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, Rendkivüli eseményekben b6vclkcd6, sokáig 
cmJékezctes esztendő végéhez közeledünk. 

A VIzpart szerkesztői és szerzői a maguk sajátos 
eszköl..eivel, szóval és képekkel idézik most meg 
2006 minden bizonnyal legizgalmasabb bazai 

DECEMBER Az Alsó·Tina vidéki Környezetvédelmi és Vizügyi Igazgatóság lapja 

történésének, a tavaszi úrv(znck néhány 
dokumentált pillanatát. A szokásosnál Mvebb 

képanyagot azok figyelmébe aján ljuk elsősorban, 
akik - a maguk védelmi szakaszán, vagy 

szakterületén lévén akkortájt elfogla ltak - oem 
járhattak az árvfzi védekezés más fontos helyszínein, 

nem volt Ichet6ségük a Icveg6'be emelkedve "árvfzi 
szemlét" tartani. Lapunk emlékszámávaJ 

egyszersmind boldog karácsonyt és békés új esztend6t 
is kfvánunk Olvasóinknak! 

Az. év eleii ár- és belvizek hidrológiáia 
Rendkivüli vizbőség 

jcUcmcztc térség ünket 2006 
els~ felében. Ritkán 

el6fordul6 tartósságú, a téli 
hónapok tól a nyá r 

közepéig elhúzódó belv!z 
boritotta a földeket, 

tavasszal pedig az eddigi 
rekordokat mcgdönt6, soha 
nem látott nagyságú árv!z 
vonult Je az Alsó-Tiszán. 

Télen nagy hó, 
tavasszal 
sok es6 

Már az elmúlt téli szezon 
elején csapadékosra fordult 
az időjár.\s: 2005 decemberé
ben kiemelked6en sok, a Ti
sza vfzgylljt6jén a sokéves 
havi át lagnál 60 százalékkal 
több csapadék jelen tkezett. 
Kés6bb, januárban a csapa
dékhaj lam ugyan csökkent, 
dc a Iéi hátralév6 részében, 
és tavasszal is az évszak ban 
megszokottnál nedvesebb 
volt az id6. 

A novembertől áprilisig 
tartó hidrológiai téli fé lévben 
összességében 20 százalé
kos, ezen belül a téli bóna
pokban (december-február) 
ugyancsak 20 százalékos, a 
kora tavaszi (márciusi-áprili
si) idószakban 45 százalékos 
csapadéktöbblet alakult ki. 
Különösen a márciusi csapa
dékösszeg voll nagyon ma
gas, 80 százalékkal haladta 
meg a sokéves középértéket. 

Ett61 kissé eltér6 volt a 
csapadék id6beli e loszlása az 
igazgatóság terü letén - itt a 
december mellett f6leg a feb
ruár voll nagyon csapadékos, 
50 százalékos többlettel. En
nek megfelel6en a téli hó
napok csapadéktöbblete leu 
a nagyobb, 36 százalékos, a 
kora tavaszi id6szaké lénye
gesen kevesebb, csak 15 szá
zalékos. 

Hasonló különbségek mu
tatkoztak a tavasz végén és a 

nyár kezdetén is: núg a Tisza 
vfzgyújt6jén májusban és 
júniusban is 20 százalékkal 
voll több es6 az átlagnál, 
addig az Alsó-Tisza mentén 
a májusi csapadék elmaradt 
az átlagtól, júniusban viszont 
lényegesen, közel 60 száza
lékkal meghaladta azt. 

A hóviszonyok alakulása 
szempontjából dönt6 volt a 
decemberi csapadék, és fon
tos körülménynek bizonyult, 
bogyakülönösen nagy csa
padékmennyiségek a tél utol
só és a tavasz e1s6 heteiben, 
februárban és márciusban je
lentkeztek. A szegedi szel 
vénybez tartozó Tisza-vfz
gyűjt6t bor(t6, már december 
második felében sokéves 
átlag fölötti hótömeg a janu
ár végi és február eleji ke 
mény télben tovább szapo
rodott. 

A hókészlet február köze
pére az id6szaki sokévt.!s át
lag másfélszeresére, 6,5 köb
méterre nőtt, elérve idei 
csúcspontját 

Február második felében a 
hómennyiség az átlagnak 
megfelel6 értékre csökkent, 
majd a március elejei csapa
dékok, és a hideg ismét Jó
nyegesen megnövelték a hó 
mennyiségét. 

A viszonylag kés6n, már
cius 20-án meginduló eró
teljes felmelegedés és olva
dás kezdetén a hóban tároll 
v1zkészlet még mi ndig 5,5 
kml volt, az id6szakban át
lagosnak tekinthetó érték ké t 
és félszercse. Az április ele
jére lényegesen Iccsökken6, 
de még átlag fölölt i hótakaró 
teljesen csak május elején 
olvadt el. 

Az igazgatóság területét 
tartós hótakaró december 
második felében, február 
közepén és március első felé
ben borította. Az összessé
gében 36 napon meglév6 h6 
20 cm körüli legnagyobb 
vastagságot ért el. 

Fél évig víz alatt 

Az el6z6 év utolsó bónap
jában bullott hó, majd a hó
olvasztó es6k már december 
végén a telltettség közelébe 
emelték a talaj nedvességét, 
és intenzfv emelkedésbe kez
dett a talajvfztükör is, mely a 
legtöbb belyen már ekkor a 
sokéves átlag felett volt. 

Egyre nagyobb területek 
kerültek belvizi elöntés alá, 
belvfzvédelmi készültséget is 
el kellett rendelni. 

A belvfzhelyzet a követ 
kező hetekben kissé javult, 
január utolsó harmadában át 
menetileg a készültséget is 
meg lebetetl szüntetni, de a 
felszin alatti v(ztartók telH6~ 

dése lassan tovább folyta
t6dott. 

Január végén a csapadék
mentes, hideg időjárás miau 
a feltölt6dés is leállt. A talaj 
2-3 deciméter mélyen átfa 
gyott, és csak február köze
pén kezdett cl kiengedni, 
amikor a megenyhülő időben 
elolvadó hó, és a sok eső né
hány nap alatt a kétszeresére 
növelte az elöntés nagyságát. 
Márciusban a belvlz kiter~ 
jedése - újabb bavazással, 
majd olvadással kisérve -
tovább nőtt, a hónap közepén 
már a l l. fokú területi védel
mi készültséget is elrendel
ték. Az elöntött terület nagy
sága március 20-án érte el 
maximumát, amikor már 
több mint 45 ezer hektár volt 
viz alatt. Ekkora elöntés az 
Alsó-Tisza vidékén átlago
san 10 évenként fordul e16. 

Március végét6l a belvfz
helyzet fokozatosan enyhült. 
Ápri lisban kulminált a tél óta 
emelkedő ta lajvfzszint, és a 
bónap végére a fels6 talaj
réteg nedvessége is csökkent. 
A védekezési készültséget a 
legtöbb helyen május har
madik dekádjában meg le
hetelt szüntelni. (Folyt.: 8. o.) 

Hov; csapadékösszegek terül.,. 6tlcga a Ti.zo ví'9yűi1ó ierülelén 
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A "mértékadó" árvíz 

lia tetszik , ha nem , be kell vallanunk: 
2006 áprilisáig ez a cún az Alsó-Tisza vidé~ 
kén a 70-es árvizet illette. És illette kiváltság 
azon szakmabelieket, akik azt az árvizet ki
védték. Jómagam számtalan olyan értekez
letre, szakmai fórurnra, beszélgetésre emlék
szem, egészen az utóbbi id6ket is beleértve, 
ahol a alapos szakmai elemzések konklúzió
ját mintegy megfejelvc, rendre elhangzott: 
"hogy is volt cz a 70-cs védekezésnél" . 

Szakmai etalon volt az a védekezés és 
nem is alaptalanul , hiszen lényegesen na
gyobb élő erőkkel, az akkori múszaki, tech
nikai fejlettség eszközeivel , a helyenként 
csekélyebb mérettel kiépftett védógátakon, 
hatalmas er6feszftéssel megszervezett csa
patmunka eredményezte a sikert. Sokáig 
építkezett az akkori rendkfvüli védekezés ta
pasztalataiból a szakma és azt is világosan 
lehetett látni, hogy ez mindaddig f.sy is lesz, 
amJg nem jön egy nagyobb árvfz. Es jött. 

Már a 2000. évi árvizes szituáció is meg
mutatta, hogy komoly kockázatokat hordoz 
a Tisza~völgyi árvfzvédelmi rendszer. 2000-
ben az Alsó-Tisza vidékén a szerencsésen 
alakuló hidromcteorológiai helyzetnek kö
szönhetően (a Maros és a Körösök nem pro
dukáltak széls6séges vfzhozarnokat a Tisza 
árbullámával egyidőben) az LNV -{ éppen 
meghaladó v(zszintek alakultak ki, de jelez~ 
ték egy minden eddigit meghaladó árhullám 
kialakulásának lehet6ségét. 

Legtöbbünk, akik a 70-es árvfz védekezési 
munkáiban nem, vagy csak különösebb fele-
16sséggel nem járó munkákban vettünk 
részt, ekkor döbbentünk rá, hogy kézzelfog ~ 

ható közelségbe került egy, az 1970-eshez 
basonló nehézségi fokú árvfzi helyzet is. 

Azt nem tudom, hogya 2006. évi - és 
most már a 70 ~ es árvíz helyét átvevő -
"mértékadó" árvfz vajon lesz~e olyan hosszú 
életű, mint nagy elődje, de az biztos, hogy 
eu61 a pillanattól kezdve nekünk, a védeke
zésben akUvan résztvev6knek kell a .. min
den id6k" árvfzi tapasztalataival rendelkezés 
terhét és persze összes el6nyét viselnünk. 

Nekünk kell végiggondolni a rekordárvfz 
tapasztalatait , szakmai elemzéseket készfte
ni. meghatározni a jöv6beni fenntartbató ár
vfzvédelmi stratégiát. Fenntartbatót, mert 
bár nem szeretem ezt a SZÓL, el kell fogad
nunk: sokszerepl6ssé vájt az árvfzvédelem; a 
kockázatkezelést, a védekezési alapelveket 
sok szempont figyelembevételével, az ösz
szes érintett egyetértésével kell meghatá
rozni. 

Sok hozadéka vol t ennek a csúcsárvíznek. 
Hosszasan lehetne ezeket sorolni: új véde
kezési technológiák (vfzzel töltött ballonok, 
stb.), logisztikai módszerek el6térbe kerülé
se, a lakosság "védekezési szakértelmének" 
fejl6dése, lokalizációs lehet6ségek ponto
sftása. De talán a legfontosabb a tovább
fejlesztett Vásárhelyi -terv továbbgondo
lásának szükségessége, a tározók megval6s!. 
tási ütemének, sorrendjének újraértékelése. 

Az új .. mértékadó" árvíz adott ennek a 
vízügyi generációnak rengeteg tapasztalatot, 
még több feladatot , óriási felelősséget, de 
esélyt is szakmai elképzeléseink meg való
sftásához. Remélem, tudunk élni vele. 

