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Szélsőségek Veszprém időjárásában

(Az 1995–96. évi hosszú, hideg, havas tél)

KOVÁCS GYŐZŐ GYULA

RÉGI IDŐJÁRÁSI FELJEGYZÉSEKET LAPOZGATVA az érdeklődő
olvasó legtöbbször a különleges, szélsőséges események leírását keresi, arra kíván-
csi, hogy lehet-e összefüggést, hasonlóságot találni a ma és a korábbi évek időjárá-
sa, éghajlata között. Volt-e és mikor az általa megélttől hidegebb tél, melegebb nyár,
tetten érhető-e az adatokban a sokat emlegetett globális éghajlatváltozás, vagy csak
az időjárás bizonyos határok közötti ingadozásáról van szó. Veszprém sem mentes a
rendkívüli időjárási jelenségektől, legyen az hőség, szárazság, vagy éppen hosszú,
havas hideg tél. 

Az első, Veszprém városára vonatkozó téli feljegyzést Kecseti Márton naplójá-
ban olvashatjuk, mégpedig 1539-ből, amikor leírja, hogy október 24-én magas volt
a hó és ugyancsak tőle tudjuk, hogy 1543-ban, húsvét napját szintén magas hóval
ünnepelték. Bolgár Mihály kegyesrendi tanár a télről a következőket írta: „A hőmér-
séklet ingadozása, mint minden szárazföldi klímával bíró vidéknél, nagy és gyakori.
A helybeli meteorológiai adatokból az tűnik ki, hogy Veszprémben a tél középhőmér-
séklete –0,5°C a fagypont alatt. A legnagyobb hideg, a régi feljegyzések nyomán,
1789. decz. 26-án –17 R° (–21°C), 1850. jan. közepén –20 R° (–25°C), és a legna-
gyobb valamennyi között 1830. jan. 28-án volt: 21,5 R° a fagypont alatt (–27°C).
Rendes körülmények között –15°C fokon alul ritkán szokott állani. A hideg napok,
mikor fűtés nélkül már nem lehet maradni, nov. elejétől ápril elejéig tartanak. Az évi
ingadozás +14°C és –26,5°C, összesen 40,5°C.”1

Az elmúlt évtizedek legkeményebb tele az 1995–96-os tél volt, középhőmérsék-
lete (november elejétől március végéig) mínusz 1,5°C-nak adódott, 116 napon át
borította hó a talajfelszínt és a maximális hóvastagság elérte a 81 centimétert.

1995-ben szokatlanul korán – már november elején – beköszöntött a tél és sok-
felé havazott. A hónap folyamán kevés volt a napsütés, hideg volt az idő. A csapa-
dék az ország keleti területein a sokévi átlag felett, míg a Dunántúlon az átlag köze-
lében, vagy az alatt alakult. A havi középhőmérséklet 1,2°C-nak adódott, csaknem

1 BOLGÁR 1893. 20.
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három fokkal múlta alul a hónapra jellemző értéket. Húsz napon csökkent a mini-
mum hőmérséklet fagypont alá és a fagy három napon a délutáni órákban sem enge-
dett fel (téli nap, amikor a napi maximum hőmérséklet is 0°C alatt marad). Az első
hidegebb periódus november 4–12. között tartott, ekkor minden nap volt fagy és a
délutáni hőmérsékletek is +3°C alatt maradtak. Ezekben a napokban érte el térsé-
günket a tél első hulláma.

