
ÁRVÍZVÉDEKEZÉS A KÖZÉPTISZAVIDÉKI VÍZIG. TERÜLETÉN
1970. év

A Közép-Tiszavidék; tájait, mint az egész Tisza völgyét, 1970. első felében rend-
kívüli természeti csapás sújtotta. A Felső-Tisza völgyében és a mellékfolyók víz-
gyűjtő területén 1970. tavaszán a rendkívüli csapadék hatására az eddigi legnagyobb
Tisza-völgyi árhullámok alakultak ki. Az idei árvízvédekezési munka méreteiben
meghaladt minden eddig leírt, a Tisza völgyében folytatott árvízvédekezést. Árvizek-
ben bővelkedő történelmünk még nem jegyzett fel magasságában és időtartamában
ilyen hatalmas árvizet területünkön.

A 850 cm-t meghaladó vízállás Szolnoknál nyolc alkalommal fordult elő. Ezek
nagyságrendje a következőként alakult:
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Működési területünkön egyidőben 535 km hosszú védvonalon 94 napon keresztül
volt rendkívüli árvízvédekezés. A Közép-Tisza vidékén levonult ez évi árhullámok
15-60 cm-rel haladták meg az eddig észlelt maximális vízállásokat.

Árvédelmi töltéseink 600 000 ha kultúrterületet és ezen mintegy 50 milliárd
forint értékű nemzeti vagyont védenek, melyben nem szerepel az évről-évre növekvő
termelés, melynek termelés kiesése bekövetkezhetett volna egy esetleges töltésszaka-
dásnál, elöntésnél. A hatalmas erejű és egyre ismétlődő árhullámok töltések között
tartása a védelmi erők nagyfokú koncentrálását, szervezettségét és eredményes együtt-
működését kívánta. Lényegében ez volt a védelem alapvető célkitűzése.

A rendkívüli árvízvédekezés alatt a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság saját
létszámával több mint 200 000 munkanapot, a fegyveres testületek közel 60 000 és
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az igénybevett közerő mintegy 70 000 munkanapot dolgoztak a védekezésnél. A véde-
kező létszám napokon keresztül meghaladta a 9000 főt. E nagy létszámú védekezőt,
illetve az árvédelmi munkát segítette: maximálisan 520 db gépjármű, 57 db vízjármű,
165 db nagyteljesítményű földmunkagép, valamint a saját védelmi osztagunkon kívül
három vízügyi osztag és két honvédségi pátriázó egység.

Az árvízvédekezés során az ún. „magasparti szakaseon" 28 150 fm hosszban épí-
tettünk ki - főleg belterületek védelmére - védtöltéseket. Az átázás és átszivárgás
csökkentésére közel 50 000 m1 fólia került elhelyezésre. A különösen veszélyes szaka-
szokon 1297 fm hosszban vertünk le pátriafalat. A magasparti töltések, szivárgó és
támasztó padkák, lokalizációs töltések építésénél és egyéb védelmi munkáknál beépí-
tettünk összesen 300 000 m3 földet. Homokzsák és kőbordával való töltés megtámasz-
tására került sor összesen 18 000 fm hosszban, buzgár ellen, annak lokalizálására
96 helyen volt szükség beavatkozásra. Már a védekezés kezdeti szakaszában - ápri-
lisban - közel 100 000 fm hosszban került sor hullámverés elleni védmű kiépítésére.
Védvonalaink mentén a töltések mentett oldalánál több mint 230 000 fm hosszban
jelentkezett fakadóvíz, melynek területi kiterjedése megközelítette az 5000 kh-ot.
Szivárgóvíz jelentkezett 68 600 fm hosszban. Az elfogott csurgások száma 35 volt.
Az 535 km hosszú védvonal mentén 62 helyen csak koncentrált beavatkozással tudtuk
a védvonalunkat olyan állapotban tartani, hogy az kellő teherbírású legyen( (Lásd
1-2-3. s z- melléklet.)

Működési területünkön a téli félév átlag csapadéka 220 mm, ezzel szemben
1969-70. év telén 293 mm csapadék hullott, mely az átlagos csapadéknak 153 ° o-a.
Áprilisban további 48 mm, májusban 53 mm csapadék esett és a júniusi 131 mm csa-
padék átlagosan is nagymértékben meghaladja sok év átlagát. A fenti csapadék-
értékek elsősorban a védekezés időtartama alatti meteorológiai viszonyok jellem-
zésére szolgálnak.

A koratavaszi árhullámok közül elsőnek a Körös és a Hortobágy-Berettyó víz-
szintemelkedése jelentkezett, melynek következtében II. 13-27-e között I., II., III.
fokú készültség elrendelésére került sor. A februári árhullám 18-án a szarvasi víz-
mérce 740 cm-es vízállásával tetőzött. Ezt követően ismételten III. 10-23-ig terjedően
I. és II. fok elrendelése vált szükségessé, a körösi védvonalaink mentén. A kora-
tavaszi harmadik körösi árhullám IV. hó i-től V. hó 8-ig I., II. és III. fokú készült-
ség elrendelését tette szükségessé. A tetőzés IV. 17-én következett be a szarvasi víz-
mércénél 720 cm-es vízállás mellett.