Dr. Dobi László 
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Az árvfz értékelését kicsit korábban kezdeném. Az elmúlt [~ ____________________ ~l id6előnyt adon a felké.szülésre. ezl a védelemvezetók nagy poLitikai rendszerben kél dologért is lehetett kitüntetést ,.,. része ki is tudta használni. 
kapni. Ha valaki nagyot .. alkotott", akkor kitüntették, de Arvlz 2006 Az árvízi PR· tevékenység az egyik olda1r61j61 működött, 
annak is elismerés járt. aki csak simán elvégezte a dolgát. hiszen a társadalomban tudatosodott, hogya vfzügy irányítá-
Kiváló dolgozó lett a jegyárus, aki jegyet árult, de az eszter- sával történik a védekezés. Másrészt - régi jó szokásunkhoz 
gályos is elismerést kapott, ha - meglep6 módon - nap· hiven - ismét nem tekintettük feln6ttnek az embereket, így 
hosszat esztergált. Pedig mindketlCn akár el is 16ghatták vol- Tisza eddigi legnagyobb árhullámát. Kérdés, hogy az cufóri- az előrejelzések közzététele nem volt megfelel6. MegpfÓbál
na a munkaidejük nagy részét. De nem tették, mert élt ben- kus , gy6zelmi hangulatban reálisan tudunk-e értékelni, ami a tuk "megkfmélni" a sokkoló számokt61 az embereket. 
nük a szocialista öntudat. Eközben az imperialista táborban további árvizek elhárftásának fontos tényez6je. A közmeg- A szegediek büszkék lehetnek magukra, hiszen megfelel6 
az emberek nem átallottak pénzért dolgozni. S6t, szerették a ftélésben sincsenek foko7..atok, a végeredmény fekete vagy ismeretekkel rendelkeznek az árvfzzel kapcsolatban. Talán 
pénzt Ismert a böles mondás, ,,nem lehet ugyanabba a fo- fehér. Meg lebet írni a következ6 "brigádnapló-bejegyzést", az államigazgatás is komolyan vehelné egyszer őket. Nem 
Iyóba kétszer belelépni" . Ezt mi naponta megpfÓbáJjuk meg- vagy pedig feltáJjuk az elmúlt id6szak eredményeit és hibáit. kellene mindig a hírekkel "politizálni". 
eMolni. Úgy gondolom, hogy az Idei árbullám elhárftásában jelen- Az árvíz idején kis időre belyreáJlt a világ rendje. A lé-

Egyforma elismerést kapott a rendkfvülit teljesHő védeke- t6s szerepük van el6deinknek is, akik a jelenlegi védelmi nyeges döntéseket ott bozták, abol azt meg kellett hozni. 
ző, a sokat keres6 vállalkozó és a napi dolgát teljesítő biva- .rendszer alapjait lerakták. Persze, bűneik is vannak, hiszen a Ezért köszönet illeti a legfelső vezetóinket, hogy hagyták a 
talnok is. Azok a műszakiak is megkapták az elismerést, dóci rézsűesúszá.sról megállapítható, bogy kivitelezési hiba helyi szakembereket dolgozni. 
akik saját késlekedésük okozta problémák elhárítása miatt eredménye, s a szegedi parűal is rosszul vizsgázott. A sokszor hiányolt nemzeti összefogás is megvalósult. Az 
kényszerültek heroikus teljesftményre. Sosem voltam jó po- Hitem szerull az árvfzvédekezés hatékonysága els6sorban árvíz alatt valamennyi hatóság és polgár máskor nem látott 
litikus , mert különben látnám, hogy az árvfzi elismerésekkel a befekteleu szeUemi munkán múlik. A szegedi vezetók el- módon együttműködött, kollégáink minden szinten nagy 
a jövőt is alapozzuk, hiszen számtalan "barátot" szereztünk. évülhetetlen érdeme, hogya védelnti szakaszokra szinte 10- megbeesülésnek örvendtek. 
A döntéshozókat nem irigylem, hiszen nem csak az árbuUá· vétel nélkül a legalkalmasabb embereket osztották be. Az már a dolog pikánsabb oldala, hogy az ünneplésben -
mot, hanem a választási hadjárat következményeit is el kel- ÁWtom - bár ezért megkövezbetnek -, hogya bomokzsák- amely mégis csak: elsósorban a vfzügyr61 szólt - együtt vett 
lett hár1taniuk. Nagyon nebéz azt is kimondani, hogy "a Te pakol6k nem tartoznak az igazi árvfzi bósök közé . Olyan részt az elhivatott vfzügyes és az ágazat tönkretételéért szor
munkádra itt nincs szükség, azzal segHenél, ha otthon druk- munkát végeztek, amit ebben az országban naponta több ez- goskcxl6k hada. 
kolnál értünk". ren elvégeznek, s normális módon ezért nem kitüntetést, ha- A vfzügyi szervezet az elmúil évek hányattatásai ellenére 

Az árvfzvédekezésben közremllköd6 váUalkoz6kat feles- nem fizetést kapnak. Nem is szólva arról, hogy a munkák jól működött, a feladatot megoldotta. Ez azt is jelenthetné, 
leges szidni, mennyit kerestek. Árut és s7.0lgáltatást adtak, nagy része gépesfthet61enne - az árvízi bérköltség töredéké- bogya leépftések és átszervezések megfelel6ck voltak, hi
amiért reális mennyiségű pénzt kaptak. Egy piaegazdaság- ért. Szükségtelenné válna a fizikai munka nagy része akkor szen a rendszer működőképes maradt. Figyelembe kell ven
ban ez fgy normális. A • .kommunista szombatok" ideje sze- is, ha a megfelelő minóségű kiszolgáló utak elkészülnének. ni azért azt is, hogy a Tisza nem merftette ki a tartalékait. bi
rencsére lejárt. Több mint másfél évtizede leraktuk a ka- A bekövetkezett jelenségek megftélése és a felel6s döntés- szen a Marosról ennél jóval több vIz is érkezhet ugyanilyen 
pitalizmus alapjait, s még mindig sokan meglepődnek azon, hozatal azonban nem gépesfthetó. Természetesen a televízió dunai vfzáJlások mellett . Másrészt a védekezés költségei jó
bogy valaki pénzt kap a munkájáért, sót. néhányan jóval adásai ball sokkal érdekesebb a derékig vízben dolgozó ka- val megbaladták azt a szintet, ami egy megfelel6en kiépltett 
többet keresnek. mint mások. tonák látványa, mint egy gondolkozó védelemvezetó alakja. védelmi rendszer és kell6 létszámú szervezet esetén jelent-

A "háborút" - már sokadszor - megnyertük, az ország né- A Tisza úgy viselkedett, ahogy szokott. Talán a választás kezelt volna. 
pe, a vízügyes szakl.!mberek irányításával kivédte az Alsó- id6szakát kellett volna elkerülnie. Az Alsó-Tiszán megfelel6 

Szegedi 
pillanatképek 

Lábdy Jené! 
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A ll.OI-es belvfzvédelmi ( J védekezési munkák. tapasz-
szakaszon február 21. és rná- Belv;lzve; dekeze; S 2006 "'lataként elmondbató, bogy 
jus 19. közölt folytak véde- az úszó nádvág6s beavatko-
kezésimunkák. '-. _____________________ -,-_____________________ zás gyors, látványos ered-

A lehullott csapadék és a A 11.02. belvfzvédelmi si munka. Úszó nádvágók ménnyel jár. Olyan helyeken 
viszonylag gyors bóolvadás szakaszon végzett védeke- végeztek kaszálási munkát a is alkalmazható, ahol kotró-
következtében felszíni elön- zés i munkák február 22. és főcsatorna 7+000-20+969, géppel a csatorna nem köze-
tések alakultak ld . A belvlz- május 19. közé estek. 21+500-27+372,33+081- Utbet6meg. 
mentesHésrc hivatott társula- BeilVatkozásra volt szük- -39+100, valamint a 40- De nagy gondot okoz a 
ti , FM- és Atikövfzig-kczelé- ség a Dongéri. a Percsorai +800--57+635 kilométerszel- nagy mennyiségű uszadék 
sú csatornák a jelent6s, száz fócsatomán, valamint a Per- vényei között. kiszedése, deponálása, ké-
százalékos ben6ttség miau csorai hullámt.5ri csatornán. A gépek közül egy a szen- s6bbi elhelyezése. 
képtelenek voltak e lvezetni Szivattyúzás történt az At- tesi szakaszmérnökségé, bá- A kotrási munkát kotró-
az összegyülekezett vizeket. kai, a Percsorai szivattyúte- rom pedig az Aduvízig úszó pálya-el6készftés, fakiter-

Több településen, köztük lepeken, a Büdösszéki szi- nádvágója volt. Itt gyökérzó- melés, cserjeirtás kell, bogy 
Domaszéken és Szatymazon, vattyúáll ással, valamint a nás kotrási munkára az 57- megel6zze. A nagyvíz alóli 
belterületen és külterületen Feketehalmi csatornán. +635-70+447 km-szelvé- kotrás csak átmeneti ered-
egyaránt jelentkezett az épü- A beavatkozási munka a nyek között, a Perc sorai fő- ményt hoz, valamint ill is 
leteket veszélyeztető káros fagyok enybü lését, illetve csatornán pedig a 0+050- problémás a nagy mennyisé-
víz , A Szatymaz, Balástya, megszúnését követ6en a Per- -4+200 km-szelvények kö- gű uszadék. 
Kömpöc, Kiskunmajsa térsé- csorai bullámtéri csatorna zött volt szükség. Folytatni kellene a terv-
gében húzódó Fehérló-Maj - A több helyen csak szikkasz- e lhelyezése állandó problé- kotrásával kezdódött. A munkálatok preventív szerű csatornafelújftási, -kar
sai főcsatorna a sűrun ben6tt lásra terveze tt útárkok nem mátjelentetl. Ezt követ6en a náddal és védekezés címen, valamin t bantartási munkálatokat, me
nád, sás következtében rend- bírták a terhelést, és a mé- A kotrással párhuzamosan gyékénnyel er6sen ben6tt önkormányzati források ler- Iyek hosszabb távon jelente
kJvül alacsony vízszálUtó ké- lyebb vonulatokban felszlni történt a durva dep6niaren- Dongéri f6csalomán folyt fo- hére történtek, ADongéri fő- nének biztonságosabb meg
pességgel rendelkezett. A elöntést okoztak, volt, ahol dezés , Ez nem helyettesrti a Iyamatos vfzakadályelbárltá- csa tornával kapcsolatban a oldás t 
vfzmozgás, vfzsebesség alig az á te reszek hiánya miatt dózermunkát, mely a vég
volt érzékelhetó a csatorná- nem tudott a vfz a befogadó- leges, jó minóségű fenntartó
ban, teljes mederteltség mel- ba jutni. pálya kialakftásában játszik 
lett. Bordány és Üllés belterü- szerepet Ennek hiányában a 

Acsapadékos id6járás mi- lelének védelme érdekében a kotrás alá vett szakaszokon 
att a f6csatorna közvetlen társulat és az Atikővfzig kés6bb is csak ilyen techno
környezetében jelentős e lön- szinte egyszerre végezte el a lógiával, lánc talpas géppel 
tések keletkeztek. Az állami kOLIási munkálatokat a Do- lehet ezután munkát végezni. 
fómtl fels6 szakaszán már a rozsma-HaJasi főcsatorna öb- A további, fenntartás jellegű 
nyári , száraz id6szakban is lözetében. Ennek pozitfv ha- gépi kaszálás ilyen feltételek 
lefolyási problémákat oko- tása nem maradt el, sikerűlt a mellett nem megoldható, 
zolt az igen er6s ben6ttség, települések körüli elöntések A védekezés ideje alatt az 
Itt iszapolási és vfzinövény- mértékét minimálisra csök- Atikövfzig és az illetékes tár
zet-e ltávolftási munkálatok kenteni . sulatok munkatársa i több iz-
31 km bosszban folytak. A f6csatornán végzett, ben nyújtottak segítséget az 

A beavatkozások követ- mintegy 7,5 km nádriz6más önkormányzatoknak. 
keztében abelterűletek felól, iszapolással a területen kiala- A védszakaszon további 
kü!lerül etekről érkez6 vize- kull belvfzi belyze t jelentős kotrás i munkálatok alá vett 
ket hatékonyan el tudtuk ve- javulása volt érzékelhet6, csatornák: Dorozsma-Majsai 
zetni. A kotrás sorá n a műtár- f6csatorna - 18 km; Maly-

A7 MS-ös autópályával. gyak környezetében nagy -Subasi főcsatol1la - 1,8 km: 
mint felsz(m lefolyásgátló té- mennyiségű uszadék jelent Maly-Fehért61 lócsatorna -I 
nyez6vel kellett szá.molnunk. meg, melynek eltávolítása és 2,8 km. 