Az első hidegfront november 2-án vonult át hazánk fölött, sokfelé okozott kia-
dós záport, egy-két helyen zivatar is előfordult. November 4-én egy újabb hidegfront
következtében gyengén havazott, 5-én reggelre hólepel borította térségünket. „A
korán megjött hó szombaton már gondokat is okozott megyénk országútjain – első-
sorban a Bakonyban. Az idősebbek emlékeznek rá, hogy a hatvanas évek végén már
volt olyan november negyedike, amikor hófúvások akadályozták a közlekedést
megyénkben. Most is a Balaton-felvidék és a Bakony tájait borítja összefüggő hóta-
karó, melyet tovább vastagított a tegnapi hóesés. Ugyanakkor a Balatontól délre
alig fehéredik a vidék.”2 Ötödikén és hatodikán az ismétlődő kisebb hózáporok hatá-
sára 3 cm-es hótakaró alakult ki és az időnként viharossá fokozódó szélben kisebb
hóátfúvások alakultak ki. „Péntekről szombatra virradó éjszaka kettő-öt centiméter-
nyi vastagságú hó esett Veszprém megye középső részében, tehát Ajka, Veszprém,
Pápa és Zirc térségében. Veszprémi tudósítónk arról számolt be, hogy az erős szél
hófúvásokat okozott. Az utak síkossága és a heves hóviharok megnehezítették a köz-
lekedést.”3 A tél első kísérlete csak néhány napig tartott, de hatodikára is jutott a kel-
lemetlenségekből. „Veszprém megyében hétfő déltől folyamatosan havazott – jelen-
tette veszprémi tudósítónk. A közlekedést nehezítette, hogy viharos erejű szél volt, és
a felkavart hó miatt a látótávolság 5–10 méterre csökkent. Egyes mellékútvonalak
azonban – így például Olaszfalu és Felsőperepuszta, Ajka és Pula, Városlőd és
Kislőd között, valamint a csehbányai és hárskúti bekötővonal – járhatatlanná vál-
tak. Időlegesen fennakadás volt a közlekedésben Tapolca és Veszprém között is.”4

Tizedikére a hó elolvadt, 13-tól átmenetileg a reggeli fagyok is megszűntek.
November második dekádjában a Nyugat-Európa fölött lévő anticiklon lassan

Közép-Európa felé mozdult el, így a hónap közepéig hazánkban is átmenetileg nyu-
galomba jutott a levegő. Nagyrészt csendes, egyre párásabb idő alakult ki, fokozó-
dó ködhajlammal. November közepén az Atlanti-óceán térségében erőteljes ciklon-
tevékenység kezdődött, amelynek előoldalán DNy felől több fokkal enyhébb légtö-
megek árasztották el térségünket, a hőmérséklet jelentősen emelkedett. Ebben az

2 Napló, 1995. 11. 06. Gáldonyi Béla: A hó megelőzte a telet. 1.
3 Népszabadság, 1995. 11. 06. Közlekedési dugók a korai hóesés miatt. 20.
4 Népszabadság, 1995. 11. 07. Hótorlaszok, életveszélyes utak. (A viharos erejű szél nehezíti a

kotrógépek munkáját) 20.
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enyhébb periódusban 16-án és 17-én a délutáni hőmérsékletek meghaladták a
+13°C-ot. A ciklon hidegfrontja előtt áramló enyhe nagy nedvességtartalmú levegő-
ben 17-én délután heves zivatarok alakultak ki és rövid idő alatt 36,3 mm eső esett
és lett az 1995-ös év legtöbb napi csapadéka. Maga a hidegfront 18-án vonult át
hazánk fölött, átvonulását viharossá fokozódó északi szél és közel 10 fokos lehűlés
követte. A beáramló hideg levegő gyorsan nyugalomba jutott, így november 19-én
reggelre ismét mínusz 3°C közelébe süllyedt a hőmérő higanyszála. November 20-
án, az anticiklon peremén egy nedves léghullám vonult el hazánk fölött, több helyen
havazott, hózáporok alakultak ki és a magasabb területeken a hó meg is maradt.
„Veszprém megyében hétfőre virradóra két-öt centiméteres hó esett, de a Bakonyban
nem volt ritka a tíz centis hóréteg sem. Hétfőn valamennyi főbb közlekedési útvonal
járható volt, de nehezen lehetett közlekedni Veszprém és Tótvázsony, valamint
Városlőd és Márkó között. Hétfőn az átlagosnál több karambol volt.”5 21-én reggel-
re ismét 5–10 cm vastagságú hótakaró borította térségünket, adta hírül a helyi lap:
„Komoly ellenfél volt a hétfőről keddre virradó éjszakán Veszprémben a mínusz 6
fok és a szél. A Városgazdálkodási Rt. húsz dolgozója mellett két szóró autó és
három kistraktor próbálta a tömegközlekedési útvonalakat megtisztítani. Amint
Pordány Istvántól, a VG Rt. főmérnökétől megtudtuk, 780 mázsányi szóróanyagot
terítettek szét, hogy az autóbuszok közlekedését biztosítani tudják. Ez a legfonto-
sabb, s a mellékútvonalakra csak később jut idő. Erre egyébként tegnap az olvadás
miatt kevésbé volt szükség, de mint a főmérnök elmondta, napközben negyven embe-
rük dolgozott Veszprém utcáin”6