A Zagyva már március 6-án elérte az I. fokú készültséget jelentő szintet. A vi-
szonylag magas zagyvái vízállás - mely bár a III. fokú szintet nem érte el, Jász-
telken III. hó 7-én 380 cm-rel tetőzött - időtartamában az átlaghoz képest igen
hosszú volt. A zagyvái árvizi készültség - két néhánynapos megszakítással - már-
cius 6-tól április 13-ig tartott.

A Tiszán ez év első felében a szolnoki szelvényben jól megkülönböztethető
módon öt egymást követő árhullám vonult le. Az első már február közepén jelent-
kezett és 620 cm-rel tetőzött. A második árhullám március elején szaladt le. A har-
madik tetőzés április közepén 824 cm-es vízállással következett be. Ezt követően
lassú apadás vette kezdetét. Május hó n-12-én a Tisza felső szakaszán és a mellék-
folyók vízgyűjtőjén a vásárosnaményi szelvényhez tartozó vízgyűjtőterületen mintegy
100 mm átlag csapadék hullott. Ezen jelentős csapadék hatására május 14-én a tisza-
becsi vízállás elérte a 680 cm-t, míg Vásárosnaménynál május 15-én 915 cm-rel tető/ött
a Tisza. A felső Tiszáról levonuló árhullám május 22-én tetőzött Tokajnál 885 crn-es
vízállással. Május 20- és 25-e között a Tisza és mellékfolyói vízgyűjtőjén lehullott
20-40 mm nagyságú csapadék nyomán újabb árhullám indult a felső Tiszán, Síamo-
son és a Körösökön. A szolnoki tetőzés május 30-án 909 cm-es vízállással következett
be, amely 15 cm-rel haladta meg az eddig észlelt legmagasabb vízszintet,
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A szolnoki tetőzés után az apadás üteme rendkívül lassú volt. A Tisza és mel-
lékfolyói vízgyűjtőjén május végén és június elején újabb és újabb zivatarok, helyen-
ként felhőszakadások voltaki, melynek hatására a felső Tiszán, a Bodrogon, Szamoson
és Krasznán, valamint a Berettyón és a Körösökön újabb árhullám indult el.

A Körösökön levonuló rendkívül magas árhullám tetőzése a Közép-Tisza vidé-
kére június 12-én érkezett és közben a Körösök felső szakaszán újabb vízszintemelke-
dés jelentkezett. Gyománál a Körös árhullámának tetőzése VI. hó 14-én 918 cm-rel
következett be, az eddigi maximumnál 35 cm-rel magasabb vízszint alakult ki. -
A szarvasi vízmérce folyó évi vízállása 60 cm-rel, a kunszentmártoni vízállás 35 cm-rel
haladta meg az eddig észlelt legmagasabb vízállást.

Az igen magas körösi vízállás szükségessé tette a Hortobágy-Berettyó torkolati
árvízkapu lezárását. A zárásra V. hó 14-én került sor 513 cm-es körösi vízállás mellett.
43 napi zárva tartás után VI. hó 26-án 715 cm-es vízállással került sor a Hortobágy-
Berettyó torkolatánál levő árvízkapunál a vízállás kiegyenlítődésére s így a kapu
kinyitására sor kerülhetett.

Alig hagyta el a Körösök árhulláma működési területünket, máris Tiszafüredre
érkezett az újabb tiszai árhullám, mely Szolnoknál június 24-én 845 cm-es vízállással
tetőzött. Ezt követően viszonylag gyors vízszintcsökkenés következett be, mivel június
26-án 12 h-kor a tiszalöki duzzasztó is elkezdte a duzzasztást. (Lásd 4. sz. melléklet.)

A vízállások alakulásának előrejelzése folyamatosan lehetővé tette a helyzet-
értékelést és ennek megfelelően az elhatározások kialakítását. Működési területünk
helyzeti adottságából származóan a Tisza várható vízállása a felső tetőzési szintek
ismeretében számítható. Az előrejelzések általában 10-14 napos felkészülési lehető-
séget biztosítanak a tetőzések Szolnokra érkezése előtt. Lényegében ez évben is két
héttel a t-etőzés előtt május 15-16-án rendelkeztünk azokkal az információkkal, melyek
az eddig észlelt maximális vízállás körüli vízszint kialakulását valószínűvé tették,
és így a szükséges intézkedéseket jóval az árhullám területünkre érkezése előtt meg-
tehettük.

Az 1967. évi 882 cm-rel bekövetkezett szolnoki tetőző vízállás védekezési tapasz-
talatai rendelkezésre álltak a legalább ilyen szintű tetőző vízállásnál várható körül-
mények mérlegelésére. 1967-ben a tiszaroffi vízmércén a vízállás meghaladta az addig
észlelt legnagyobb szintet, így lényegében a Szolnok feletti, valamint a Zagyva tor-
kolati szakaszra vonatkozóan az 1967. évi tapasztalatok alapján egyértelműen becsül-
hető volt a felkészülés szükséges mértéke. Még Szolnok térségét illetően is az előre-
jelzett vízállás alapján a feladatok jól becsülhetők voltak. A Martfű-csongrádi Tisza
szakaszon, valamint a Mezőtúr-csongrádi Körös szakaszon azonban nem rendelkez-
tünk kellő tapasztalattal a ténylegesen bekövetkezett vízállásoknak megfelelő védelmi
munkák nagyságrendje kellő felmérését illetően, mivel ezeken a szakaszokon az elmúlt
10 év árvizekben bővelkedő feladatai e térségében nem közelítették meg az eddig
észlelt legmagasabb vízszintnek megfelelő tevékenységet.

A Középtiszavidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében levő kiépített árvízvédelmi
fővédvonalakon tényleges magassági hiánnyal sehol sem kellett számolni. Lényegében
más volt a helyzet az ún. magaspartokon, ahol kiépített védvonalak nem álltak ren-
delkezésünkre és a várható tetőző vízállás ismeretében azok magasítása vált szüksé-
gessé. A magaspartok a Tisza Szolnok alatti szakaszán - Tószeg, Várkony, Vezseny,
Tiszajenő, Tiszakécske, Rákócziújfalu, Martfű, Nagyrév és Tiszaug térségében -,
továbbá a Zagyván Zagyvarékasnál mutatkoztak olyanoknak, ahol több helyen, első-
sorban a belterületek védelme érdekében, illetve a vizek szétterülése meggátlása
céljából védvonallá kellett azokat kiépíteni.
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Az előrejelzett magas és várhatóan hosszantartó vízállás előre ismerten kereszt-
metszeti hiányosságokat jelzett a töltés számos szakaszán részben az 1967. évi helye-
ken, részben más újabb, Szolnoktól délre eső szakaszokon is. Az árvízvédelmi tölté-
sek gyeptakarójának és a hullámtéri erdősávok lombozatának fejlettsége valószínű-
sítette, hogy a magas tiszai vízállás ellenére a tiszai árvízvédekezésre egyébként igen
jellemző hullámverés ellen fokozott védekezésre nem fog sor kerülni, mivel az em-
lített biológiai védelem a hullámok kialakulását várhatóan gátolják. A védtöltések
vízfelőli rézsűjének gátkaszálását nem engedélyeztük.

A Középtiszavidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén működő Ár- és
Belvízvédelmi Területi Bizottság május 21-én összeült. Itt ismertetésre került a véde-
lem akkori helyzete1, várható feladatai, a már előzőleg kiadott 30 pontos védelem-
vezetői utasítás, valamint a HM, BM, Munkásőrség, MÉM, KPM, ÉM és a Tanács
képviselet időszerű feladatai. Az Ár- és Belvízvédelmi Területi Bizottság közleménye
felhívta a megye lakosságát és a megye területén működő társadalmi, gazdasági
szervek vezetőit, hogy ha a szükség úgy kívánja, minden erővel vegyenek részt
az árvízvédekezésben a termelő tevékenység folyamatos biztosítása mellett. Kellő és
reális tájékoztatást adott a közlemény a várható árvízvédelmi helyzet alakulásáról.
A védekezés ideje alatt a Szolnok megyei Néplap és Rádió állandó és folyamatos
tájékoztató tevékenysége a közvéleményt kellően, túlzásmentesen és reálisan infor-
málta.

Az ülést követően került sor a Szolnok Megyei Polgári Védelmi Ezred felállí-
tására, mely május 24-én elkezdte tevékenységét. Május 27-től megindult a felső
Tiszán védekező honvédségi erők átcsoportosítása a Közép-Tisza vidékére. A Mun-
kásőrség különböző alegységei, egyes védelmi szakaszokhoz kapcsolódóan, figyelő- és
őrszolgálatot, valamint hírközlő feladatokat láttak el. A rendőrség és karhatalmi
alegységek a közrend és vagyonbiztonság fokozása céljából megkezdték működésüket.
A KÖJÁL közegészségügyi feladatait maradéktalanul ellátta.

Az Ár- és Belvízvédelmi Területi Bizottság első ülése után fokozódott fel lé-
nyegében a védelmi tevékenység a rendkívüli állapotnak megfelelően. Az illetékes
szervek értesítése és felkészítése a várható védekezési igényre és kapacitásra meg-
történt. A védekezés várható körülményeit a társadalmi, gazdasági vezetők számba-
vették. Szolnokon és Zagyvarékason a hullámtérbe települtek kitelepítése az előre-
jelzés ismeretében szervezetten végrehajtást nyert, és megkezdődött az anyagi javak
kimentése a hullámtérből. A tervszerű felkészülés eredményeként a magasparti he-
lyeken - mintegy 28 km hosszon - a tiszaligeti körtöltésen, a szolnoki katonai objek-
tumnál és további 28 koncentrált helyen a szükséges védelmi beavatkozások a tetőzá?
bekövetkezése előtti időpontban már megfelelő biztonsággal megtörténtek, illetve
rendelkezésre álltak.

Az árvízvédelmi töltések magassági hiány nélküli szakaszain a töltés-csurgások
és átázalgások leterhelése megindult, iletőleg már az előző árhullám alkalmával le-
terhelt szakaszok továbbfejlesztése kezdetét vette. A szászbereki, a sasi kanyari, a
martfűi és kunszentmártoni műút-szakaszok árvédelme, illetve a forgalom korláto-
zása a szükségletnek megfelelő mértékben történt meg. Az Igazgatóság az előrejelzés
és helyzetértékelés alapján árvédelmi intézkedési tervet készített a rendkívüli hely-
zetnek megfelelően, melyet az OVH Árvízvédelmi Törzse, illetve a Kormánybiztosság
jóváhagyott és ennek alapján a személyi, műszaki és anyagi erők felvonultatása
fokozott mértékben megindult.

