Az 1970. évi Körös-völgyi árvízre emlékezünk
Részletek a Körös-vidéki Vízügyi Szemle 1970 júniusi számából: Takács Lajos akkori
vízügyi igazgató és Koloncsák István alezredes írásaiból
„Május közepén rendkívül szeszélyes időjárás alakult ki a Kárpát-medencében. Erdélyben
felhőszakadás szerű esőzések voltak. A rendkívüli csapadékok hatására a Szamos és a
Maros romániai vízgyűjtőjében pusztító árvizek keletkeztek. A Szamos mentén a hatalmas
víztömegnek nem lehetett útját állni és magyar területen lévő községeket is elöntött a
folyó. A Maros mentén óriási küzdelemben sikerült megóvni a magyarországi városokat és
községeket az árvíz pusztításától. A marosi védekezéshez igazgatóságunk is segítséget
nyújtott, 171 kollégát bocsátottunk az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
rendelkezésére. Ekkor még nem gondoltunk arra, hogy néhány nap múlva minden idők
legnagyobb árvizével fogunk küzdeni a Körösökön.
Az esőzés a Körösök vízgyűjtőjét sem kerülte el. Június 10-13. között a Berettyó völgyében
63,1 mm, a Sebes-Körös vízgyűjtőjében 84,4 mm, a Fekete-Körös területén 111,5 mm, a
Fehér-Körös forrásvidékén 111,1 mm csapadék hullott.
A csapadékok hatására az említett folyókon magas árhullámok alakultak ki. A folyók
áradása rohamos volt. A víz szintje például a Fekete-Körösön 24 óra alatt 260 cm-t, 48 óra
alatt 400 cm-t, a Berettyón 72 óra alatt 260 cm-t emelkedett. Az előrejelzések szerint 80130 cm-rel várhattunk magasabb vizeket az eddig ismert legnagyobb vízállásoknál.
Az előrejelzések ismeretében az igazgatóság késedelem nélkül megtette a szükséges
intézkedéseket, elrendeltük a vízőri szolgálat megerősítését, a védelmi anyagok helyszínre
szállítását, a lokalizáló töltések erősítését.

Maximális vízállás a Fekete-Körösön a Gyula-Sarkad közötti közúti hídnál, Remetén

A Sebes-Körös fokközi hídja Szeghalomnál
Amint az esőzésekből várható volt, a
Körösök romániai szakaszán igen magas
vízállások alakultak ki. A Fekete- és FehérKörös töltései nem bírták a rendkívüli magas
víz
nyomását
és
töltésszakadások
következtek be. A Fehér-Körös árvize
átszakítva az útjában álló romániai
lokalizációs vonalakat a magyar határ felé
tartott. Itt azonban útját állta az 1967-ben
megépített lokalizációs töltés, amely kellő
biztonságot nyújt a magyar területek
elöntése ellen.
A súlyos helyzetre tekintettel a Körös-vidéki
Vízügyi Igazgatóság vezetője június 11-én
összehívta
az
Árvízvédelmi
Területi
Bizottságot.
A
Bizottság
az
ülésén
késedelem nélkül megtette a hatáskörébe
tartozó intézkedéseket, elhatározta Újíráz,
Csökmő, Darvas, Sarkad, Sarkadkeresztúr,
Kötegyán,
Méhkerék,
Nagygyanté,
Újszalonta,
Dénesmajor,
Körösladány,
Dévaványa kitelepítését. Ezt az intézkedést
június
13-án
néhány
óra
alatt
végrehajtották és mintegy 45 000 embert a
legnagyobb rendben telepítettek át biztonságos helyre.
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A lakosság biztonságba helyezésével egyidőben a gátakon emberfeletti munka folyt. Az
igazgatóság törzsállománya kevés volt ilyen hatalmas feladat ellátásához, ezért további
erőket igényeltünk. Segítségül kaptunk napi átlagban 1350 fő katonát, 250 fő munkásőrt
és 4400 közerőt. A társvizigektől és vízügyi szervektől további 410 fő sietett segítségünkre.
Legnagyobb védekező létszám június 14-én volt, amikor 9500 fő dolgozott a gátakon.

Készenlétben álló közerő Körösladányban Sebes-Körös jobb partján
A kezdetekben a Sebes-Körösön és a Berettyón voltak kritikus napok, majd a védelem
súlypontja a Fekete-Körösre tevődött át. A Sebes-Körösön hosszú szakaszon
töltésmeghágás ellen, Körösladány térségében pedig töltéscsúszások ellen kellett
védekezni. Egyidejűleg lázas gyorsasággal épületek az esetleges romániai árvizet feltartó
lokalizációs vonalak. Amint enyhült a helyzet a Sebes-Körös felső szakaszán, a katonai
erőket a Fekete-Körösre irányítottuk, itt volt a legveszélyesebb a helyzet, itt folyt a
legnagyobb küzdelem.