Ezután újból erősödött és egyre jobban Közép-Európa fölé helyeződött az anti-
ciklon, amely tartósan 27-ig volt meghatározója időjárásunknak. Ismét egyre párá-
sabb, ködösebb volt az idő, erős éjszakai lehűlésekkel. Napról napra csökkent a
hőmérséklet, hajnalonként már mínusz 5°C alá hűlt a levegő, 23-án reggel pedig
mínusz 9,1°C-ot mutatott a hőmérő. Térségünkben 26-a volt november leghűvösebb
napja, ekkor a napi középhőmérséklet mínusz 5,0°C-nak adódott. A hónap utolsó
napjaiban újabb változás kezdődött térségünk időjárásában, délnyugat felől enyhe
légtömegek árasztották el Közép-Európát. Ennek következtében térségünkben is
megszűnt a fagy, erősödött a nappali felmelegedés, a hó elolvadt. Az olvadást nagy-
ban segítette a lassú enyhülés és a 28-án éjszaka hullott 16,6 mm eső. November
csapadékösszege 76 mm-nek adódott, ez mintegy 20%-kal haladja meg az ilyenkor
szokásos értéket. A 14 csapadékos napból 6 volt havazásos, két napon haladta meg
a lehullott mennyiség a 10 mm-t. Az átlagos borultság mértéke 78%, kettő derült, 15
borult és 22 napsütés nélküli napról szólnak a feljegyzések. A napsütéses órák száma

5 Népszabadság, 1995. 11. 21. Koccanások a hó miatt. 21.
6 Napló, 1995. 11. 22.  Horváth: Ki takarítja el Veszprém útjairól a lehullott havat? 1.
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alacsony: 28. A hónap első fele volt szelesebb, 6 alkalommal a széllökések megha-
ladták a 17 m/sec-os (61 km/órás) értéket. Az átlagos szélsebesség 3,9 m/sec-nak
adódott, a legerősebb széllökést 7-én 11 óra 40 perckor jegyezték fel 360 fokos
irányból: 24 m/sec-ot (86,4 km/óra). A ködös napok száma magas volt, összesen 20
alkalommal csökkent a látótávolság 1,0 km alá, több esetben csapadékhullás vagy
hófúvás következtében.

December időjárását az átlagtól hűvösebb, csapadékos, napsütésben szegény idő-
járás jellemezte. A havi középhőmérséklet mínusz 1,2°C-nak adódott, ez mintegy
1,4°C-kal kevesebb, mint a sokévi átlag. Az első négy nap fagymentesen indult, de
negyedikétől 23-ig a minimumok minden nap fagypont alatt maradtak, sőt a napi
középhőmérsékletek sem emelkedtek nulla fok fölé. Ezt a tartós lehűlést egy tőlünk
északra elhelyezkedő anticiklonnak köszönhetjük, amelynek déli peremén, délkele-
ti áramlással nagy nedvességtartalmú, kezdetben még enyhe, majd egyre hidegebb
léghullámok érkeztek hazánk fölé. A hónap elején folytatódott a borult, párás, ködös,
csapadékos időjárás. Az időszak elején még eső esett, első nagyobb havazás decem-
ber 4-én éjszaka kezdődött és 5-én reggel már összefüggő hótakaró borította térsé-
günket. „Hétfőn havas esővel kezdődött és kedd reggel hólepel borította a megyét.
A látási viszonyok kezdetben jók voltak, a délelőtti 7–17 centiméteres hóréteg pedig
estére már jócskán meghízott. A Bakonyban Zirc térségében és Porvacsesznek kör-
nyékén a 25–30 centiméteres vastagságot is elérte. Az utak burkolata vizes, hó-
sáros, szakaszosan síkos volt a nap során, este viszont fagyni kezdett, ködlecsapó-
dást is észleltek, a közlekedés egyre veszélyesebbé vált. A közúti igazgatóság 17 szó-
rógépe, 16 könnyűekéje és öt rakodógépe folyamatosan dolgozott, így is csak a főút-
vonalakon győzték a munkát. Lapzártakor még a megye valamennyi útja járható
volt.”7