Az árvízvédelmi töltések leggyengébbnek mutatkozó pontjain a szükségletnek
megfelelően az árvízvédelmi gépesített osztagok pátrialemezfalat építettek be, így
a Tiszaligeten, Abádszalókon és Pusztataskonyban, Kőteleken, valamint Tiszainoka,
Tiszakürt, Tiszaug, Tiszakécske és Kunszentmárton térségében került sor jelentős
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nagyságrendű pátriázásra. A felsorolt térségekben nagyobb arányú kő és homokzsák-
bordák építését és töltés megtámasztást, valamint leterhelést hajtottunk végre. Kon-
centrált beavatkozásra került sor a védvonal számos helyén, összesen 62 ponton,
különösen veszélyes helyzet alakult ki ott, ahol a védekezés alkalmával hossz- és
keresztirányú repedés, csurgás és buzgár jelentkezett.

A megerősített és km-enkénti körzetben működtetett figyelő- és őrszolgálat min-
den esetben gyorsan és pontosan jelezte a védvonal állapotában bekövetkező minden
káros jelenséget, ezt követően azonnal ismételt helyi jelenség-értékelésre és gyors el-
határozásra került sor. A beavatkozás kellő nagyságrendje és technológiája minden
esetben alkalmas volt a káros jelenség lokalizálására. A szakértők nagy segítséget
adtak a szakaszvédelem-vezetés részére nemcsak a jelenségek helyes értékelése vonat-
kozásában, hanem az alkalmazandó technológia megválasztásában is.

A május 30-i tetőzés időpontjára védműveink - a magassági hiánnyal rendelkező
szakaszokon -a beavatkozások eredményeképpen, magasparti nyúl- és jelgátak, vala-
mint jászolgátak építésével, az árhullám magasságának kivédésére alkalmas állapotba
kerültek. Ennek ellenére a tetőzés időpontjában még mindig súlyos volt a helyzet,
magassági értelemben vett védhetőség szempontjából is, mivel egyes ún. magasparti
szakaszok mögött nagykiterjedésű alacsonyabban fekvő területek, sőt községek talál-
hatók, és számos helyen az ún. magaspartok leszakadása következtében a vizek káros
; •'écterülésével kellett számolni. A magaspartok leszakadásának veszélye elsősorban
a Tisza-mederhez közel eső szakaszokon mutatkozott. Emiatt Tiszakécskénél külön
lokalizációs vonal kiépítésére került sor, valamint mélyen fekvő területek feltöltésé-
vel készültünk fel az esetleges partcsúszásokra.

Egyre inkább számolni kellett a hosszantartó tetőzés, illetve árhullám levonu-
lása miatt további átázások, szivárgások, csurgások, buzgárosodások és fakadóvizek
megjelenésével, esetleges gátcsúszások, gátszakadások bekövetkezésével. Ebben a hely-
zetben a legfontosabb teendők között a figyelő- és őrszolgálat megerősítése és be-
sűrítése szerepelt, hogy a fellépő jelenségek időbeni jelzésével a kellő kiértékelés és
a sürgős beavatkozás időben megtörténhessen. A védekezés minden szakaszában a
szükséges védelmi eszközök - a helyi és részben központi erőforrásokból - a veszély
hatékony elhárítására rendelkezésre álltak.

Védvonalaink mindenkori állapotáról nemcsak a figyelő- és őrszolgálaton ke-
resztül kaptunk információt. Azokon a szakaszokon, ahol a káros jelenségek mutat-
koztak, különböző talajmechanikai és ezzel kapcsolatos statikai és szivárgási vizsgá-
latokat végeztünk. További információkat adott a V1TUKI gépkocsi utánfutóra sze-
relt geoelektromos ellenállás mérése, mely lényegében különböző talajfizikai jellem-
zőkre vonatkozó adatokat szolgáltatott. A geoelektromos szondázás és szeizmikus
vizsgálatok alkalmasak az árvédelmi töltések roncsolásmentes vizsgálatára, így külö-
nösen alkalmas védekezés alatti állapotrögzítésre, megfigyelésre.

Az Ár- és Belvízvédelmi Területi Bizottság a védekezés alatt négy esetben ülé-
sezett és összesen 41 határozatot hozott, mely felölelte a védekezés valamennyi együtt-
működő szervét érintő kérdéseket. A Területi Bizottság Operatív Bizottságot hozott
létre, amely naponta ülésezett, a legszükségesebb eseti intézkedéseket megtárgyalta,
tájékoztatást adott és kapott, valamint az árvízvédekezésben együttműködő szervek
zavartalan kooperációját biztosította.

A védekezés szakmai értékelésében és irányításában az Igazgatóság véleménye
egyértelműen meghatározó volt. Az együttműködő szervek ezt nem is vitattták.
Az Igazgatóság védelmi szervezetén belül működő ár- és belvízvédelmi törzs 18 eset-
ben ülésezett. Ezek mindegyikén védelemvezetői utasítás kiadására került sor, me-
lyekben 273 ponc konkrétan és részletesen intézkedett a védelmi munkák egyöntetű,
egyértelmű vitelében. Az 1. sz. védelemvezetői utasítás kiadására 1970. február 18-áa
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a 18. sz. védelemvezetői utasítás kiadására június 26-án került sor. Körben átlagosan
5-8 naponként adtunk ki védelemvezetői utasítást, melyek mindig a pillanatnyi hely-
zet értékeléséből kiindulva határo/.tók meg a tennivalókat.