A történet el6zményéhez tartozik, bogy Kiskunhalas bel
terü leti csapadékvizeinek gyorsabb, hatékonyabb elveze
tése érdekében preventfv beavatkozás során gyökér.ló nás 
kotrási munka történ t a Dongéri főcsatorna 64+280-
-70+447 km-szelvényei között, s ez önkormányzati forrás 
terhére folytatódott az 57+63~280 km-szelvények közt. 

A kotró alulról felfelé haladva a 61+200-as szelvénynél 
tartott. Reggel 8.30 órakor csörgött mobiltelefonom, Tobak 
Csaba, Ilarkakötöny polgármestere bivoU. Izgatott hangon 
közölte, hogya falu mellett kiöntött a Dongér. Több hektá
ron elöntötte a falu és a csatorna közötti rétet, veszélyeztet
ve két tanyát. s az elöntés te_jed a falu felé. BilIenós teber
gépkocsikat még csak tudna szerezni , de a kiöntés hely
szine csak terepjáróval közeIfthet6 meg, így azok elakad
nának. Ígéretet tettem a gyors intézkedésre, 

Azonnal hívtam elóször Baka József csalomaőrt, az órjá
rás "gazdáját" , aki nem tudott a történtekr6L EI6ző nap járt 
arra, de nem észlelt semmi rendkJvülit. Nyilván éjszaka 
történhetett valami. Kértem, bogy azonnal induljon a hely
színre, s onnan tájékoztasson a körülményekr61. 

Utána hfvtam Sági János körzetvédelemvezet6t , és tájé
koztattam a történtekró1. Megbeszéltük, hogy fél óra múlva 
találkozunk a Folyamos telepen és onnan indulunk a hely
SDnre, Addig is értesHjük. a mozgósHhat6 gát. és csatorna
óröket, gépkezelőinket, hogy legyenek készenlétben az 
esetleges beavatkozáshoz. Közben a szakaszmérnökségen 
Csörgő Gyula tartotta a frontot, azaz telefonon a kapcsola
tol. 

Még Dorozsmánál tartottunk a gépkocsival, mikor Baka 
József hfvott, hogy az 57+100 km-szelvényben a jobbpart 
egyalacsonyabban fekvő részét a víz megbágta, és kb , 3 
méter szélességben megy ki a víz, Az elzárás homokzsák
kal mego ld ba tó, létszám, homokzsák és szerszám szük
séges hozzá. Homokot a közeli tanya gazdája tud biztosita
ni saját pótkocsis traktorávaL 

Ennek tudatában János rögtön hivta a készenlétben lévő 
őröket azzal, hogy saját gépkocsijaikkal egymást össze
szedve azonnal induljanak. találkozás a harkakötönyi pol
gármesteri hivatal melletti téren II órakor, Baksról Kovács 
Jancsi aNivájába Berkó Attilától annyi homokzsákot és 
szerszámot pakoljon be, amennyi befér, majd Berkó At
tilával és Soós Zolival azonnal induljon, mert 6k érhetnek 
anyaggal leghamarabb a belysz1nre, Deszkról Marlononosi 
Csaba kistehergépkocsiját rakja meg homokzsákkal és 
szerszánl0kkal, addig Kiszomborról Dar6czi Bandi Samyai 
Lacit és Varga Krisztiánt felvéve indul Csabáboz, s onnan 

együtt tovább. Simon Miki Török Gabit, Szanka Józsit, 
Bárdos Endrét, Róka Lászlót viszi. Csengelér61 Törköly 
Pi sta, Jászszenllászlóról Tóth Zoli indult 

Ezek után János jelentelte a központi ügyelet nek a tör· 
ténteket és a tett intézkodésekel. Nemsokkal később Tri
polszky Imre központi védelemvezetőhel yettes jelezte, 
hogy 6 is indul a helyszínre. 

Elmúlt 10 óra, mikor llarkak:ötönyb6l a kb, 3 km-re lévő 

helyszfnre érkeztünk Jánossal a meglehet6sen kátyús, csak 
lerepjáróval járható földúlon, Baka Józsi fogadott bennün
ket, és intézkedése nyomán már 3 m 1 bomok volt leöntve. 

Nemzeti 
ünnepünkön .. ; 

tortent ••• 

A hclyszfnt látva Jánossal összenéztünk, hogy "csak" 
ennyi a probléma, mert a látottakb61 nem lehetett következ
tetni, hogy mit takar a viz a kiömlés helyén, Rögtön hoz
záláttunk egy rég i kerités maradványából számlaz6 léccel a 
kimosódás mederviszonyainak feldeótéséhez. Ekkor derült 
ki, hogy egy rétet keresztülszel6 becsatlakozó csatorna 
(mely térképen nem szerepel) beereszt6 ,,műtárgyácól" van 
szó, mcJy egy kb. 3 m hosszú, 60-as elzár6szerkezet nélküli 
beloncs6 volt Az elzárást a valamikor beletöltön földtaka
ms jelentette, melyet most a kotrás mjatt a felsó szakaszról 
lezúduló, de ill még náddal alaposan ben6tt Dongéri 
főcsatorna megemelkedett vize kimosott. 

Közben Harkakötönybe érkeztek a kollégák, ezért visz
szaindultunk a taJálkozóhelyre. Megérkezett Tripolszky 
Imre is Priváczkiné Hajdu Zsuzsával, a központi ügyelet 
vezetőjével. Itt volt Tóth Zoli is, aki indulásakor teljesen 
véletlenül egy belvfzbelyzetr61 érdekl6d6 újságfróval 
összetalálkozott és az akciór61 értesülve, az újságíró is vele 
tartott 

Teljes volt a csapat. Akj személykocsi val érkezett, az 
terepjár6ba szállt és indultunk a he1yszlnre. Odaérve meg
beszéltük az elzárás belyét, melyet a betoncs6 végénél kell 
készíteni kb. 5 m szélességben, 120 cm-es vllborftás alatt. 

A kollégá.k rögtön hozzáláuak a bomokzsákok LÖltésé
nek, mindenki tudta a dolgát. Ahogy teltek a bomokzsák:ok, 
kézr6l-kézre adták, végül Szanka Józsi és Berkó Attila rak
ták azokat a helyükre, Gyorsan fogyott a homok, az elzárás 
lassan kiemelkedett a vlzből, de még "messze" volt a 
szemben lévő száraz part. Újabb bomokszáUftmányt kellett 
kérni, melyet a gazda rövidesen szállított 

Közben megérkezett a polgármester is, meg is várta az 
elzárás befejezését és köszönetet mondott mindezért. Két 
óra körül az elzárás elkészü lt 6 ml homok, 300 homokzsák: 
felhasználásával, s a Dongér vfzszintje rövidesen 10 cm-t 
emelkedett a külvfzbez képest. 

Megköszönve minden kollégá.nak a derekas helytállását. 
bazaindultunk, 

Mindez 2006. március 15-én történt. .. 
Másnap fényképes cikk jelent meg a Petőfi Népében a 

jelenlévő újságíró tollából - méltatta a vllügyesek munká
ját. Az ügy pikantériája, bogy kés6bb aDongéri f6csatoma 
alsóbb szakaszán, Szank, Bodoglár térségében dolgozó 
Aduvlliges úszó nádvágóknak a munkavégzésükböz szük
séges vfz leapadt, és ezt az elzárás megbontásával, a "betá-
rozou" vllb61 biztosUottuk. Ördög László 

11,02. belvfzvédelmi 5zakaszvédelem-vezet6 
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Rézsűcsúszós, töltésrepedés 
A március 17. és május 19. 

közti id&zak a 11.02. 
védszakaszon (Tisza bal 
part 31+512-59+960 és 

Dongéri főcsatorna jobb 
part tH-OOO-7+500) sem telt 

eseménytelenül. 
A következőkben az ott 

észlelt árvfzi jelenségeket 
foglaljuk össze. 

A védszakaszon a korábbi 
árvfzvédekczések alkalmával 
már meg tapasztalt jelensége
ken kívül újabb - eddig nem 
észlelt - jelenségeket is la
pasztaltunk. 

Talpszivárgást, melyek be
avatkozást nem igényeltek, 
nyolc belyen észleltünk. 

Közel másfélszáz koncent
rált csurgás is jelentkezett a 
védvonal mentén, jelentósen 
meghaladva a 2000-ben ész
lelt csurgások számát. Suz
gárosodást nem észleltünk. 

Fakadóvizek a védszaka
szon összesen 96 bektárnyi 
területet borflottak, 30-130 
cm mélységú elöntés t okoz
va. Felpubulásokat és fclpú
posodásokat észleltünk a 
védszakasz mentén mintegy 
6000 fm bosszban. 

Védelmi 
munkák 

A 11.02.03 . 6rjárás 46-
+300 tkm szelvényében kez
dődő ún . " Kultmátyási töltés
paplanozás" m~ntett oldali 
l:4-cs rézsúje a tet6z6 v(zál
lás elérésekor a rézsúoldal 
fele maga sságáig felázot t. 
Ezt követ6en a felázás felső 
kontúrvonala mentén hossz
irányú repedés jelent meg 
mintegy 50 fm hosszon a ré
zsűoldalon , amely óránként 1 
cm-es sebességgel tágult és 
süllyedt. 

A rézsűoldal megcsúszásá
nak bevédését azonnal meg
kezdtük. A rézsűben bossz
irányú barázdákat, árkokat 
alakJtottunk ki egymást61 kb. 
3 m távolságra mintegy 30-
40 cm mélységgel, amely 
e16segftette az elnehezült ré
zsűból a vfzkivezetést. 