Veszprémben 6-án, szerdán az esti órákban akadozott a közlekedés. Csúszkáltak
a buszok, az autók. Egyes helyeken, például a régi postánál (Óvári utca és Toborzó
utca sarok) időnként kritikus helyzetek alakultak ki. Pedig itt is folyamatosan dol-
goztak az utakon a Városgazdálkodási Rt. munkatársai. „A belvárosból haladtak a
külső területek felé. Szerdán napközben nyolcvan, éjszaka negyven hómunkás dolgo-
zott a megyeszékhelyen.”8

Alig töppedt meg a hóréteg, 11-től ismét többnapos havazás kezdődött és a hóta-
karó egészen a 23–25-i enyhe napokig megmaradt. „A Bakony és a Balaton-felvidék
kapott legtöbbet a szerda délutántól csütörtök délig tartó havazásból, megállás nél-
kül esett. Az Útinform megyei ügyeletese szerint Veszprémben és körzetében leg-
alább 80–100 centiméter a hóréteg vastagsága. Egész éjjel dolgozott a közúti igaz-

7 Napló, 1995. 12. 06. Gáldonyi Béla: Havat hozott a Mikulás. 1.
8 Napló, 1995. 12. 07. Gáldonyi Béla: És a hó csak hull… 1.
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gatóság 45 szóró és hókotró gépe. Ennek köszönhető, hogy Veszprém megyében
valamennyi főút járható, a bekötőutakra azonban nem ajánlatos behajtani. A lakó-
telepek úgy behavazódtak, hogy onnét a személykocsik – ahogy mondják – se ki, se
be, a város mellékutcái lényegében reggel járhatatlanok voltak.”9 – tudósított a Ma-
gyar Hírlap. „Ezen a télen már harmadik alkalommal lepett meg bennünket a tél, de
most alaposan. Helyenként hatvan-hetven centiméteres a hótakaró. Csütörtökre vir-
radóra és tegnap délelőtt igen erőteljes havazás volt, ami lapzártánk idejére gyen-
gült.” – írta a Napló december 15-én.10 Kun Sándor személyszállítási igazgató a
Veszprémi Volán Részvénytársaságtól arról tájékoztatta az újságot, hogy 14-én reg-
gel csak nehezen, akadályokkal indult a forgalom a megyeszékhelyen. Különösen a
csuklós buszok csúsztak meg, ezért valamennyit bevonták a telephelyre, majd a déli
órákban, ahogy javultak az útviszonyok, folyamatosan engedték vissza a forgalom-
ba őket. „Veszprém megyében nincs katasztrófahelyzet, de a jobb félni, mint meg-
ijedni elv alapján dr. Zongor Gábor, a megyei védelmi bizottság elnöke huszonnégy
órás szolgálatot rendelt el a helyi védelmi bizottságnál. A közúti igazgatóság, az
Édász, az ÁNTSZ, a tűzoltóság, a rendőrség, a polgári védelem és a helyőrség kép-
viselőivel együtt áttekintették a havazás miatt kialakult helyzetet.(…) A veszprémi
helyőrség parancsnoka kijelölte azokat az erőket, amelyek életmentés, illetve a
lakosság alapellátása érdekében bevethetők. A megyei védelmi bizottság felvette a
kapcsolatot Pápával és Tapolcával is, hasonló segítség érdekében. A különböző tele-
pülésekről kapott információk és a személyesen szerzett tapasztalatok szerint a hóel-
takarítással Veszprémben volt a legtöbb gond. A megyei védelmi bizottság ezért terve-
zi, hogy következő ülései egyikén megvizsgálja, mi ennek az oka. A huszonnégy órás
ügyeletet egyébként mindaddig fenntartják, míg lényegesen nem javul a helyzet.”11

A hirtelen lezúdult nagy tömegű hó lassan tömörülni, majd 18-a után olvadni
kezdett, de mégsem akartak megnyugodni a kedélyek Veszprémben. „A lakótelepe-
ken és a Dózsa-városban egyenesen szégyent emlegetnek, hogy egy héttel a decem-
ber 14-i nagy hóesés után még mindig csak nehezen, húszcentis hókásában lehet
közlekedni. Ez a pillanatnyi helyzet, amit csak tetőz, hogy olvad a hó és lavinasze-
rűen zúdul le a háztetőkről.”12 Az Egry József utcában 18-án reggel még félméteres
hóban kellett bukdácsolniuk azoknak az utasoknak, akiket leszállítottak a helyi
buszjáratról, ugyanis két busz nem tudott egymás mellett elhaladni a nagy hó-labi-
rintusban. Utána a Volán, tanulva az esetből, egyirányúsította az Egry és a Pál utcá-
kat – anélkül, hogy ezt az utasokkal közölték volna. Hasonlóan bosszankodtak azok

