul elő. 

A hó alakjában tárolt vízkészlet télvégi alakulása a Tisza vízgyújtőjén 
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Kormánybiztosi minőségében Katona Kálmán szakminiszter (képünkön középen) 
bejárta a védett szakaszokat. Az 11.03-as csongrádi védelmi vonalon kíséretében volt 

dr. Kováts Gábor vízügyi igazgató (a miniszter jobbján) és a szakasz védelemvezetője, 
Fejes Péter (a második sorban, balszélen). 

I 

It hó végéig a korábbi ma- Az önkormányzatok, a komoly töltésmeghibásodás, 
xinium fölötti vízállás várha- vízgazdálkodási társulatok és és műtárgyprobléma, ezeken 
tó, (vagyis legalább 2 hétig különböző vízépitő vállala- ÚlTá tudtunk lenni. 
leszünk LNV fölött. Több tok, közöttük elsősorban a Reméljük, szakembereink 
mint egy hónapos IIr. fok SZEVIÉP Rt. munkavállalói és az igazgatóságot segitő 
várhafO,május-iCöiepe t~án áihlaIc-ai első vonalban~-Uk-:: súikemhergm'óa eredménye
lép~etünk vissza II. fokba és rajnábol is érkeztek már mű- sen teljesíti feladatát és a 
június vége felé, de inkább szaki alakulatok és nemzet- legnagyobb veszély elháritá
júlips elején szűnik meg az r. közi összefogással sikerült sával vészeljük át ezt az árvi
fokú készültség. Ad- ...------------------- zet, amely bizonyos 
dig, nincs szabadság, MI. most értelemben a minden 
addig folyamatos eddigit meghaladó 
szolgálat vár a víz- 1970-es, általános Ti-
ügXi dolgozókra. ,a prognózis? sza-völgyi, rekord ár-

rytindezen "jóslat" vízzel vetekszik. 
- e~őrejelzés - akkor Vitath'ató ugyan, 
igaz, ha kevés eső lesz az el- homokzsák-igényünket kie- hogy ez-e az évszázad, vagy 
kö'{etkezendő hetekben, mert légíteni. az évezred árvize, hiszen 
egJl esős május, uram bocsá' Most, a tetőzés óráiban, az 1970-ben a Szamos, a Körö
a medárdi csapadékok a fen- árvfzvédekezés csúcsán per- sök, a Maros sokkal aktivab
tielCet bizony módosíthagák. sze nincS lehetőségünk tudo- ban vettek részt a Tisza-

Ezekben a napokban mint- mányos elemzések, részletes völgyi árvízben. De most, az 
eg): 1500 ember védekezik a tájékoztatások közlésére. Azt új LNV-k és az új problémák 
gá4Ucon, saját szakemberein- tudjuk azonban, hogy most számunkra igen komoly 
ket: a pécsi, győri, bajai, szé- jön a neheze, az apadó ágban megpróbáltatásokat okoznak. 
keSfehérvári igazgatóságok a tartósság okozhat nehéz-

csapatai erősítik. ségeket. Már volt egy-két 
I 

T.1. Gy. 

Hajós Béla 
helyettes államtitkár 

(balról) Keller Pétertől, 
Kunszentmárton 11.08-as 

védelmi vonalának 
vezetőjétől (a jobb szélen) 

első kézből kapott 
információkat 

a Hánnas-Körösön 
levonul ó árhullámról 

és a védekezés 
fejleményeiről. 

A Hármas-Körös hídja Kunszentmártonnál 

Hullámtérben épült ez a tanya Szelevénynél 
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A Tiszq vízrendszerében a 
március elején megindult hó
olvadás, majd az esőzések 
következtiíben heves árhullá
mok alakultak ki, amelyek 
március végére elérték az 
Alsó-Tisza vidékét is. 

Az elmú.lt évhez hason
lóan ismét rendkívül magas -
az eddig mért legmagasabb 
(LNV) ví~szinteket is meg
haladó - árhullámok vonul
tak le a Bodrogon és a Ti
szán. 

A Kör5sön is igen magas 
vízszintek: alakultak ki, de a 
rekord vízállásokat nem ha
lad ták meg, kivéve a Hár
mas-Köröst, de ott is a Tisza 
visszaduzzasztó hatása miatt. 
A Maros, hlelyen igen ritkák 
a rendkívi,ili árhullámok, a 
harmadfokú készültség szint
jét meg n'em haladó árhul
lámmal jáJ:ult hozzá a tiszai 
vízállás cs~csokhoz. 

A legsúlyosabb helyzet a 
Bodrogon 'és a Közép-Tiszán 
alakult ki.; Az elmúlt évben 

ezeken a folyószakaszokon 
olyan vízálláscsúcsok alakul
tak ki, hogy kevesen hitték, 
csak egy évet érnek meg. 
Sőt, ebben az évben a legma
gasabb vízszint növekedése 
nagyobb volt, mint 1999-
ben. 