Ezzel párbuzamosan bor
dás leterhelést kezdtünk épí
teni a mentett oldali előtér 10 
m-es sávjában, az a rézsúol
dal alsó részén támasztó test
ként is funkcionált. 36 óra le-

forgása alatt a repedés, il
Ietve a megcsúszás hossza 
elérte a 80 métert és a függő
leges elmozdulás a 3-4 mé
tert. 

60 óra alatt siketiilt a meg
csúszást, illetve a rézsúoldal 
tovább repedését teljes egé
szében megálUtani. A rézsű
csúszás bevédésébez 130 
ezer homokzsákot használ
tunk fel. 

A 49+950-50+050 és az 
50+250-50+300 Ikm közötti, 
mentett oldali 10 m-es vé
d6sáv felpubulásának bordás 
leterhelésére 18 ezer bomok
zsákot használtunk fel. 

Nyúlgátépftésre kerult sor 
a 11.02.02 valamint a 
11.02.05 6rjárások területén 
összesen 2000 fm hossz ban 
közel 25 ezer homokzsák 
felhasználásával. 

A 11.02.04. 6rjárás 54-
+016 tkm szelvényében, a 
Levelényi vízkivétel vfzolda
li koronaélében találbató to
lózár meghibásadása az 
LNV -t meghaladó vfzszint
nél következett be. 

Vfzbetörés indult meg a 
mentett oldali öntöző táp
csatorna felé. A tolózár ki
emelésekor láthatóvá vált, 
hogya tolózár nyelve nem 
zár rendesen. Szükségessé 
vált a tol6zár kiemelése és a 
800-as átmérőjű acélcső le 
zárása vakkarimával. 

Tapasztalatok, 
iavaslatok 

Összességében a töltés ál
lapota megfelelő, kivéve a 
"Kunmátáyási töltéspaplano
zás" megerősftett szakaszát 
(46+300-47+800 Ikm). abol 
a rézsúcsúszás oka a nem 
megfelel6 anyag (feltehet6en 
sárga, kövér agyag) felhasz
nálása a töltésfejlesztéshez, 
illetve a kedvezőtlen altalaj
adottság . 2006-ban a sérült 
védművet belyreálUtották. 

Gondot okoz az utak álla
pota: a nem burkolt szaka
szokon a közlekedés csapa
dékos id6szakban jelent6s 
károkozással jár. A töltésko
rona ellátása burkolattal (pl. 
kerékpárút-épftés) jelent iga
zán megnyugtat6 megoldást 
ajöv6ben. 

A hullámtér állapotáv.1 
kapcsolatos, bogy a töltés 

Felhasznált 
anyagok 

Homok 2893 m' 
Homokos kavics 40 ml 
Fáklya 2860 db 
Zúzott kő 20 ml 
Cement 10 q 
Homokzsák 242 620 db 
Árvízvédelmi karó 230 db 
Terfil 100 ml 
F61ia 2300 m' 
600-as 0 gázcsó 10 db 

vfzoldali 10 m-es sávja nem 
áll rendelkezésre. A véder
d6k állapota és az aljnövény
zet elburjánzása siralmas 
képet mutat. A hullámtéri 
csatornák és mútárgyaik 
funkciójukat csak részben 
látják el. A bullámtérr61 és a 
töltés közeléb61 a vfz leveze
tése nebézkes, bosszú ideig 
tart. 

Műtárgyak 

A legtöbb műtárgy - le
gyen az mély, vagy magas 
vezetés ú - elzáró szerkeze
teinek valódi vfzzáróságár61 
keveset tudunk. Az őszi fe
Iülvizsgálatok alatt nincs le
hetóségünk - sem fizikailag, 
sem pénzügyileg - valós kö
rülmények között (pl. nyo
máspróba segítségével) át · 
vizsgáhli műtárgyaink vfzzá
r6 képességét. 

Ennek következté ben a 
rejtett, szemmel nem látható 
hiányosságokra, illetve tönk
remenetelekre mértékadó 
árvízi szituációkban derül 
fény . 

Egy -egy havaria jellegű 
esemény elhárftása kiélezett 
árvrzi helyzetben többszö
röse annak a költségnek, 
amelyet békeidőben az adott 
mútárgyra kellene fordítani a 
megbfzható vrzzáróság érde
kében. 

Hírközlés 

A védvonalon lévő veze· 
tékes hfrközlő bálózat nem 
minden esetben üzemelt 
megbfzbatóan. A saját 6ri 
létszám mobilkészülékkel 
ellátása j6 megoldás. 
Térerőproblémák vannak 

az Atka-szigeti védelmi köz
pontban. 

Torontáli belvizgoncJok 
A 11.03 belvfzvédelmi 

szakaszon (Torontál) a vé
dekezési időszakban (feb
ruár 21-t61 május 19-ig) je
lentős mennyiségű' csapa
dék hullott: átlagban 187,4 
miUiméter. 

A fócsatornák medertelt
sége 70-100 % közötti, a 
talaj telItettsége meghaladta 
a száz százalékot, fgy je
lentős elöntések alakultak 
ki: a maximális elöntés 
nagysága 4000 ha volt. 

A belteruleteken is több 
belyen kellett készültséget 
elrendelni. Igazgatóságunk., 
valamint a Szeged és kör
nyéke Vízgazdálkodási Tár
sulat több belvfzcsatornán 
védekezési munkákat foly
tatott a belvizek gyorsabb 
elvezetésére. 

Preventfv védekezési 
munkák belyszfne volt az 
Ószentiváni főcsatorna 0-
+05~+421 km-szelvénye, 
valamint a Sz6reg-Deszk
-Kübekházi fócsatorna 
3+537-6+337 km-szelvé-

nye. A főcsatornákban a 
vízfolyást akadályoz6 fel
iszapol6dásokat, valamint a 
mederszelvényt szúk1tó ná
dat és sást kotrással eltávo
Utottul<. 

Beivizvédekezési költség 
terbére a Szóreg-Deszk
-Kübekházi fóosatorna alsó 
szakaszán is meg kellett 
gyorsftani a belvizek elve
zetését, így az 1+900-3-
+537 km-szelvényei között 
szintén medertisztftást és 
kotrást végeztünk. 

Tapasztalataink szerint a 
védszakaszon a f6csatomák 
állapotában a 2005-ös, majd 
a 2006-os belvfzvédekezés
műszaki beavatkozásai 
(nád, sás eltávolftása, csa
tornakotrások) jelent6s ja
vulást boztak, meggyorsult 
a belvizek levonulása. 

Azonban még mindig je
lentős feliszapoltság talál
ható többek közölt az Ó
szentiváni, a Gyálai-batár
csatománál és a Deszk-Fe
bért6i f6csatománál. 

A rendkfvüli árvíz jelen. 
tós problémát jelentett a to
rontáli védszakasz mentén 
ü-zemelő szivattyútelepek
nél. mert a mentett oldalon 
fellép6 buzgárjelenségek 
miatt a levonulási v(zszin
tek felett kellett tartani a 
vízszinteket. 

Ezért a mez6gazdasági 
területekr61 nem tudtuk 
megfelel6 mértékben és 
időben a belvizeket elve
zetni. 

A védekezést követően 
kormányzati forrásból a 
kérdéses szivattyútelepek
nél a szükséges helyreállftá
si munkák (a buzgárosodás 
megszüntetése érdekében) 
már befejez6dtek. 

Szivattyútelepeink meg
felelő kapacitással rendel
keztek, azonban szükséges. 
nek tartjuk a deszki telep 
korszefÜsftését, mert a je
lenlegi szivattyúk üzembiz
tonsága és emelés i magas
sága nem felel meg az igé
nyeknek. 

A "kunmátyási 
töltésfei lesztés" 

helyreállitása 
A talajfeltán\sok (Uz nagy átmérőjű, 8-12 

m mély, illetve négy, kis átmér6jű, 8 m mély 
fúrás) alapján készftett szakvélemény megil 
lapftolta, hogya kunmátyási gátszak.asz geo
technikai jellemz6i alapvet6en kedvezótle
nek. A gáttest fels6 részét alkotó barna, 
kövér agyag kedvezőtlen, térfogatváltozó 
gátanyag. Agáttest als6 részét szerves, kö
vér fekete agyag alkotia, amelynek nyfroszi
lárdsága nagymértékben lecsökkenhet. 
Kedvezőtlen, hogya felszfnt a csúszás 

környezetében vékony, fekete szinű kötött 
réteg fedi. Az alatta fekv6 bomokrétegben a 
szivárgó vfz a felszfnre jut. A fakadó víz és a 
töltéstesten átsz.ivárgó vfz az 1969-ben épf
tett mentett oldali paplant (bomokos iszap) 
telítette. Mindezek a kedvez6tlen talaj adott
ságok és a korábbi szakszerűtlen töltésfej
lesztési munka vezetett a lapunknak. ugyan
ezen oldali, Rlzsl1cSlíszás, töJtésrepedls cf
mú összefoglalójában részletezetl, kunmá
tyási esemény bekövetkeztébez. 

A 46+300-46+400 tkm közön bekövet
kezett, mentett oldali rézsúmegcsúszás 
helyreállitása talajcsere útján volt lehetséges. 
A nem megfelelő anyag ú töltéspaplan 
elbontását követ6en az eredeti töltéstestet 
kellett visszaállítani megfelelő szemcsés 

anyag beépftésével. 
A 46+300-47+800 Ikm közötti mentett 

oldali rézsű szúrozése volt a követkew lépés 
a kavicsdrén megépitésével, majd az ösz
szegyújtötl vizek koncentrált kivezetés ét 
kellett megoldani a töltéstestből. 

Bekerülési költség: brutt6 230 milli6 Ft 
Munkatetiilet-átadás: augusztus 18. 
Bonyolft6, műszaki ellen6r: Ovi ber Rt. 
Tervező: Viziterv Consull Kft. 
Kivitelező; Szeviép Rt. 
Nébány jellemz6 adat: 
- 130 ezer bomokzsák elbontása a bordák

ból ; 
- A megcsúszott mentett oldali paplan 

helyéről a nem megfelel6 töltésanyagat el
távolftották, s belyére jó vfzáteresztő ké
pességű anyag került, rétegenként ke116en 
IÖmörttve (2160 m'); 

- Mentett oldali el6térrendezés: 15600 ml 
bomok beépftése, a humuszréteg visszateri
tése; 

- Drénezési munkák: 160 mm átmér6jű 
kavicsdrén épltése 1500 fm bosszon, 4,5 m 
mélységben, 3500 m l osztályozott kavics 
beépftésével. Keresztirányú drénkivezetések 
a mentett oldali előtér felé 100 méterenként 
(15 db). 
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Töltéshelyreállítás Felgyön [ Paplanozás a mentett oldalon 

Április 22-én a 72+250-72+280 km
szelvények között mentett oldali rézsű
csúszás következett be, kőzelft6en az 1876-
ban bekövetkezett töltésszakadás helyén. 
Egyébként ezen a töltésszakaszon a 2000-es 
évben a MÁSZ-en tetőző árvíz koncentrált 
szivárgáson és körőmfelázá.son kívül más, 
különösen drámai eseményt nem produkált. 

Az idei tavaszi esemény bekövetkezése
kor az árvlzszint a MÁSZ fölött (85,40 
m.B.f a 72+300 szelvényben) közeUt6en 60 
cm-rel, LNV -vel tet6zótt (Csongrád 1035 
cm, "O" p.mag. 76,18 m.B.f; Mindszent 
1062 cm, .. O" p.mag. 74,82 ID.BJ). 