9 Magyar Hírlap, 1995. 12. 15. Rárogyott a Bakonyra a vég. 2. 
10 Napló, 1995. 12. 15. Gáldonyi Béla: Régen esett ennyi hó. 1.
11 Napló, 1995. 12. 15. H.É.–G.B.: Jobb félni, mint megijedni. 3.
12 Napló, 1995. 12. 20. B.G.–Á.J.: Türelem száraz utat terem. 3.
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az autósok is, akik a nyugdíjas-otthon melletti parkolóból (a Cserháton) csak húsz-
perces kísérletezés után tudtak kiszabadulni, az el nem takarított hó miatt. A rendkí-
vüli havazás az állatkert faállományában is nagy pusztítást végzett, mintegy 200-250
feketefenyő dőlt ki a rárakódott hó súlya alatt. A lezuhanó fatörzsek épületeket tör-
tek össze, villanyvezetékeket szaggattak el, a bagoly- és a fácánház teljesen meg-
semmisült, a karámok meggörbültek, eltörtek.

„A Veszprémi Állatkert – amely most ideiglenesen zárva tart – az idén nem zár
túl szerencsés évet: néhány hónappal ezelőtt egy robbanás következtében megsérült
a majomketrec, most pedig közel évszázados fák roggyannak meg a rájuk rakódott
hó súlya alatt – tetemes kárt okozva ezáltal. Sigmond István, az állatkert igazgatója
tudósítónknak elmondta: csak az intézmény területén kétszáz-kétszázötven feketefe-
nyő dőlt ki az elmúlt napokban. Ezek tizenöt-húsz méteres, körülbelül hatvan-hatva-
nöt éves fák. Ha egy kidől, a dominóelv alapján több fát magával sodor. A lezuhanó
fatörzsek épületeket törtek össze – köztük a fácán- és bagolyházat, a nagyröpdét –,
villanyvezetékeket szabdaltak szét, megrongálták a szarvas-karámot. Az állatok egy
jelentős részét ezért ki kellett telepíteni az állatkertből. Az eddigi becslések szerint a
kár több millió forintnyi, s a károk helyrehozatala nehézségbe ütközhet.”13 Egy má-
sik napilapban olvasható: „A Fejes-völgyben lévő két művészház lakói is megerősí-
tették, hogy iszonyú hallani, ahogy recsegve-ropogva lerogynak a hatalmas fák.
December 14-ről 15-re virradó éjjel, amikor a nagy hó esett, a zuhanó fatörzsek
elszaggatták a villanyvezetéket. A városi tűzoltóság, az Édász és a telefonosok áldo-
zatos munkájának köszönhetően egy nap alatt normalizálódott a helyzet, helyreállt
az áramszolgáltatás.”14

A hóhelyzetet végül is az olvadás oldotta meg, ugyanis december 23-tól kezdő-
dően a Kárpát-medencét nyugat felől több hullámban egyre enyhébb légtömegek
árasztották el, megerősödött a délnyugati szél és erősödött a nappali felmelegedés is.
23–24-én a napi középhőmérsékletek 6–7 fokkal haladták meg az ilyenkor szokásos
értéket. Karácsony napján és másnapján borult, párás idő volt, esett az eső, kora dél-
utánra 3–6 fok közé emelkedett a hőmérséklet. Az eső és az enyhe idő hatására min-
denütt elolvadt a hó, a veszprémi meteorológiai állomás (a szentkirályszabadjai ka-
tonai repülőtér meteorológiai állomása) is csak „hófoltokat” jelentett. Természete-
sen ez az örömteli állapot sem tartott sokáig, mert december 26-án egy hidegfront
érte el térségünket és haladt át területünk fölött. Borult, csapadékos idő volt, napköz-
ben esett az eső, amelyet az esti órákban havazás váltott fel és másnap reggelre ismét
9–10 centiméteres hótakaró borította be a tájat. „A kedd esti, éjszakai havazás külö-
nösebb fennakadást nem okozott a megye közútjain. Köszönhető ez annak is, hogy