A tetőzés körüli időszakban, főleg a Szolnoktól délre eső szakaszainkon, az előre
meghatározott 28 koncentrált munkahelyen kívül további 34 helyen koncentrált véde-
kezésre került sor. A Tis-a balpartján Tiszainoka, Tiszskürt, Tiszasas éj Tis^aug
térségében, valamint a Tisza jobbpartján Tiszakécske és Lakirclek közötti védvonal-
szakaszon igen intenzív szivárgási jelenségek mutatkoztak, melyek tovább fejlődése
- beavatkozás nélkül - töltésszakadást eredményezhettek volna. Ennek az állapotnak
megelőzésére koncentrált munkahelyek kialakítására került sor, ahol nagylétszámú
munkaerő, gép- és szállítókapacitás mozgósításával megfelelő mértékű homokzsákos
megtámasztás leterhelést építettünk ki.

A védelmi munkálatok elvégzé'ét nagymértékben zavarta a szinte naponként
ismétlődő esőzés, zápor és zivatar formájában. Több helyen és esetben a közúti gép-
jármüvek közlekedése a gátkoronán lehetetlenné válí. Honvédrégi úszóegysegek gyors
bevetésével tudtuk csak a beépítés helyére szállítani a homokzsákokat, illetve védelmi
anyagokat, a töltés közúti csatlakozási pontjaitól. A hullámtéri nyiladékok fenntartá-
sára és biztosítására nagyobb figyelem fordítandó, mert adott esetben a víziközleke-
dést nagymértékben hátráltatni tudja a hullámtéri erdőség, illetve a töltések menti
helytelenül elhelyezett hullámtörő erdősáv.

A május 50-i tetőzést igen lassú ütemű vízs- intcsökkenés követte. A tartós májas
vízállás miatt a szivárgások és töltés átázások, valamint fakadóvizek a Szolnok-
Csongrád közötti védelmi szakaszokon, különösen Tiszainoka, Tiszasas, Tiszakürt és
Csongrád térségében tovább fokozódtak. A töltéseken és a töltések alatt átszivárgó
víz mennyisége nagymértékben növekedett és a töltések mellett széles sávban elöntést
eredményezett. Nagy erővel vált szükségessé a töltések és toltéspadkák megtámasz-
tása és leterhelése homokzsák és kőbordákkal.

A töltések nagyobb arányú átázása elkerülése céljából számos helyen ún. „slic-
celést" alkalmaztunk, a töltésekben feltorlódott átszivárgó vízmennyiség megcsapo-
lására. A „siiecelés" átlagos keresztmetszeti mérete ásó-, ill. kapanyomnyi volt, el-
helyezkedése általában az esésvonallal párhuzamosan, illetve az esésvonallal 30—45°-os
szöget bezárva történt. Megcsapolás után helyenként a töltésből eltávozó vízmeny-
nyiség elérte a 600-800 l/perc km értéket is. A legtöbb helyen a viszonylag perma-
nens szivárgás kialakulása után az átlag nagyságrendek 300-500 l/pert km érték körül
helyezkedtek el. A sliecclés után 5-10 órával általában megfigyelhető volt a nyomár-
vonal kilépő pontjának több deciméter nagyságrendű, helyenként félmétert elérő
süllyedése. Egyes talajoknál a mentett oldali rézsüláb vonalából eltávolított humusz-
réteg elegendő beavatkozásnak mutatkozott a nyomásvonal néhány deciméter nagy-
ságú csökkentésére. Természeteden az így eltávozó „réteg" víz után a megcsapolás
kezdeti szakaszában mért szivárgó víz mennyisége általában felére csökkent.

Számos helyen került sor meglévő nyomópadkák víztelenítésének megoldására,
különösen azokon a helyeken, ahol az ún. nyomópadka építés földmunkagépekkel
történt. Ilyen esetekben a töltés mentett oldali része nagyobb tömörséggel rendelke-
zik, mint a töltés más kercs.imetszete. Ez természetesen egyrészt a nyomásvonal
erős felemelkedését eredményezi, másrészt éppen a megnövekedett víznyomás hatá-
sára a nyomópadkában tengellyel párhuzamos hosszirányú repedések keletkezését.
A földmozgás nagyszámú homokzsák megtámasztással is lokalizálható. Számos helyen
- zsákfclhasználás csökkentése céljából - szivárgókat építettünk be a nyomópadkába,
és ezzel a nyomópadkát szivárgópadkává alakítottuk át. A szivárgók egymástól való
távolsága 6,0-10,0 méter volt, ezeken minden esetben a töltés lába felé esésbe vezet-
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tük. A nyomópadka és az eredeti töltés csatlakozásánál pedig egy a töltéstengellyel
párhuzamos szivárgót építettünk ki a kellő esés biztosítása mellett.

Az így kiépített szivárgók átlagos keresztmetszeti mérete 25 cm X 40-60 cm volt.
E munkálatokat az árvíz alatt végeztük. A szivárgóárok kiásása rövid szakaszokon
történt, a kőanyag azonnali bedolgozása mellett. Egyes helyeken a padka nagy-
mérvű átázása következtében a 60 cm mélységet nem sikerült elérni. Ilyen esetben
meg kellett elégedjünk a szerényebb méretekkel is. Az eredmény meglepően jó volt.
A megcsapolás után helyenként a töltésből eltávozó vízmennyiség elérte a 4-800
1'perc km értéket is. A viszonylag permanens szivárgás kialakulása után az átlag-
értékek 200-400 1 perc km érték körül helyezkedtek el.