A rézsllcsúszás törésvonala kagyló alak
ban [veli két végén lefelé egészen a töltés
köröm vonaláig, tetőpontja közelftóen kö
zépen, a rézsű középmagasságában volt. Egy 
méter körüli rétegsüllyedés alakult ki a te
t6pontban, a törésvonal repedésében nyilt 
vfztükör volt látható, a töltéskörom melletti 
padka mintegy 60 cm magasságban felpú
posodott. 

Ezt követ6en - közelHóen egyhetes idő
szakban - igen lassú apadás mellett 
(Csongrád 996, Mindszent 1028 cm) a 
töltéspadka további mozgása, felpúposodása 
volt tapasztalható a helyreállftásra tervezett 
teljes szakaszon. 

A töltésá1lékonyság biztosftására homok
zsákb 61 épftett bordás leterhelések, meg
támasztások épültek, kb. 100-130 cm ma
gasságú bordákkal, de a megcsúszás sza
kaszán az első lépcs6ben épftetl bordákat 
közelftóen 2 m-re kellett felmagasHani a 
mozgás megfékezésére. 

A leterbelés els6 lépcsójének kiépftése 
után a megcsúszott rézsűzsakasz törésvona
Jában és annak kivezetésére keresztirányban 
a lecsúszou rézsűben kavics szivárg6 épült 
két-három ásónyom mélységben a felszivár
g6 vIz elvezetésére. 3. töltéstest szórltósóm. 

Egyéb feltárás az árvlzvédckczés id6-
szakában nem történt. 

Az árvfzvédekezést követóen a felgyói 
töl tésbe lyreállftás kormányprogramban 
tcrvcsftett, azonnal végrehajtandó munkák 
közé kapou besorolást. A beruházó az AÚ
kövfzig, a tervező a Viziterv Consult Kft., a 
kivitelero a SZEVIÉP Zrt. lett. 

A tervezés során kialakíton múszaki meg
oldásban a mentett oldaJi töltéslábnál éprtett 
szivárgópap lan, és arra támaszkodó 1:4 
bajlású rézsúrendezés szerepelt a meglév6 
töltésanyagnál két nagyságrenddel nagyobb 
szivárgási képességú homokból. 

A töltéshelyreállHás fóbb paraméterei: 
hossza 2100 m, összes beépülő bomok 
55000 m', ebból alsó szivárgópaplan 31 097 
mS, háttöltés rézsűrendezése 24 676 ml. A 
műszaki megoldás megalapozására ta lajme
chanikai feltárás és szakvélemény készült. 

melya rézsúmozgást kezdeti suvadásnak mi
nősftette, bekövetkezését a töltés szerke
zetének és talajának kedvez6tlen jellemzői
re, és az árvíz taJajra gyakorolt hatásaira ve
zetle vissza. 

A rézsű szélét megközeUtó, fekete szerves 
agyagréleg - rézsllvel közel párhuzamos 
hajlású - fe lszinének csúszási ellenállása a 
szivárgó viz hatására lecsökkent. A geo
e lektromos alta lajvizsgálat a megcsúszás 
szeIvényén kfvül a helyreállftandó szakaszon 
még 5 szelvényben muta to tt ki hasonló 
ta l ajrétegződési anomáliákal. 

lu jegyzem meg, hogy a mostanában sokat 
vitatott, szorftógátas rendszer alkalmazására 
vonatkozóan ez a rendkrvül aJaJX>s és részle
tes szakvélemény - szánd~káva1 ellentétesen 
- tovább mélyflette bennem az árvíz óta fel
erősödött bontási elképzelések iránti két
séget. A szakvélemény szerint itt is káros 
hatással volt a szorftógálas vizvisszatartás, 
viszont a rézsű alá és az elótérre tervezett 
szivárgópaplan egyik el6nyeként azt jegyzi 
fel, bogy leterheli a mentett oldali előtér fe
kete szerves agyag fedőrétegét, amely fgy 
kevésbé tud feIpuhuini. 

A hangsúlyt itt véleményem szerint a le
terhelésre kell lenni, és tapasztalataim sze
rint is oU volt a legkeményebb a fed6réteg, 
ahol kellő magasságú vfzbontást kapott a 
szorft6gá tnak köszönhetően. Nem vagyok 
meggy6zve arról, hogy általánosan megálla
pftbat6an káros a szorftógáti rendszer a Ti
sza völgyében, mert fenti elv szerint emelni 
is lehetne a szorttógátak magasságát. 

A kivitelezés augusztus elsején vette kez
detét a homokzsákos "édmúvek bontásával. 
A terület kiszáradására várva alkalom nyflt a 
beépftésre alkalmas homok nyer6belyeinek 

---~ 

Az árv iz védekezés ideje alatt a 11.05. 
védvonal teljes hosszában csurgások és 
fakadóvizes jelenségek alakultak ki, ezért 
több helyen kellett kiépfteni bordás megtá
masztásokat, ki véve ahol már az e1őz6 évek
ben a mentett oldali paplanozások elkészül
tek. 

A központi m11szaki ügyelet részére a 
szakaszvédelem-vezetés javaslatot készitett 
a védekezés utáni, azonnali belyreálUtásként 
elvégzendő, mentett oldali paplanozási 
munkák tervezéséhez. 

A paplanozásra javasolt négy töltés
szakasz összes hossza 13,6 km, a beéprtésre 
tervezett homokmennyiség mintegy 231 420 
ml. A tervezésre javasolt helyreállftási mun
kát az OMIT elfogadta - értéke I milliárd 
128 millió Ft -, és a munkálatok végzésére a 
megbfzást kiadta. A kivitelezés t a SZEV1ÉP 
Zrt. nyerte el fővátlalkozásként, a kiviteli 
tervek alapján az el6készft6 munkálatok 
(geodéziai felmérések, anyagnyeróhelyek 

feltárása, próbafúrások készltése és elemre
se, szálUtási útvonalak feltárása és bejárása, 
egyeztetések) a védelmi fokozat megszün
tetését követ6en azonnal elkezd6dtek. 

A legtöbb prcblémát a megfeleló min6sé
g11 anyag biztosítása okozta. Az igazgatóság 
vezetése ezén engedélyezte a kivitelezónek, 
bogy az els6 paplanozandó szakaszra az 
54+250-55+700 tkm szelvény között a már 
bevizsgált és megfelel6 min6ségú bódmez6-
vásárhelyi anyagbányából kezdje meg a 
szálUtást. 

Hosszas keresés uL:1n Szentes térségében, 
az ún. Bereg városrészben feltárt anyagnye
r6belyról lehetett megkezdeni a megfeleló 
min6ségű anyag szál!ftását, ami már opti
mális távolságra helyezkedik el a beépltési 
belyektól. 

A védszakaszra betervezett paplanozási 
munkák készültsége a lapzártát megelőz6en 
50-60 százalék, a munka jelenleg is folya
matosan, nagy erőkkel készül. 

felderftésére, vizsgálalám. [ 
Szeptember JS-án kezdődött a tény leges • Vízisza' 11.'ta' S komppal J 

gálhclyreállftá,j munka a megcsúszás helyé- \ 
nek leljes helyreállitásával, majd eZl köve- ~------------------------------~. 

t6en megkezdódötl az als6 szivárg6paplan 
épftése. A befejezési határidő közeledett, és 
a szeptemberi hosszú cs6s id6szak miaui ki
esés bebozatalára igen nagy gépláncol kellett 
munkába áJ If tan i. Csúcsid6ben napi 61 öt
tengelyes, 9 négy tengelyes tehergépkocsi 
végezte a távszállftást, négy dózer, három 
rakod6gép, két tömörft6henger, egy gréder 
és négy kotr6gép dolgozott a lÖltésépft~sen. 

Az építési munkát a helyszfnen nyomon 
kisérve, az alkalmazott eróforrások mellett a 
beépftett anyag minósége és tömege is igen 
kedvez6 benyomást keltett szemre is. így az 
előzmények és az elvégzett munka részletes 
ismeretében azt gondolom, a befejezéssel ez 
a helyreálLftott töltésszakasz az Als6-Tisza 
védtöltésrendszerének az egyik legbiztonsá
gosabb láncszemévé válik. 

Biatovszki Loiszl6 

A 11.05. "édszakasz véde
lemvezetése a védekezés ide
jén a Magyar Ilonvédség 
Szentesi Mllszaki Dandár
jával rendkrvül j6 munka
kapcsolatot épített ki. 

A védelmi anyagok szálIf
tását úgy pr6bálták megol
dani, bogya lebető legkisebb 
mennyiségben vegyenek 
igénybe közúti járművel. 
Megkeresték a műszaki dan
dárt és közös helysztni bejá
rást tartottak a víziszállftás 
lehet6ségének vizsgálatára, 
különös figyelemmel a 10 
m-es vizoldali sávbeli szállf
tásra. A dandár kiküldött 
képvisel6je, Nyers alezredes 
folyami kompokat javasolt, 
mel yeknek a mozgatását ro
cs6 bozzákapcsolásávaJ vé
gez nék, ezálta l a hullámve
rést is kiküszöbölik, a magas 
vfzállás miatt pedig a kom
JX>k a kiköléskor a töltés ré
zsújéhez simulnak károkozás 
nélküL Ezzel a megoldással 
egyszerre mintegy 800-1000 
töltőtt homokzsák szálUtható 
a kialakftott dep6n ia be
tyekr61 a védekezési pon
tokra. 

A szakaszvédelcm-vezetés 
ezt a javaslatot elfogadta, és 
a munkákat már másnap reg
gel megkezdte a fegyelme
zett, kiképzett legénység. 

A múszaki dandár tájékoz
tatása szerint ezt a szállftási 
megoldást árvfzvédekezésnél 
eddig még nem hasznáJ ták. 
Ez a Szentesen kialakított 
vfziszáIHtási forma a véde
kezés alatt kiválóan vizsgá
zott, és később már több 
védszakaszon is alkaJmazták, 

latokkaJ. Igen magas vfzállá
soknál a kés6bbiekben is ja
vasoljuk, bogya 10 m-es vé-

dősávokban vizi úton folya
mi kompokkal történjen az 
anyagok szállftása. 

szintén kedvező tapaszta- Másutt ez volt a jó megoldás: a helikopteres szál1ftás 
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Helyzetkép a Mindszent-Szentes közö Hi 
árvízvédelmi szakaszról 

A 11.05. védszakaszon 
(Tisza bal part 44+802-
76+566) az árvlzvédekezés 
március 17-t61 március 21-
ig , s március 28-t61 május 
19-ig tartott. A mértékadó 
minclszenti vfzmérce tetőző 
értéke 2006. április 21-én 
1062 cm, 62 cm-rel haladta 
meg a 2000. évi addigi leg
nagyobb vIzáliást, és 80 em
rel múlra felü] az 1970. évü, 
mely 982 cm-rel a 2000. évet 
megelőz6en 30 éven át szá
nútotl LNV -nek a védszaka
szon. 