13 Népszabadság, 1995. 12. 21. Összedőlt bagolyház. Jelentős károk a Veszprémi Állatkertben. 23.
14 Napló, 1995. 12. 20. b-c: Dőlnek a fák az állatkertben. 1.
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harminchat kombinált és öt rakodógép dolgozott szerdán egész nap.”15 December
27-én a kora esti jelentés szerint lényeges változás történt az időjárásban, a feltáma-
dó szél hófúvásokat okozott és újra erőteljes havazás kezdődött, a hőmérséklet visz-
szaesett. Az erős hidegfront átvonulása után a térségünket elárasztó hideg levegő
nyugalomba jutott és változóan felhős ég mellett december 29-re virradóra mínusz
15,0°C-ig süllyedt a hőmérséklet. A hideg hajnalt hideg nap követte, kora délutánra
is csupán mínusz 7,6°C-ig emelkedett a hőmérséklet.

Decemberben a 18 csapadékos napból 14 napon havazott, 24 napon borította
összefüggő hótakaró a talajfelszínt. A maximális hóvastagság elérte a 60–70, egyes
helyeken a 100 centimétert. A gyakori fronttevékenységek miatt az átlagos borultság
mértéke magas: 89%-nak adódott. Derült nap nem volt, a borult napok száma 23, a
napsütés nélkülieké 25. A napsütéses órák száma 23, a mérések kezdete óta ilyen
alacsony érték még nem fordult elő Veszprémben. Szerencsénk a szerencsétlenség-
ben, hogy a tetemes hó nem párosult viharos széllel, így tartós hófúvások, hóakadá-
lyok nem alakultak ki. Viharos nap nem volt, a legerősebb széllökést (16 m/sec-ot;
58 km/óra) 23-án reggel 6 óra 30 perckor jegyezték fel, 270 fokos irányból. A de-
cemberi széleloszlás jellemzője, hogy az uralkodó ÉNy-i iránnyal szemben túlsúly-
ban voltak az ÉK-i és a DK-i szelek, amelyekkel a hideg és viszonylag nagy nedves-
ségtartalmú légtömegek érkeztek a Kárpát-medence fölé és okoztak kiterjedt és tar-
tós havazásokat, elsősorban a Balaton-felvidéken és a Veszprémi-fennsíkon. De-
cember 31-re az Atlanti-óceán felől a magasban újra enyhébb légtömegek érték el
térségünket, mérséklődött az éjszakai lehűlés. Napközben sokfelé havazott, majd a
délnyugat felől áramló egyre enyhébb léghullámok hatására az esti óráktól a hava-
zást havas eső, ónos eső váltotta fel. 

Januárban hideg, napsütésben szegény, igazi téli idő jellemezte időjárásunkat. A
havi középhőmérséklet mínusz 3,8°C-nak adódott, ez 2,8 fokkal alacsonyabb az
ilyekor szokásos értéknél. A hőmérséklet csúcsértéke 10–13-a kivételével általában
fagypont alatt maradt és a tartósan ködös napokon nem érte el a mínusz 5,0°C-ot.
Januárban igen kevés volt a napsütés, a borultság mértéke 78%-nak adódott és 125
órán át borította zárt köd a talajfelszínt. A csapadék mennyisége a sokévi átlag föl-
ött alakult, 15 napon át havazott, 27 napon fedte mérhető hótakaró a talajfelszínt. A
maximális hóvastagság január 29-én elérte az 57 centimétert, ami országos rekord-
nak minősült. Az átlagos szélsebesség 1,9 m/sec-nak adódott és viharos nap (a szél-
lökés mértéke ≥ 17 m/sec) is csak egyszer fordult elő. Ez az érték elmarad a soké-
ves átlagtól – szerencsére – mert a vastag hótakaró ellenére a gyengébb szélben csak
kisebb hófúvások tudtak kialakulni.