A védekezés alkalmával számos helyen - célszerűségi okból - alkalmaztuk a szi-
várgópadka építést olyan helyeken, ahol homokzsák és kőbordák alkalmazása volt
eddig használatos. Természetesen cíak olyan helyen alkalmazható, ahol a megfelelő
anyag, szállítási és bedolgozási lehetőség fennáll, illetve olcsóbb, mint a homokzsák
vagy kőborda megtámasztás vagy leterhelés. Területünkön szivárgópadka építésére
mintegy 10 km hosszan került sor a védekezés alatt, ez a hosszúság 55 %-a mintegy
18 km hosszon alkalmazott kő- és homokzsákbordás megtámasztásnak, leterhelésnek.

A magas és hosszantartó áradás soha nem észlelt hosfzon és nagyságrendben
eredményezte a fakadóvizet. Különösen kiemelt problémát jelent belterületek vonat-
kozásában a fakadóvíz. Számos község közvetlen a védvonal mellett helyezkedik el
és e/eken a helyeken már az elmúlt évek árvizei alkalmával is súlyos tehertételként
jelentkezett a fakadóvíz. 800-850 cm-es vízállás esetén általában a 20-50 méter széles
fakadóvíy-tükörrel lehet számítani a domborzati viszonyoktól függően. Ez évben
azonban a magas és hosszantartó árvíz következtében a fakadóvizek nagy területen
való szétterülésével találkoztunk. Több helyen a védekezés alkalmával méréseket
végeztünk a fakadóvíz mennyiségére vonatkozólag. A számított fakadóvíz a becsült
vízgyűjtőterületről lefolyó csapadék víztöbblettel és a becsült párolgási veszteséggel
korrigálva 15-30 l/mVnap értékre adódott, illetve gátfolyóméterenként és naponként
;oo-6oo 1 értékkel számíthatunk. A kapott értékek nem pontosak, azonban alkal-
masak arra, hogy adott esetben és helyen az alkalmazandó szivattyúkapacitást, illetve
csatorna vízszállítóképességet meghatározhassunk belőle.

A szivárjgó és fakadóvíz témánál kívánom megjegyezni, a pátriázás jelenlegi for-
májában, technológiájában és anyagában távolról sem olyan jelentős, mint azt eddig
gondoltuk, vagy alkalmazását illetően feltételeztük.

Az átázások és szivárgások csökkentésére a töltések vízfelőli oldalán fólia-
terítést helyeztünk el. E munkák végrehajtásában nagy segítséget jelentettek a köny-
nyűbúvár osztagok. A védekezés alkalmával számos technológiát próbáltunk ki a víz-
alatti fólia terítés végrehajtására könnyűbúvárok igénybevételével. A vízzárás haté-
konyságát az erősen fejlett növényzet nagymértékben csökkentette. Kívánatos, és fel-
tétlen hatékony a fóliaterítés árvíz előtti elkészítése. Ez azonban csak megfelelő
előrejelzés birtokában hajtható végre. Meredekebb rézsű esetén az ún. zsebes fólia-
terítés alkalmazható. A fólia alsó szélén zsebek hegesztendők fel, ezekbe homokzsák
helyezendő s így könnyen lccsúsztatható a fólia a rézsű mentén könnyűbúvárok be-
avatkozása nélkül is. A könnyűbúvár-osztagok zsilipek és egyéb töltéstestbe épített
műtárgyak vízzárása biztosítása céljából nagyszerűen alkalmazhatók. Jó hatékony-
sággal megoldották a fóliás ragasztott szigetelést a műtárgyak vízalatti részein és
ezzel számos helyen biztosították a zsiliptáblák jó vízzárását.

Az árvízvédelmi helyzet értékelése alapján szükségessé vált - részben távolabbi
preventív intézkedésként is - a térség lokalizációs vonalainak felülvizsgálata. A loka-
lizációs vonalaink távlati értékelésénél feltétlen figyelembe veendő a kiskörei víz-
lépcső nagykunsági és jászsági főcsatornájának vonalvezetése, illetve ezek megváló-
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sítása után meglévő lokalizációs terveinek nagymértékű átértékelésére és korrigálá-
sára lesz szükség. A jelenlegi lokalizációs tervek felülvizsgálata alapján elhatározásra
került az i. sz. Szolnok-határmenti és a 3. sz. ún. tiszaugi lokalizációs vonal kiépí-
tése, melynek kiviteli munkái azonnal el is kezdődtek és a védekezés alatt mintegy
60 000 m3 föld beépítésével el is készültek. Az 1. sz. lokalizációs vonal Szolnok város
védelme céljából, a 3-as számú lokalizációs vonal pedig a Hármas-Körös és Tisza kö-
zötti területek kölcsönös biztosítása céljából készült.

A védelemvezetés az intézkedési készség lehetőségeinek fokozására a kiürítési
és mentési terveket felülvizsgálta és kiegészítette. A felülvizsgálat és kiegészítés
a fegyveres testületek törzseivel és a megyei tanács illetékes szerveivel történt. Loka-
lizációs csoportunk néhány feltételezett gátszakadásra konkrétan kidolgozta a jelen-
legi helyzetre vonatkozó mentési és kiürítési tervet a fel- és elvonulást utak meg-
határozásával. Árvizi feladatok végrehajtásakor minden esetben szükséges a térség
közlekedési hálózatának konkrét megismerése, mivel időközben egyes vonalszaka-
szokon kapacitás bővülés, más helyeken kapacitás szűkülés következik be, különöien
ez utóbbi nagy mértékben hátráltathatja a védekezés munkáját.