Az idei Tisza-völgyi árvIz 
méreteit a zár6jelentésekben 
a tet6ző vizállások értékei, a 
felhasznált gépi és emberi 
erő, a beépftell anyagok 
mennyiségei jól tükrözik, 
azonban az árviz "hasznát" 
azok a tapasztalatok jelentik, 
melyek egyes új. illetve bi
zonyos ismert jelenségek 
elemzése során bozzájárultak 
eddigi szemléletünk módos!
tásához. 

Ú gy érezzük, lehetóség és 
igény is van arra, bogy fel
vessük azokat a kérdéseket, 
amelyekre érdemes felfigyel
ni, és a későbbiekben rész
letekbe menően visszatérni. 
Az egyes fontosabb jelensé
gekkel, illetve a védekezés 
lefolytatásával kapcsolatos 
tapasztalataink a kövelke
z6kben foglalhatók össze. 

Fakad6vfz a védszakasz 
teljes hosszában jelentkezett 
összefüggő vfzborftáskénl. 
Összes teriilete 31,29 ha voll. 
A töltéslábat bosszú időn át 
áztató fakadóvfz kedvezőt 

lenül hat a töltés állékonysá
gára, csökkenti a töltés teber
blrását 

A Felgy6 és Szelevény tér
ségében kialakult löltéssu
vadások helyszfnén a faka
d6vizeket visszatarlották. 
Annak eldöntése, hogy ez 
milyen szerepet játszott a su
vadások kialakulásában, 
nyilvánvalón további vizsgá
latokat igényel, de kétségte
lenül lehetett szerepe. A fa
kad6vizek visszatartásával 
kapcsolatos szemléletünk át
gondolása és m6dosftása 
szükséges. 

Csurgás jelenségével az 
egész védszakasz mentén ta
lá1koztunk, de a legnagyobb 
számban és intenzitással a 
Sulymostói és az Osztorai 
6rj1rásokban. Megfigyelé
seink alátámasztották azt a 
korábbi tapasztalatot, hogya 
csurgások egyetlen esetben 
sem az egész töltéstesten 
áthatol ó járaton keresztül 
alakultak ki, hanem az át
szivárgó vfznek valamilyen 
oknál fogva (vakondjárat, 
gyökérhely) koncentrált ki
lépését jelentették. 

A csurgások megszünteté
se tehát fóliával , vagy injek
tátással nem lehetséges, csu
pán arról kell gondoskodni, 
hogy ezen vizeket a töltés 
lábtól elvezessük. 

Érdekes jelenség volt a 
fels6 padkán észlelt csurgás, 
mely tet6zés körüli vfzállá· 
soknál alakult ki, miután a 
v(zszint meghaladta a fels6 
padka koronaszintjét. A fels6 

padkán összegylllt vizeket 
barázdák készftésével vezet
tük el. Tudva a jelentkezési 
helyeket, jó módszernek lát
szik a felsá padkára vIzei ve
zet6 dréncsöveket beépíteni, 
visszahumuszolni és füvesf-
teni. 

, 

A végleges megoldást a 
paplanozás teljes kiépltése 
jelenti. Fontos, hogya papJa
nozásba kerül6 anyag j6 v(z
vezet6 képességű legyen. 

A szivárgó vizeket a tiszai 
löltésekben - anyagukb6J és 
épltési teehnológiájukból ki
folyóan - nem a teljes töl
téstest, hanem mindig egy 
többnyire j61 meghatározha
t6, igen vékony réteg vezeti. 
A rétegek általában egy ré
gebbi és egy új töltés határ
felületén , nem megfelel6 ala
pozás révén alakultak ki. Ezt 
a tényt a korábbi fúrási ered
mények igazolták. 

A töltéstest átázás a tehát 
még egy ilyen hosszú ár
vIznél sem áll eló úgy, ahogy 
azt elméletileg várnánk. A 
szivárgó vizek altalajfel
puhulást, a töltésrézsű felá
zását idézték el6, mely szük
ségessé tette az érintett sza
kaszok bordás megtámasz
tását. A jelenségek elleni 
védekezésre itt is a mentett 
oldali paplanozás javasolt. 

Az árvfzvédelmi szakaszra 
nem jellemz6 a buzgároso
dási hajlam . Ennek ellenére 
az Osztorai, Sulymost6i és 
Szivágyi 6rjárásokban ta 
lálkoztunk buzgárosodásra 
utaló jelekkel , melyek azon
ban inkább minibuzgároknak 
voltak. teklnthet6k. Ezek köz
vetlen veszélyt nem jelentet
tek, mivel nem volt az egész 
töltés alaU kialakult járatuk. 

A töltéskoro nán nagy 
számban észleltünk hossz- és 
keresztirányú repedéseket, 
melyek kialakulása a hetero
gén töltésszcrkczeltel ma
gyar:'izhat6, mivel egy rég i, 
er6sen duzzadó anyagú bels6 
mag a vfzfelvétel miatt szét
nyomta a ráhordott iszapta
lajból készült töltésmagasl
tást. 

A látszólag ijeszt6 jelen
ség nem jelent veszélyt. Fel
tárással és a talaj réteges 
visszatömörftésével a repe
dések árvfzmentes id6ben 
megszüntethet6k.. 

2006-ban az el6rejelzett 
tet6z6 vIzállásértékek alap
ján magasftás igénye merült 
fel az érintett szakaszokon. 
A magasftást honvédségi 
er6kkel végeztük el eddig 
nem alkalmazott technol6-
giávaL 

Ugyanis a töltés kfmélése 
miatt a homokzsákok szálll
tását nem tehergépkocsikkal, 
hanem vfzen úszó pontonhi
dakkal végeztük. A tapaszta
latok szerint a munka nagy 
létszám- és eszközigénnyel 
járt, de viszonylag gyorsan 
és eredményesen volt végre
hajtható. 

A mindszcnti zártszivárg6 
feJs6 szakasza tet6zés körüli 
vízállásnál már nem műkö
dött kielégft6en, egyes véle
mények szerint a szivárgó 
zúzottk6 és kavicsrétegének 

eltöm6dése miatt. Az eltö
m6désl azonban nem igazol
ták a védekezési tapasztala
tok, mivel a fels6 aknák szi
vattyús vfztelenltésekor a 
szivárgó újb61 képes volt fa
kad6 és belvlzmentesftési 
funkcióját ellátni a teljes sza
kaszon. 

Tehát csupán arról volt 
szó, hogya fels6 szakasz 
nem volt ilyen vfzhozamra 
méretezve. 

ASzivágyi k6bordás szi
várgó környezetében a töl 
tésrézsű mintegy 2 m magas
ságban felázott, mert az épf
tés idején -1972-ben - nem 
gondoskodtak megfelel6en 
az összegyl1jtötl vizek elve
zetésér6L Itt az állékonyság 
biztosítása érdekében bordás 
megtámasztással is kellett 
védekeznünk. Ezen a szaka
szon tehát a vizek elvezetését 
kell megoldani. 

Nehezen meg közelft het 6 
helyekre katonai helikopte
rekkel is szállflottunk meg
töltött homokzsákokat. A 
töltés a Szentes északi részén 

elhelyezked6 honvédségi 
gyakorlótéren történt, ahol a 
helikopterek számára megfe-
1016 leszállóbely állt rendel
kezésre. 

Ki kell emelni a honvéd
séggel kialakult jó kapcsola
tot és együttmúlcödést. Cél
szerűnek tartjuk a honvéd
séggel békeid6ben is szoro
sabban együttműködni, hogy 
megismerhessük: eszközeiket 
és technológiáikat. Ezzel 
árvízi együttmllködésünk 
még eredményesebb lehetne. 

Az önkormányzatokkal, a 
helyi védelmi bizottsággal, a 
tűzolt6sággal és a katasztr6-
favédelemmel folyamatos, 
napi kapcsolatban voltunk. A 
védekezést minden érintett 
önkormányzat és szerv saját 
ügyének is tekintette. 

Az önkormányzatok és a 
katasztr6favédelem kiemel
ked6t nyújtottak a védeke
zést segft6 önkéntes munka
ern megszervezésében és el
látásában. 

Ötvös Mihály 
szakasz védelem -vezet6 
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Hetek, hónapok krónikáia - légifelvételeken Zsiliphiba 
a makói 

szivaHyú
telepen 

* 

7 

A mü~zaki 
átadás 

december 
20-ig 

befejeződik 

A Mak6i szivattyú telep 
mentett oldali elzárást bizto
sító "öntözózsilipje" április 
13·án meghibásodott. A zsi
lipnél erős vízfolyás volt ta
pasztalható. 

A felülvizsgálat során 
megállapftottuk, hogy al 

elzárótábla valamilyen okból 
elmozdult, magával vitte a 
felhúzó szerkezetet is . A 
központi védelemvezetó 
döntése alapján az elzáró
tábla és a felhúzó szerkezet 
ebben az állapotban maradt. 
A vfzfolyást betétgerendás 
elzárás mellett homokzsá
kakkal megszüntettük, iliet
ve a zsilip mögött ellennyo
m6 medencerendszert építet
tünk ki. 

A helyreállítási munkák 
keretében a teljes e lzáró 
szerkezetet (elzár6tábla, tok· 
szerkezet, felhúzó szerkezet) 
felülvizsgáJtuk, és megálla
pftottuk, bogy a megfelelő 
árvfzvédelmi biztonság el
érése érdekében teljes cseré

je szükséges. 
Az új elzáró szerkezet ter

veit altervezőként a Kon
struktőr Kft. készftette, jóvá
hagyása augusztus 4-én meg
történt. 

A kivitelező SZEVIÉP 
Zrt. ideiglenes elzár6táblákat 
épHett be a csővezeték men
tett oldali végébe, fgy bizto
sította a telep esetleges bel
vízi üzem ét. Ezt követően 
megkezdte a zsilipszerkezet 
bontását, illetve környezeté
nek feltárását. 

A kiviteli tervek alapján a 
tokszerkezetet és az elzáró
táblát - többszörös egyez
tetés, ill etve a múködtetést és 
a kezelbetőséget könnyebbé 
tevő módosítások alapján - a 
SZEVIÉP ZI1. legyártotta. A 
felhúzó szerkezet gyártását a 
Róna Kft.-nél megrendelte . 
A tokszerkezetet és az elzá
rótáblát októberben a hely
szinen beszerelték. 

Az elzár6tábl. zárt hely
zetű rögzítését követ6en ke
rült sor az ideiglenes elzá
r6táblák bontásár •. 

A zsi lip környezetében 
végzett feltárás eredménye
ként a betonszerkezeten je
lentő s elváltozást nem ta
pasztaltunk, de • szivárgások 
csökkentése érdekében gu
max szalagok beépftésével a 
feltárást visszabetonozták:. 

Kiépült a felhúzó szerke
zet energiaellátását biztosító 
rendszer. 

A belyreállítási munkákat 
a kivitelező november 15-én 
készre jelentette, és megkez
dődött a műszaki átadás-át
vételi eljárás, mely december 
20-ig befejeWdik. 

Temesvári Mihály 
főtanácsos, MBSZ-vezet6 
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(~ ________ Az ___ ü_g_y_e_l_e_t r_ó_'I_n_é_zv __ e_._ •• ______ ~) 
Nekünk, ügyeleteseknek, 

milyen is volt 
az idei árvfz, melyet 

minden id6k legnagyobbjának 
nevezünk máris? .. 