A dél, délkelet felől több hullámban áramló viszonylag enyhe, nedves léghullá-

15 Napló, 1995. 12. 28. Minden út járható. 1.
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mok január első harmadában borult, párás, csapadékos időt okoztak. Eleinte gyak-
ran esett az eső, ónos eső és az országban több helyen, elsősorban éjszaka és a kora
reggeli órákban a síkosság volt a jellemző az utakon. „A szó szoros értelmében vál-
tozékony időjárással köszöntött ránk az új esztendő.” – írta a Napló január 2-án.
„Búcsúztunk az óévtől hószállingózással, majd erőteljes hóeséssel. Az év első napja
havas esőre virradt, majd esőbe váltott át, különösen a megye keleti részein. A fő- és
mellékutak burkolata nedves, helyenként hósáros volt, míg az alsóbbrendű utak
havasak. A megye közlekedési útjainak rendbetételén 29 kombinált gép és öt rako-
dógép dolgozott.”16 2-án is váltakozó intenzitással havazott, és ha nem is sokkal, de
tovább gyarapodott a hóréteg vastagsága. Szerencsére szélcsend volt, így hófúvások
nem nehezítették a közlekedést. Ekék, szórógépek, rakodók dolgoztak az utakon, ott
ahol erre szükség mutatkozott. „Veszprémben is találkoztunk hómunkásokkal, akik
elsősorban a gyalogátkelőhelyeket és az autóbusz-megállókat takarították meg a
latyakos hótól.” – tudósított a Napló január 3-án.17 Az írás sajnálkozva említi, hogy
a gyalogjárdák még nagyon sok helyen jégbordásak – a megyeszékhely legtöbb
utcáján rosszabb a járdán közlekedni, mint az úttesten.

Az ideális állapot nem tartott hosszú ideig, mert 3-án „feltámadt az erős északi,
északnyugati szél és hordani kezdte a havat. A látási viszonyok a hófúvásos helyeken
30–50 méterre csökkentek. Az átfúvások miatt személygépkocsival nehezen járhatók
voltak a Zirc környéki utak, valamint az Ajka–Pápa vonaltól nyugatra eső, alsóbb-
rendű utak. Hasonló volt a helyzet Berhida környékén és a Bakonyban. (…) Hat
hómaró, két vaseke, tizenegy könnyű eke, tizenöt kombinált gép és egy rakodó dol-
gozott folyamatosan a megye útjain.”18 Ennek ellenére nehéz volt a közlekedés, és
a nap nem múlt el jelentősebb balesetek nélkül. Ezután a havazásban pár nap szünet
következett, gyengült a légmozgás. A friss hófelszín fölött erősödött az éjszakai
lehűlés. Január 5-én és 6-án hajnalra mínusz 10°C alá hűlt le a levegő és nappal is
fagypont alatt maradt a hőmérséklet. Pár napos szünet után ismét egyre enyhébb,
páradús léghullámok érték el hazánkat. 7-én délutántól a fagyos éjszakát követően
eredt el az eső, ónos eső (néhol havazott is), aminek következtében sokfelé síkossá
váltak az utak, járdák. „Csúszkált a megye” – írta a Napló január 9-én.19 „Az ónos
eső és a csúszós utak miatt hétfőn (8-án) reggel sokan használták a »nadrágféket«,
illetve több buszjárat nem indult el és nem érkezett meg Veszprémbe.” Néhány
helyen árokba csúszott járművek akadályozták a forgalmat. A mentőket is gyakran
riasztották, Veszprémben két idős személy is combnyaktöréssel került kórházba.

16 Napló. 1996. 01. 02. Havazás, majd eső. 1.
17 Napló. 1996. 01. 03. Vastagodott a hótakaró. 3.
18 Napló, 1996. 01. 04. Közlekedés hófúvásban. 1.
19 Napló, 1996. 01. 09. Gáldonyi Béla: Csúszkált a megye. 1.
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Általános tapasztalat volt, hogy hétfőn reggel, majd pedig délután, a munkaidő
végén szenvedtek többen is láb- és kéztörést a megyében.

