50 éve zajlott az 1970. évi nagy árvízvédekezés
Az 1970. évben először az áprilisi, majd a májusi és az azzal összefüggő júniusi, teljes Tisza-völgyre
kiterjedő árhullámok idézték fel először komolyabban annak veszélyét, hogy Szeged városát
esetleg
második
elöntési
katasztrófa
is
érheti.
1970 tavaszán négy kisebb árhullámot követően az áprilisi árhullám 1941 óta a legmagasabbnak
bizonyult a Tiszán. Az áprilisi és májusi kiterjedt erdélyi és kárpátaljai esőzések a Körösök völgye
kivételével a Tisza teljes vízgyűjtő-területét az addigiakat felülmúló árhullámok kialakulásának
helyzetébe hozták.
Az 1970. év első felében - öt hónapos állandó árvíz- és belvízvédelmi készenlét után - hét nehéz
héten át tartott Csongrád megyében, a rendkívüli tiszavölgyi árvíz elleni megfeszített küzdelem.
Az Alsó-Tisza vidéke, így Szeged városa is az ország figyelmének középpontjában állt, hiszen ez
előtt a város előtt mindannak a víznek el kellett folynia, amely a Tisza vízgyűjtőjén közben máshol
esetleg már súlyos károkat is okozhatott, és ez a város volt az, amelyet 1879-ben a Tisza árvize
egyszer már romba döntött.
Az árvízvédekezők - vízügyesek, katonák, a veszélyeztetett területek lakossága, sőt, közvetve az
egész ország népe - megtették kötelességüket: második szegedi árvízi katasztrófára nem került
sor 1970-ben.
Május 15-én a gyulafehérvári igen magas vízállás miatt, a Maros makói 398 cm-es vízállása mellett,
elrendelték a II. fokú árvízvédelmi készültséget, s május 17-én 409 cm-es makói vízállásnál már a
III. fokot is. Az árhullám május 19-én érte el az országhatárt és 20-án Makónál 624 cm-rel, vagyis
az addigi legmagasabb vízállást 44 cm-rel meghaladva tetőzött. Ekkorra már a magasság-hiányos
töltésszakaszokat homokzsákkal s földdel bevédték, a fokozott figyelőszolgálatot megszervezték,
s a vonalvilágítást felszerelték.
Makó alatt a Maros-jobbparti töltésein a 17 km-es szelvény környékén hatalmas buzgáros szakasz
alakult ki a május 20-i tetőzés kísérő jelenségeként. Ezért Makó, Maroslele és Óföldeák
kiürítését javasolták elődeink.
A Tisza Szegednél június 2-án 961 cm-es vízállással tetőzött, amely 38 cm-rel lett magasabb, mint
az addig legnagyobb vízszint. 1970-ben Szeged is, az Alsó-Tisza vidék is megmenekült, a szegediek,
a vízügyi szolgálat és a katonák hősi helytállásának, összefogásának köszönhetően.