A tiszai tetőzést követő időszakban alakult ki és vonult le a Hármas-Körös nagy
árhulláma, amely további nagy terhelést jelentett az egyébként is már átázott körösi
töltések számára.

A tiszai védelmi helyzet június 6-a után lehetővé tette a fegyveres testület lét-
számának átcsoportosítását, erre a védelmi helyzet hosszantartó elemzése és értéke-
lése alapján került sor. A Tisza felső vízgyűjtőjében lehullott csapadékból kialakult
felső-tiszai árhullám közép-tiszai előrejelzett szintjét a védelemvezetés úgy értékelte,
hogy azt a Vízügyi Igazgatóság a közerő fokozottabb szükségszerinti igénybevételével
a honvédségi és polgári védelmi erők felszabadítása után is sikeresen védeni képes.
Ebben az időben a nagy körösi árhullám kialakulásával még nem számoltunk. A jú-
nius 6-i erő-átcsoportosítás előtt a védelemvezetés az alábbiak szerint értékelte a hely-
zetet.

Tiszafüred és Tiszabő között a védelmi tevékenység nagyarányú csökkentését,
Szolnok térségében - Tiszabő-Martfű között a védekezési szint tartását, Martfű és
Csongrád között - Tiszakürt-Tiszakccske-Tiszainoka-Tiszaug-Tiszasas és Körös-
torkolat térségében pedig a védelmi munkák tovább fokozását irányozta elő. Ez az
értékelés, a védekezés kibontakozásának fenntartása mellett lehetővé tette a Tisza
Szolnok alatti szakaszán és a Hármas-Körös melletti védelmi szakaszokon a védeke-
zési tevékenység fokozását, valamint a június 12-én működési területünkre érkező
rendkívüli körösi árhullám fogadására a hatékony felkészülést.

A rendkívüli körösi árhullám - bár a mértékadó vízmércék eddig észlelt maxi-
mális szintjét 33-60 cm-rel haladta meg, a szükséges intézkedések időbeni végrehaj-
tásával biztosítható volt a töltések védelme. A körösi védelem a periódusában mint-
egy 2000 fm hosszon a magassági hiány megszüntetése volt a legsürgősebb feladat,
majd ezt követően egy szakaszon pátriázásra került sor, számos helyen a töltések
homokzsák és kőmegtámasztás leterhelésével volt szükséges biztosítani a töltések
állékonyságát, kiemelten nagy feladatot jelentett a kunszentmártoni közúti hídra
vezető hullámtéri úwzakasz kétoldali jászolgát biztosítása. Az igen magas körösi víz-
állás ellenére, noha a kétoldali jászolgátak helyenként 50 cm-es vizet tartottak,
a közúti közlekedés minden időpontban biztosított volt. A közúti híd forgalmának
fenntartására az árvízvédekezési munkák zavartalan közlekedés biztosítása szem-
pontjából is szükséges volt.

A Körösök nagy árhullámának levonulása után érkező újabb tiszai árhullám
Szolnoknál június 24-én tetőzött, az idei maximumnál 64 cm-rel alacsonyabb szinten.
Ez azonban már nem okozott megoldhatatlan feladatot a védekezők számára és nem
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tette különösebben próbára az előző védelmi munkák során megerősített gátak ellen-
álló képességét. Rendkívüli eseményre, illetve újabb káros jelenségek nagyobb arányú
észlelésére már nem került sor.

A június hóban levonult körösi és tiszai árhullámok elleni védekezéssel a fő-
védekezési periódus, illetve védelmi tevékenység lényegében sikeresen befejeződött.
A további intézkedések a hoss/an tartó lassú apadás alatti helyenként jelentkező
védelmi munkákra, a védekezésnél igénybevett és felhasznált anyagok kezelésére,
visszanyerésére és karbantartására, valamint az egyes gátszakaszok megerősítésének
felmérésére vonatkoztak. Kezdetét vette az árvízkárok számbavétele, a helyreállítási
munkák kapacitás-szükségletének1, munka-mennyiségének és költségmeghatározásának
tevékenysége. Ugyanakkor az árvízvédekezési munkák befejezése előtt megkezdtük
a tiszai árhullámok hidrometeorológiai viszonyainak részletesebb vizsgálatát. Már
az első vizsgálatok igen meglepő következtetésekre adtak lehetőséget. Ezek közül két
következtetés igen figyelemre méltó az elkövetkezhető árvízvédekezést illetően. (Lásd
5. sz. melléklet.)

A Felső-Tiszán kialakult rendkívüli árhullám Szolnoknál önmagában véve nem
is jelentett volna egy rendkívüli tetőzést, hiszen vízmennyisége alig közelítette meg
a 2500 mVsec-et. A 909 cm-es vízállás azért következett be, mert az árhullám egy
igen telített mederre futott rá. A tetőzés időszakában az esésviszonyok 2-3 cm/km
érték között helyezkedtek el, és ez magyarázatot ad arra is, hogy a magas vízállások
környezetében mért vízhozamok miért maradtak lényegesen alatta az eddigi Q-H
gőtéből következő vízhozamnál. Ugyanakkor megállapítható, meg van a lehetősége
további mcllékvMolyások árhullámainak egymásra halmozódásának.

