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Mindenki másban véli felfedez-
ni a májusi özönvizek okait, 
ám a szakemberek szerint ez 
még nem a világvége kezde-
te. – Pontosan egyelõre nem 
lehet megmondani az okokat, 
de érdemes lesz mélyebben 
elemezni ezt a szokatlan hóna-
pot – fogalmazott óvatosan a 
népszerû meteorológus, Vissy 
Károly. – Az én feltételezésem 
szerint két légköri körülmény 
együttes hatása okozhatta a 
rendkívül csapadékos idõjárást. 
A nyári medárdok, amit európai 
monszunidõszakként is nevez-
nek, valamint az izlandi vulkán-
tevékenység.

Mindez talán furcsán hangzik, 
hiszen Medárd napja csak június 
8-án érkezett el, ám az idõszakot 
tágabb értelemben számítják. – 
A jelenség lényege, hogy az óceán 
lassabban melegszik fel, mint a 
szárazföld, erõteljes hõmérséklet-
különbség alakul ki, ezért Európa 
felett ilyenkor könnyebben jön-
nek létre instabil légrétegek. Az 
izlandi vulkántevékenység miatt 
idén még lassabban melegedett 
az óceán, mint a szárazföld. Ezért 
alakultak ki gyakrabban ciklo-
nok, amelyek ráadásul a Kárpát-
medencében erõsödtek fel – foly-
tatta Vissy Károly. – Szárazabb és 
melegebb idõszak következhet, 

de fennáll annak a veszélye, hogy 
az erõs besugárzás, valamint a 
nagy mennyiségû nedvesség 
miatt erõs párolgás indulhat meg, 
egyfajta mocsáreffektus alakul-
hat ki. Ez pedig heves zivatarte-
vékenységgel is járhat.

Pest megyében már eddig 
is nagy károkat okozott a csa-
padékos idõ. Korábban már 
hírt adtunk arról, hogy a pili-
si parkerdõben hatalmas kár 
keletkezett a viharok miatt, de 
a hétvégi vihar Törökbálinton is 
hatalmas mennyiségû vizet és 
kiadós jégesõt eredményezett. 
Olvasóink bokáig érõ jégrétegrõl 
számoltak be.  

– Ebben az évben összesen 
1428 alkalommal riasztották 
kollégáimat, ebbõl 1176 eset az 
elmúlt két és fél hétben történt 
– tudtuk meg Rózsa Gábortól, az 
érdi tûzoltóság mûszaki mentési 
osztályának vezetõjétõl. – Május 
utolsó napján 25 riasztást kap-
tunk, június 1-jén hatvanat, júni-
us 2-án húsz riasztás érkezett, 
egy nappal késõbb pedig har-
minc helyre kellett kivonulniuk 
a tûzoltóknak. Az esetek több-
ségében megrongálódott fákat 
kellett kivágnunk, de az áradás és 
a belvíz okozta vízkárok elhárítá-
sa miatt is számos alkalommal 
vonultunk ki. Az esetek több mint 
felében Érden volt dolgunk, de 
sok munkánk akadt Budaörsön, 
Törökbálinton és Biatorbágyon 
is. Egyedül Százhalombattán kel-
lett embereket kitelepíteni, ott 
ugyanis két épület annyira meg-
rongálódott, hogy életveszélyessé 
vált az ott élõk számára. 

A tûzoltóságnak és a polgá-
ri védelemnek lapzártánk után 
is lesz dolga, mivel ezekben 
a napokban tetõzik a Duna. – 
Százhalombatta Ófalu az a rész, 
amely leginkább ki van téve az 
árvízveszélynek. Tíz kollégánk 
jelenleg még az ócsanálosi árvíz-
elhárításnál segédkezik, de 
már hazarendeltük õket, mert 
feltehetõen itt is szükség lesz a 
munkájukra.� SNZs–GB

Bokáig érõ jég Törökbálinton, kitelepítés Százhalombattán

A víz az úr
PEST MEGYE – Az idén nem adhatunk igazat a közmondásnak, ennyi esõ még 
májusban sem ér aranyat, sõt országszerte komoly károkat okozott. A záporok, 
zivatarok a Pest megyei településeket sem kímélték. Vissy Károly meteorológus 
szerint az izlandi hamufelhõ is közrejátszhatott a szokatlanul sok csapadékban.
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Rákérdeztünk

Géczi Dalma 
fõiskolai hallgató:
– Idõjós legyen a talpán, aki 
pontos elõrejelzést tud adni 
mostanában! Egyszer süt, egy-
szer meg derült égbõl szakadni 
kezd. Lassan már szép idõben 
sem merek elindulni esernyõ 
nélkül, olyan, mintha a trópu-
sokon élnénk.

Székely Andrea 
kertészmérnök:
– Az egész világ teljes klíma-
változáson megy át, és ez nem 
véletlen. Az erdõk kiirtása, a 
természet kizsákmányolása, 
környezetünk károsítása nem 
marad büntetlenül. Félõ, hogy 
ez a folyamat már visszafordít-
hatatlan.

Ön hogyan alkalmazkodik
a bolond idõjáráshoz?

Karcza György 
fõiskolai hallgató:
– Az iskola mellett dolgozom 
is, összesen két hét szabad-
ságom van, hogy elmenjünk 
nyaralni. Ilyen idõjárás mel-
lett viszont lutri, mikorra 
idõzítsük. Az utóbbi években 
teljesen összekeveredtek az 
évszakok. 

Villányi Endre 
mûszaki menedzser:
– Úgy tûnik, be kell rendez-
kednünk egy másik életmódra. 
Tavaly ilyenkor nem gyõztünk 
locsolni, idén a kertünk iszap-
tengerré vált. Újra meg kell 
tanulnunk tisztelni a természe-
tet és alkalmazkodni a megvál-
tozott környezethez.