Bordás megtámasztás építés közben a Sebes-Körös jobb part 10,700 fm-ben
3

Ellennyomó medence Körösladányban

Nyúlgát építés Körösladányban

A tetőzés előtti záporok helyzetünket félelmetessé tették, sok helyen 50-100 mm közötti
csapadék hullott. A töltéskorona napokon át járhatatlan volt, a záporok hatására sík víz
volt ez egész határ. A Fekete-Körös töltései több kilométer hosszban megrepedtek,
csurgások, szivárgások, buzgárok töltéscsúszások keletkeztek. Védelemre felhasználható
anyag a helyszínen nem állott rendelkezésre. A követ, homokzsákokat és egyéb védelmi
anyagokat feneketlen sárban próbálták a helyszínre szállítani, de a tengelyen való szállítás
a legnagyobb erőfeszítés ellenére sem volt eredményes.

Anyagszállítás a védelmi munkához
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Volt olyan idő, amikor a gáton egyszerre tíz helyen is veszélyt jeleztek. Egyik helyen
csúszott, másik helyen repedt a gát, a harmadik helyen buzgárok keletkeztek. Például
június 14-én, amikor a Fekete-Körös bal partján a sarkadi hídtól 600 m-re gátcsúszás
történt, a Békési Polgári Védelmi zászlóaljból azonnal 100 ember indult a kritikus
szakaszra, igen ám, de ugyanakkor a jobb parton a torkolattól 200 m-re szintén gátcsúszás
történt. A helyzetet súlyosbította, hogy a megcsúszott töltések megtámasztására itt nem
volt anyag készenlétben. A parancsnok leleményessége mentette meg a helyzetet, aki
utasította a homokbányából áthelyezett növendékeket, hogy üres zsákokat tegyenek fel a
gépkocsikra, és ezeket a helyszínre érve rögtön megtöltötték a gáttól néhány méterre lévő
kis dombról. Nem számított, hogy a bakancsokba befolyt a sár, hogy estére csak pár fáklya
fénye világította meg a területet, a munka szépen haladt.
A továbbiakban három katonai kompot alkalmaztak anyagszállításra. A végig kivilágított
töltéseken vízügyesek, katonák, közerők emberfeletti munkát végeztek és végül
megvédték a roskadozó töltéseket.
Június 16-ra eldőlt a küzdelem, a Körösök-völgyében nem lett árvízi katasztrófa, de
fenyegető figyelmeztetést kaptunk. Folyóink mentén 3000 méter hosszban volt magasabb
a vízszint a meglévő töltéskoronánál, 6 veszélyes töltéscsúszás keletkezett, 15 buzgárt
fogtunk el és 558 méter töltésszakaszt szádfalatunk le. Az átázások és buzgárok
megfogására 5000 méteren végeztünk fóliázást és a megcsúszott töltések
megtámasztására 7000 méteren építettünk bordás megtámasztást, 1,4 millió
homokzsákot használtunk fel. A védvonalakon 122 km hosszban kellett elektromos
világítást kiépíteni.

KÖVIZIG gépesített osztaga „pátria”-verésre készen a Sebes-Körös jobb partján
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A körösi árvizekre a rendkívüli gyorsaság, az események hirtelen változása jellemző. Az
egész védekezés lényegében 7 nap alatt bonyolódott le. Nagyobb folyóinkon ennél több
idő jut a felkészülésre, itt pedig ennyi idő alatt már annak is el kell dőlni, hogy ki lesz a
győztes ebben a gigászi viadalban.

Homokzsákok szállítása a gátakon Körösladányban
Ebben az árvízvédelemben nemcsak a gátakon volt példamutató helytállás, hanem az
érintett községekben is. A kitelepítések és visszatelepítések példás rendben, órák alatt
megtörténtek. A befogadó községekben nagy együttérzéssel fogadták a betelepülőket és
a legnagyobb megértéssel igyekeztek segíteni gondjaikon. A kiürített községek
férfilakosságából visszamaradt egy-egy olyan csoport, amely felügyelt a községre, etette
az állatokat. A visszatelepült lakosság aggodalma gyorsan eloszlott, mert házaikat és
értékeiket épségben, állataikat gondozottan találták. Jellemző, hogy a kiürített
községekben egyetlen bűncselekmény sem fordult elő.”
Összeállította: Pozsárné Kaczkó Zita
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