A belv(zvédekezéssel még 2005. 
december 28-án megnyitottuk az ügye
letet - startottuk 2006. július ID-ig, 
173 napon át! 

A prevenUv források összehangolása 
és menedzselése nagy feladat volt. F6-
mérnökünkke! órákon át ültünk az erre 
a célra szerkesztett munkatáblázat el6tt, 
bogya leghatékonyabban koordináljuk 
majd a pénzek szétOSZlását kritjkus 
helyzetekben a beavatkozásokra. Mire 
jött a "nagy árvíz", a belvízi helyzet ke
zelbet6 mértékúvé vált, {gy er6forrá
sainkat az árvfzre tudtuk cSOJX>rtosítani. 

Egy .. bunkerban" ülve - melyben eJ
s6 hetekben még a rnobilhál6zati vétel 
sem igazán működött - pátosztól men
lesen küzdöttünk a jelentésekkel, a 
szervezési feladatokkal. 

Tudom, a védvonalon nem a papír az 
első, hanem a cselekvés, de a pénzügyi 
elszámolás és az utókor emlékezete a 
papíron marad meg ... Azt biszem, sokat 
tanultunk e téren is, s könnyeden vesz
szűk a következő paplrozási feladato 
kat, s a mobi! WC-k világában is bizton 
eligazodunk majd ezután. Nálunk 
csapódott le az egyes emberekben, kol -

légákban és a társadalomban felsú
rusooön idegesség és szorongás. A be
érkező és kimenő adatok, jelentések 
koordinálása hihetetlen erőfeszítést, 
türelmet és memóriát kfvánt, és nagy 
felelősséggel járt, még ha a védvona1r61 
nézve a fűtött szoba melege esetleg 
csábítóan túnt is néha fel. Időnként foj
tóvá vált a légkör, ilyenkor kiszöklünk 
a partfalra, s karunkon az .Árv(zvéde
lern" felirattal kicsit mi is részeseivé 
váltunk a " nagy csapatnak és a nagy ár
Yfznek". 

Körülöttünk, s rajtunk keresztül szá
guldottak. az információk, a történések, 
régen nem él6 kapcsolatok váltak ré
szévé napi létünknek. Gyermekeim 
megnyugvással vették a posztoló ren
d6röket a ház el6tt, valamint azt a ba
rátságos bólintást, amivel bennünket 
üdvözöltek. 

Rend6rök, katonák, polgár6rök, ka
tasztr6favédelmi szakemberek, polgár
mesteri hivatalok dolgozói váltak jó is
mer6seinkké, ismeretlen telefonál6kat 
nyugtat tunk meg, s kaptunk t61ük biz
tatást munkánkhoz. 

És az a közel 260 kolléga, akik a 
társvizigekt61, Bajáról, Szombathelyr61, 
Székesfehérvárr61, Gy6rb61, Buda
peslr61 jöttek el az Als6-Tisza vidékére, 
hogy helytálljanak velünk agátakon! 
Megtiszleló volt fogadni a segft6kel. És 
megtisztel6 volt az is, hogy néhányan, 

ha arra jártak, egy kávéra beugrottak 
hozzánk ... 

Most értettem meg azokat a barát
ságokat, melyek osztályokon és vlziges 
határokon is átfvelnek: a bajban és 
szükségben tényleg az émber igazi Ié
nye tárul fel, a tettek min6sftik az em
bert, s nem a szó, az igéret. 

Kedves feladat volt a segftség szét
osztása. S hihetetlen élmény a felénk 
áradó köszönet és hála, ki miben tudolt 
segfteni: élelem, csokoládé, f6tt étel, 
ásványvfz, jó szó és biztatás, kétkezi 
munka felajánlása ... 

A helyi sajtó és média támogatta 
munkánkat, ennyi objektív hfranyag 
nem látott napvilágot a vízügyr61 rég
óta. (A negatív példákat most nem em-
1ftem, csak a jóra emlékezünk, de a ta
pasztalat megmarad!) 

Nem voltunk részesei a homok
zsákok megtöltésének és a szontógátak, 
a bordás megtámasztások épHésének, 
sem a 26 km hosszban megépült nyúl
gátépftésnek. És éjszaka sem jártuk a 
töltéslábat fáradhatatlanul, figyelve az 
árv(zi jelenségek fejl6dését. 

De tudom, hogy az ügyeleti munka is 
szerves része volt ennek a 2006. évi si
keres védekezésnek, és mi is bozzá
járultunk a "nagy árvíZ" elleni harc 
győzelméhez. 

Priváczkiné Hajdu Zsuzsanna 
központi ügycletvezet6 
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A csongrádi 
Sárkányfarki-xsilip 

helyreállitása 

A Sárkányfarki-zsilip 
Csongrád észak-nyugati vá
ros részének csapadékvizeit 
vezeti gravitáci6san a Tiszá
ba. A zsilip és környéke a 
város teJTI1észetes mélypont
ján található, ezért itt az ár
mentesítési munkák megkez
dését követ6en, már az 1880-
as évek elején zsilip készült 
az akkori városi kezelésben 
lév6 védtöltés alatt . 

Az ármentesft6 társulat 
megalakulását követ6en, 
1890-ben itt tégla boltozatos 
áteresz létesült acélelzár6 
szerkezettel. A folyamatos 
töltésfejlesztések miatt ezt 
1902-ben vasbetonszerkeze
tú zsilippé épitették át. Ak
kor nyerte el a zsilip mai 
alakját. A zsilipen ezidáig 
kisebb-nagyobb átalalátások, 
javítások voltak az elmúlt 
időszakban, de funkcióját 
maradéktalanul ellátta. 

A 2006-0.<;; :irv(7 idején. a 

2000~es árvfzszmtet megha
lad6 szintnél, a zsilip mentett 
oldalán szakaszos vfzbetöres 
volt észlelbet6, ezért a zsili
pet az ismert módon el kel
lett belonozni. (2000. évi 
LNV: 994 cm; 2006. évi 
LNV: 1034 cm, MÁSZ: 972 
cm = 85,90 mBJ.) 

A belyreállftási munkákra 
elkészült terv jóváhagyása 
után a kivitelezés 2006. júli
us végén megkezdődött. 

A zsilip teljes egészében -
mind beton", mind acélszer
kezetében - megújult. Az 

újjáépftése roda csövek ből 
történt az árvfzvédelmi épf
tési Upusterv alapján. A zsi
lip rnindkét oldalán a 2006-
as LNV fölé ér6 elzár6 zsi-
1ipkamra készült. A munkák 
két épltési ütemben folytak -
a folyamatos árvfzvédelmi 
biztonság érdekében. 

Az átépítés során a zsilip 
folyásfeneke nem változott, 
keresztmetszetét 90 cm-r61 
100 cm-re növeljük a csapa
dékvfzclvezetési igények mi
att. A teljes épftési bossz 
47,25 rn, melyb61 a roela
csöves szakaszok hossza 
39,12 m. Az LNV fölé ér6 
zsilipkamrák magassága 6,08 
m. A süllyedések kiegyenl!
tése céljából a két új zsilip
kamra mikrocölöpös alapo
zással készült. Az épHés 
során mindegy 3500 ml 
földet kellett megmozgatni. 
A mútárgyakboz 140 ml be
tonra volt szükség. s 4800 kg 

vasalás felhasználására. 
A mentett és vfzoldali el

zá.rást 2,5 bar nyomás fokoza
tú éktol6zárak biztosftják. 

A beruházás el6zetesen 
becsült költsége mintegy 200 
millió Ft. A közbeszerzési 
eljáráson meghirdetett kivite
lezési munkát a SZEVIÉP 
Zrt. nyerte el. 

A terv szerinti kivitelezési 
munka - melyet Persányi 
Miklós miniszter (képünkön) 
is megtekintett - 2006. no
vember IS-re befejeződöU. 

Ördögh József 

(~_Az __ é_v_e_l_e_ii_á_r_-_é_s_b_e_l_v_iz_e_k_h_i_d_r_o_I Ó_9_i_á_i a __ J 
(Folytatás oz I. oldalról) 
Csak néhány szivattyú te

lepnél maradt meg a ll., és 
nébány védelmi szakaszon 
az r. fokozat. 

A május végi, június eleji 
nagy esók következtében az 
elöntölt körzetek száma is
mét n6tt, az l . fokú védeke
zést majdnem a működési te
rület egészére ki kellett ter
jeszteni. Az id6járás június 
közepét61 vált kedvez6bbé, a 
belvfzjárta területek ekkortól 
megint csökkentek, és július 
közepére a viz teljesen visz
szahúz6dotl. 

Meddig 
árad még ? 

Minden eddiginél maga
sabbra áradt az Alsó-Tisza a 
tavaszi bónapokban, több de
ciméterrel megbaladva a ko
rábbi legnagyobb vízá1láso
kat. Az árvíz els6 bullámát a 
február végi felmelegedés in-

ditoua el, melyet márciusban 
a b6léból összegyü!ekező to
vábbi hullámok követtek. 

A v{zgyújt6 egészén egy
időben lezajló olvadás, vala
mint az április elején folyta
tódó csapadékos időjárás a 
Fels6-Tiszán, és a mellékfo
lyók többségén is igen nagy 
árhuUámokal idézett e16. Az 
áradásra hatást gyakorolt a 
Duna is, melynek ekkor le
vonuló, a magyar és a szerb 
folyószakaszon is rekord vfz
állásokat okozó árvize gá
tolta a tiszai vfztömeg to
vábbbaladását. Április köze
pén a Duna ugyan apadni 
kezdett, de az újabb es6kb61 
a Körösön és a Maroson is 
jelentős árhullám közeledett 
a Tisza felé. 

A mellékfoly6k áradásai
nak, és a tiszai f6á.rbullám 
ezekben a napokban leérkező 
csúcsának találkozása soba 
nem látott magasságba emel
te az Alsó-Tisza vfzszintjét. 
Az eddig el6fordult legna-

gyobb v(záUást (LNV) 50-60 
cm-rel megbaladva, Szeged
nél április 21-én 1009 em
rel , Mindszentnél április 22-
én 1062 cm-rel tet6zöu a fo
lyó . Az alsó-tiszai árvfz 
rendkfvüliségét bizonyit ja, 
hogy Szegednél és Mind 
szentnél is két bétig volt a 
korábbi legmagasabb vfz
szint feletti a vízállás. A Ti
sza duzzasztása a mellék
folyók torkolati szakaszán is 
új LNV -ket okozott, a Körö
sön egészen Szarvasig (itt 32 
cm-rel, 986 cm-re n6tt a leg
nagyobb vízszint), a Maro
son viszont csak a torkolat
hoz közel. A Mak6nál rnért 
533 cm-es tet6zés csak a ha
todik lett a legnagyobb vfzá1-
lások sorában. 

Júniusi ráadás 

Aligbogy elvonult a nagy 
tavaszi árvíz, a Tisza-vlz
rendszer folyóin május utoJ -

só napjaiban újra emelkedni 
kezdett a vízszint. A fels6 fo
lyószakaszokr61 többnyire az 
I. fokú készültségi szintet 
meghalad6 árbullámok kö
zeledtek - kiemelked6, a ill. 

fok fölé is növekv6 árvizük 
csak a Tisza kis jobboldali 
rnellékfoly6inak volt. 