Az Alsó-Tiszán ismét csak 
az volt a kérdés, hogya ti
szai és marosi árhullám ho
gyan találkozik Szegednél. 
Sőt a Maros hatásával még a 
Közép-Tiszán is számolni 
kell. 

Szerencsére a Maroson ér
kező árhullám nem találko
zott a tiszai tetőzéssel és a 
Duna is viszonylag kedvező
en viselkedett a Tisza-torko
lat alatti szakaszon. 

Így Szegednél a Körös- és 
a Maros-árhullámnak szinte 
egy időben történő leérke
zése ellenére nem alakult ki 
az eddig mért legmagasabb 
szintet meghaladó vízállás, 
bár a 920 cm-es tetőző víz
állás így is a harmadik legna-

gyobb az eddig észleltek kö
zül. Most még előttünk az 
újabb tetőzés ... 

Az Alsó-Tiszán a Maros 
viszonylag kedvező vízjárá
sának hatására a vízállás ok 
"csak" az Algyő feletti sza
kaszon haladták meg az ed
digi legmagasabb szinteket, 
de - különösen Csongrádon 
- elég jelentős mértékben. 

Jelenleg a Tisza Szegednél 
ismét, a felsőbb szakaszokon 
tovább árad. A M.aros-torko
lat alatti szakasz áradásért a 
Felső-Tiszáról ideérkező ár
hullám mellett egy újabb, 
szerencsére nem túl jelentős 
marosi árhullám a felelős. 

A jelenlegi helyzet veszé
lyességét hidrológiai szem
pontból az jelenti, hogya na
gyon magas, 900 cm feletti 
vízállás tartóssága 2-3 hét is 
lehet. Ha ezalatt a Maros víz
gyűjtőjén közepes, vagy na
gyobb árhullám alakul ki, a 
vízálláscsúcsok további meg
döntése várható. 

Ai mértékadó vízmércék állása 
2000. április 20-án 

Folyó, vFmérce Helye LNV tényleges eltérés az 
fkm (cm) tetőzés LNV-től 

Bodrog i 
(cm) (cm) 

Felsőbetecki 47.74 747 783 +36 
Sárospatak 37.10 686 737 +51 
Hármas-Kör6s 
Gyoma 79.20 918 837 -81 
Szarvas i 53.70 954 árad 
Maros 
Makó i 24.30 \ 625 492 -133 , 
Tisza 

, 
I 

V ásárosl).amény 684.45 923 882 -41 
Záhony: 627.45 751 711 -40 
Dombrád 593.05 890 833 -57 
Tiszabercel 569.00 878 882 +4 
Tokaj I 543.11 894 928 +34 
Tiszalök-alsó 518.20 785 831 +46 
Tiszadob 500.20 735 784 +49 
Tiszapalkonya 484.70 733 804 +71 
Tiszakeszi sziv. telep 466.80 704 796 +92 
Tiszadorogma 446.20 796 883 +87 
Tiszafüred 430.50 835 881 +46 

A Lakitelek-alpári út két szélét 
már a víz mossa 

3 

'A szelevényi Mészáros-tanyát homok
zsáksorral védik 

Kisköre-alsó 403.20 978 1030 +52 Az önkéntes segít(ík között - mint Alpárnál- a lányoknak is akadt munka 
Tiszaroff - 380.70 1032 1088 
Szolnok 334.62 974 1041 
Tiszaug 267.60 844 árad 
Csongrád 246.20 935 árad 
Mindszent 217.70' , 982 árad 
Szeged 173.60 960 920 

LNV= eqdig mért legnagyobb vízállás 

Mentik az állatokat a Hármas-Körösnél, a Budai-tanyáról 

+56 
+67 

-40 

Az alpári 
nyári gát fölött 
átbukott a víz. 

E töltésen állva 
úgy érezhette 

magát az ember, 
mint akit tenger 

vesz körül ... 

J 
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Megroggyant ház a csongrádi Öregszőlőben Készül az interjú Hajós Bélával 

Támaszra szorul a töltés - lábánál fakadó vizek Homokdeponálás a Tisza jobb partján 

Fenyegetett csongrádi lakóházak 

Segit a bordás megtámasztás . 
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A szegedi partfalnál gépek rakodják a homokot 
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E különszám lapzártakor kaptuk a lúrt, hogy a Tisza bal 
partján átszakadt a jugoszláviai területen lévő gyálai nyári gát. 
Ez a szegedi vizmércén 11 centiméteres hirtelen apadást 
eredményezett. Az Ativizig légi útra indult munkatársai közt 
volt Tripolszky Imre, aki a Hánnas·Körösről, a Tisza Szeged 
feletti szakaszáról készült képek alkotója. 
Összeállításunk másik fotóriportere Benke György volt. 

VíZPART. 
Az Alsó-Tisza-Vidéki Vlzügyi Igazgatóság lapja 

Szerkeszti a szerkeszUi bizottság, elnöke és felel<is kiadó: 
dr. Kováts Gábor 
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