Az 1970. évi 909 cm-es LNV a korábbi Igazgatóság által számított eloszlásgörbe
szerint 97,5 ft, 0-os valószínűségű volt, azaz 40 évenkénti ismétlődésű. A mostani LNV,
minthogy az az eddigi LNV-ket meghaladta, azt indokolta, hogy a valószínűségi
számításokat ezen újabb vízállásadat figyelembevételével ismét elvégezzük. A vizs-
gálatba egy 50 éves idősort vontunk be. Két eloszlásgörbét próbáltunk ki. A folyók
mértékadó vízszintjeit taglaló 1964-es Károlyi-féle tanulmány az 1 %-os vízállásra
Szolnoknál 947 cm-t ad meg, amelytől alig tér el a korábban általunk számított
954 cm. Az idei LNV-t is bevonva a számításokba, 1 %-os vízállásra Szolnoknál
970 cm-t kapunk a normális eloszlás szerint, illetve a Pearson eloszlás szerint 1 %-os
vízállásra Szolnoknál 1000 cm tartozik. Tekintettel arra, hogy a nagy valószínűségű
tartományban a normális eloszlás illeszkedése a jobb, így a szolnoki 1 %-os víz-
áJlásra a 970 cm fogadható el. Az új eloszlásgörbe szerint a 909 cm-es szolnoki
tetőzés mintegy 35 éves ismétlődésű.

A szolnoki LNV 1901-1970 közötti alakulásának vizsgálata további figyelemre
méltó információt szolgáltat. Az 1901-1970. évek árhullámait vizsgálva, egyszerű Ezemre-
vétel alapján is megállapítható, hogy az utolsó években, évtizedekben gyakrabban
fordultak elő a különböző védelmi fokozatokat elérő árhullámok. Az árhullámok
tetőző vízállásai a 850 cm-t 1901-1970 között összesen nyolc esetben haladták meg,
s ebből négy előfordulás az utolsó évtizedre, pontosabban 1964—1970. évekre esett.
Ugyanakkor az évszázad első, majdnem két évtizede, pontosan 18 év telt el úgy,
hogy a tetőző vízállás a 850 cm-t nem haladta meg. Ez a két tény önmagában fel-
hívja a figyelmet az éves LNV emelkedési tendenciájának vizsgálatára, illetve kimu-
tatására. Ennek érdekében meghatároztuk az 1901-1970. évek közötti 70 tagú idősor
10, 20, 30, 40, 50 és 60 éves mozgó átlagait. Mindezek az LNV-k idősorával együtt
a mellékelt ábrán találhatók.

A 10 éves mo/gó átlagsoron jól látható két, lényegében teljes ciklus és egy
harmadik elkezdett ciklus. A 20-60 éves idősorok jól kiadják az emelkedés tenden-
ciáját az éves LNV-k rendjét. Az 50 éves átlagok például az 1901-1950 közötti
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649 cm-es átlagtól az 1921-70. évi 671 cm-es átlagig emelkedtek. Az emelkedés átlagos
intenzitása kb. 1 cm/év. A 10 éves mozgó átlag felrakásánál tapasztalható két ciklus
jól látható minden további csoportátlag felrakásánál is.

Az Ár- és Belvízvédelmi Területi Bizottság, valamint a Védelemvezetés több
alkalommal értékelte a védekezésben résztvevő szervek tevékenységét. Megállapította
a védekezésben együttműködő szervek munkája eredményes, feladataikat mind a víz-
ügyi, mind a fegyveres alakulatok, mind a tanácsi szervek és az általuk szervezett
közerők dolgozói becsületesen, szorgalmasan, megfelelően látják el. Az együttműködés
zökkenőmentes és kívánnivalót nem hagy maga után. Megállapította a Bizottság,
hogy a Középtiszavidéki Vízügyi Igazgatóság területén a rendkívüli hidrometeorológiai
körülmények nyomán bekövetkezett árvizek elleni védekezést a szervezettség, a cél-
tudatos ' felkészültség, a résztvevő szervek közötti összhang és egységes cselekvés
jellemezte. A védekezés szervezése és irányítása minden szinten körültekintő, a hely-
zebnek megfelelő és eredményes volt.

Igen hatékonyan működött az Árvízvédelmi Operatív Bizottság és nagymérték-
ben segítette, koordinálta az együttes védelmi tevékenységet. A védekezés legnagyobb
munkájának terhét a Középtiszavidéki Vízügyi Igazgatósáig szervezete, személyi, mű-
szaki, gépi és anyagi erői, valamint a fegyveres testületek egységei viselték. Velük
együtt vállvetve dolgozott a tanácsok által szervezett közerő. A védekezésben részt-
vevő szervek munkája és tevékenysége hatékonyan segítette a védelemvezetés mun-
káját. Külön kiemelés nélkül elismerés és köszönet illeti meg az Igazgatóság dolgozói
melleit az eredményes védekezési munkában tanúsított helytállásukért a honvédségi,
karhatalmi, rendőrségi, munkásőri, polgári védelmi alakulatok, a közerő és a véde-
kezésben résztvevő és együttműködő szervek tagjait, illetve dolgozóit.

Hegedűs Lajos
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