Az igazgatóság árvédeLmi 
szakaszai mentén június vé
géig elhúzód6 áradás a Ti-

A Tisza szegedi vfzál lásai 

szán Mindszentnél II. fok fe
letti, Szegednél és a Hármas
Körösön I. fok feletti, a Ma
roson készültségi szint alatti 
vfzá.llással tet6zÖtl. 

Lázár Miklós 

, ... ,,--____ --,--___ 2006. március l -június 30. ________ _ 
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( Kunszentmártoni utómunkálatok ) :'~~z:~~:~:~~:;;r~:~d:~~; 
--------------------------------~ földtakarással és füvesítés-

töltéstestben lévő AC ivó vlz
vezeték kiváJtása; 

- a töltést keresztező tég
lafalazatos csapadékviz-ki
vezetések kiváltás a acél cső
vezetékekkel, a mentett ol
dalon megfelelő méretű ak
nák építésével, árv1zkor a ke
resztezések mindkét oldali 

A Hármas-Körös trendsze
rűen növekvő árvfzszintjei, 
valamint a 2006. évi rend
kivüli, a 2000. évi, addigi 
LNV (978 cm) szintjét 63 
cm-rel megbaladó tavaszi 
árvlz (LNV 2006: 1041 cm, 
MÁSZ: 974 cm = 85,88 
InBL) által a védmúvekben 
okozott károk sürgőssé tették 
Kunszentmárton védelme ér
dekében a Hármas-Körös bal 
partja mentén - a város bel
területi szakaszán - a tönkre
ment töltésszakaszok belyre
állltását. 

A helyreállItások megkez
dését késleltette, bogya 
rendkívüli árvizet követően 
2006 júniusában kialakult 

egy újabb árhullám, mely a 
területen II. fokú árvlzvé
delmi készültség e!rendelését 
igényelte. 

A júniusi árbullámot kö
vetően kezdődhetett meg a 
teriilet bejárása, a berubáz6i
tervezői -kivi telező i-önkor
mányzati egyeztetések elvég
zése, a geodéziai felmérések 
végrehajtása, az anyag nye
rőhelyek kijelölése, a geo
technikai, töltésállékonysági 
vizsgálatok elvégzése, a ter
vezett helyreállítási be
avaLkozások tervezése. 

Tervezett helyreállftások: 
A 15+600-16+820 Ikm és 

a 17+700-19+200 Ikm szel-

reálIftása döntően vlzoJdali 
agyagék és agyag támasztó
test építésével számol, a töl
téskoronán 3,0 m széles bur
kolattal. A helyreállItott töl
tésszakasz burkolt korona
szint magassága: MÁSZ 
+1,30 m. 

A 16+660-16+740 tkm 
szelvények között a helyre
álIftás mentett oldali papi a
nozássa! jár. Ezen szakaszon 
egy lak6ingatlan kisajáUtása 
és lebontása, az elektromos 
és iv6vfzvezeték nyom vona
Iának korrekci6ja váll szük
ségessé. 

A belterületi szakasz als6 
határán az árvizvédekezés 

vények közötL a földmú hely- során beépített kavics és zú-

sel. 
Mindösszesen 100 ezer ml 

földet mozgatnak meg és 
építenek be a védtöltés erősl
tése során. 

A 16+820-17+770 tkm 
szelvények között a felada- vakkarimás elzárásának biz-
tok a következ6k: tosftásával, 

- A töltéstesten keresztüli - a mélyvezetésú kivezeté-
átszivárgások meggátolására sek kiinjektálása, magas ve
vasbeton rés fal építése; zetésú kivezetésre átépítés 

- a magassági biztonsági mellett; 
hiány belyreállftásához - a belterületi szakaszon 
MÁSZ+I,30 m magasságú lévő telefon légvezeték meg
vasbeton támfal építése két- szüntetése, helyette földká
oldali téglaburkolattal, eszté- bel fektetése, 
Likus, szilárd burkolatú köz- - a belterületi burkolt ré-
lekedési felülettel; zsű helyreállitása, kifagyá-

- a védtöltés szakaszon a sok, mögöttes kiüregelódé-
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sek, burkolat hiányosságok 
megszüntetése. 

A belterületi partfal kor
szerűsftési munkálataihoz 
mintegy 1000 ml vasbetont 
és 10 ezer kg betonvasat 
használnak fel, 2750 m' felü
leten térkőburkolás történik. 

2650 fm szakaszon 3 m 
széles útburkolat létesül. 

A helyreállltási munkák 
kivitelezése 2006. augusztus 
7 -én megkezdődött. Az ár
viz védelmi védképesség 
helyreállitása november vé
gére befejezódött, a befejező 
munkálatok 2007. június vé
géig készülnek el. A beruhá
zás becsült brutt6 költsége 
1,4 milliárd Ft. . 

KeUer Péter 
11.08 szakasz védelemvezető 

A tavaszi árvíz utáni azonnali helyreállítási múnkák ) 
2006 tavaszán a Tisza és a 

Hármas-Körös igazgató
ságunk területére eső sza
kaszain - minden eddigit 
meghaladó vízállás mellett -
rendkivüli árhullám vonult 
le. Bár védműveink és a vé
delmi szervezet kitúnőre 
vizsgázott, a rekordokat 
döntő árvfz hátrahagyta nyo
mait, [gy a védelmi bizton
ság helyreállitása érdekében 
beavatkozások váltak szük
ségessé. 

Az árvfzvédeLmi készült
ség megszüntetése után fel
mérést készItettünk, s meg
állapltottuk, hogy azonnali 
sürg6s helyreálIrtásra van 
szükség a tönkrement, múkö
désképtelen, védőképessé
güket elvesztő védmúvek, 
műtárgyak esetében. A ta
vaszi árv [z utáni helyre
állítási munkák felmérés 
alapján elkészHett előzetes 
javaslatát megküldtük az Or
szágos Műszaki Irányító 
Törzsnek. 

A 26 tétel ből á1l6 összes 
helyreállítási igény becsült 
költsége 8,3 milliárd forint, 
amelyből II tételre 4,44 mil
liárd forint értékben kaptunk 
fedezetet a bekeretezett lista 
szerint. 

A tavaszi rendkivüli ár
hullám levonultával júni
usban újra a Tisza vIzszint
emelkedését tapasztaltuk, 
vfzállásrut tekintve a másod
fokú tartományban tet6zött. 
Újabb egy hónapnak kellett 
eltelnie, mire a mentett oldali 
töltéselőtér kellő mértékben 
kiszáradt, a munkakezdést a 
fakad6vizekből hátramaradt 
pangó vizek már nem hátrál
tatták, a munkaterüJetek át
adása megtörténhetett. 

Ugyancsak probIémát je
lentett, hogy a legtöbb ren
delkezésre á1l6 anyagnyerő 
helyen a háttöltések építésé
hez szükséges, megfelelő ta
lajfizikai paraméterekkel 
rendelkező anyag nem lel
hető fel. Kiterjedt kutató-

Sürg6s fe/adatok 

Sorszám Helyreállitás helye 

8. 11.02 Kunmátyási töltéserősités 
(Dóc térségében) Tisza jobb part 
46+350-47+850 Ikm között 

9. 11.03 Tisza jobb part 70+750-72+950 
és 74+600-74+900 Ikm közölt 

Beavatkozás 

Mentett oldali tönkrement töltés 
helyreállitása 46+350-47+850 tkm közölt, 
szivárgó építése a mentett oldali töltéstestbe 

Tönkrement töltéspadka rézsúcsúszás 
helyreál1Hása 

10. 11.03 Tisza jobb part, Csongrád belteriilet Tönkrement Sárkányfarki zsilip helyreállitása 

ll. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

11.08 Hármas-Körös bal part 
Kunszentmárton belteTÜletén 

11.05 Tisza bal part 54+250-55+400, 
56+350-57+490,58+640-61+360, 
62+000-70+700 Ikm között 

11.04 Tisza bal part töltés 
a 33+700-35+450 tkm-ek közölt 
(Bodzási út és Körtvélyes közötti 
rendezetlen szakaszon) 

11.01 Szeged belterületén 

11.06 Tisza bal part 3+573-8+563 

11.06 Maros és Tisza bal part 

11.07 Maros jobb part 

11.07 Maros jobb part 

Azonnali, sürgős helyreállitási munkák összesen: 

Tönkrement védelmi rendszer helyreállitása 
a töltésezett szakaszokon (2650 fm) 
és a téglaburkolatos szakaszon (950 fm) 
vb. parúal és támfal épltése szivárgóval 

Tönkrement kétpadkás töltésszakaszok 
helyreállitása, állékonyság növelése 
mentett oldali töltésrendezéssel szakaszosan 

Tönkrement mentett oldali helyreállitás 
töltésrendezéssel. 

Partfal tönkrement szakaszainak 

Szeged-Kamara töltés helyreállitása 

Deszk- és Deszk-Fehért6i, Ószentiváni 
szivattyútelepek csatomáin helyreállitás, 
buzgárosodás megszüntetése 
Mak6i szivattyútelep öntöző zsilip helyreállitása 

Makói zártszivárgó helyreállitása 

Költség [M Ft] 

205,80 

306,00 

198,24 

1191,96 

1128,00 

102,00 

99,60 

1098,00 

69,60 
15,60 

25,20 

4440,00 

munkára és számos minta 
talajmechanikai laborvizsgá
latára volt szükség, núg sike
TÜlt fellelni a megfelelő mi
nőségű anyagot kellő meny
nyiségben. 

Szerencsére az év harma
dik harmadának időjárása 
nem várt mértékben támo
gatta a kivitelezést. 

Az enyhe és csapadék
mentes őszutó nak és télel6-
nek. valamint a jelentősen 

megnövelt kivitelezési mUll
kaer6nek köszönhetően a 
munkák határid6re, műszaki 
előrehaladottság szempontj
ából kivétel nélkül olyan ál
lapotba kerültek, hogya 
fennmarad6 rész későbbi tel
jesftése esetén sem gyengül a 
2006. évi tavaszi árvlz előtti 
árvizvédelmi biztonság. 

Borza Tibor 
VKO osztályvezetó

helyettes 



10 
, 

VIIPART 2006. DECEMBER 

Védekezők, segítők, támogatók, nézők, látogatók 

VíZPART 
Az Alsó-Tlna vid~kl KörnJu~lvédelml is Vlzügyi 19azgató~g lapja 

SurkenU a szerkeat6 bizottság, 
elnöke ls fe ltltis kiad6: dr. DobllAszl6 

Felel6s surkenl4: PálI)' Katalin - SztrkeSll6: Prh'lkzkiné IInJdu buzsanna 
SD'rk2$1l6sig: 11·6701 SU100. Pf.: J", S~U;DIa 4. Tel.: 62-599-599. Fax: 621420·774 

Nyomás: .. NORMA" Nyomdl\sz Kn. - H6dmtz6vásárhtJy 

F.: ATIKÖVÍZlG 
6720 Szeged, Stefánia 4. 
Pf.: 390 

NYOMTATVÁNY 

Dh HITELEZVE 
SZEGED I. 

Megyej Postahivatal 
6701 