Január 9-én, kedd reggelre „…a fákra, villamos vezetékekre vastag, súlyos jégré-
teg rakódott le. Dőltek vagy az úttestre hajoltak a fák, akadályozva a közúti forgal-
mat. Különösen súlyos volt a helyzet a 83-as számú úton, Városlőd és Pápa között.
A tegnap déli órákban lezárták az utat és elterelték a forgalmat. Főleg a Bakonyban
voltak még fakidőlések, de ezeket rövidesen megszüntették.”20 A csúszós utaknak
köszönhetően több mint 100 sérült került gyógyintézetekbe fejsérülés, agyrázkódás,
valamint különböző törések következtében. Sokakat a rokonok vittek orvoshoz sze-
mélyautóval a csúszós út okozta sérülésekkel. A mentők munkáját nehezítette, hogy
a betegeket nem mindig tudták megközelíteni, így a jeges járdán igyekeztek vele a
mentőkocsihoz. Példaként említi az újság, hogy „a veszprémi Cholnoky-lakótele-
pen, a belső útgyűrűt szegélyező egyik mellékutcán, a hordágyon fekvő szívbeteggel
egyensúlyozva nehezen tudták megtenni a rövid útszakaszt.” Az is nehezítette a köz-
lekedést – az úttesten és a járdákon is –, hogy az olvadó hólé a mélyebben fekvő
helyeken felgyülemlett és néhol bokáig érő vagy még mélyebb tavakat alkotott, alat-
ta pedig csúszott a jég. Különösen kritikus helyzet alakult ki a Keleti-Bakony térsé-
gében, Tésen az emberek katasztrófahelyzetet emlegettek. A lerakódott ónos csapa-
dék miatt villanyoszlopok törtek ketté, vezetékek szakadtak. Az iskolában tanítási
szünetet kellett elrendelni és megsérült a községi telefonhálózat is. Szerda délután
az egész falu és a szolgáltatók szakemberei a károk elhárításán dolgoztak.

Január 8-án egy melegfront érte el hazánkat, a hőmérsékletek fagypont fölé
emelkedtek, lassú olvadás kezdődött. A következő napokban is folytatódott az eny-
hülés, csapadék nem volt, sokfelé az éjszakai hőmérsékletek is fagypont fölött ala-
kultak. Ismét mindenütt elolvadt a hó, a Pápai-Bakony-ér kiáradt és több házat elön-
tött. „A honvédség, tűzoltóság, a vízügyi szakemberek, valamint a polgármesteri
hivatal segítségével sikerült gátat vetni a felgyülemlett víznek.”21 A hónap közepén
ismét egyre hűvösebb légtömegek érkeztek fölénk, újból csökkent a hőmérséklet. A
csendes időben a reggeli hőmérsékletek mínusz 10°C közelében alakultak és a dél-
utáni maximumok is fagypont alatt maradtak.

Egészen január 23-ig tartott a hideg, többnyire párás, ködös idő, számottevő csa-
padék nélkül, majd ezt követően délnyugat felől több hullámban egyre nedvesebb
légtömegek érték el hazánkat és a délutáni óráktól délnyugatról érkező havazás
fokozatosan átterjedt az ország többi részére is. Január 24-én estére 30 centiméter,
25-én estére pedig már 48 centiméter vastag hóréteg borította Veszprémet. Az ismét-
lődő nedvesebb léghullámok okozta havazás következtében a hónap végére a Ba-

20 Napló, 1996. 01. 10. Gáldonyi Béla: Jég döntötte a fákat. 1. és Szakadtak a villanyvezetékek. 3.
21 Napló, 1996. 01. 12. Árad a pápai Bakonyér. 1.
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konyban a hóréteg vastagsága megközelítette a 60 centimétert. „Nagy mennyiségű,
helyenként 30 centiméter hó hullott tegnap Veszprém megyében. Napközben a hóát-
fúvások miatt néhány helyen időszakonként csak egy nyomsávon lehetett közleked-
ni.”22 24-én déltájban a város egy részén a forgalom is leállt, mivel a mozi (ma a
Hangvilla) előtti meredek úton egy csuklós autóbusznak az előtte átszaladó gyalo-
gos miatt meg kellett állni, de a hó miatt képtelen volt újraindulni. Közel egy óráig
állt a forgalom ezen az útszakaszon. A városban szerdára virradó éjszaka az utakat 5
hótoló, a járdákat 2 kistraktor takarította. Napközben újabb gépek álltak munkába és
62 hóeltakarító munkást alkalmaztak, elsősorban a buszmegállók, gyalogátkelőhe-
lyek és lépcsők tisztítására. „Veszprém megyében kedd délelőttől esik folyamatosan
a hó. Tegnap délután [24-én] már 20–25 centiméter volt a hóréteg vastagsága.
Lapzártakor a megyei közúti igazgatóság tájékoztatása szerint minden út járható
volt még a Bakonyban is. Az ügyeleten azonban felhívták a figyelmet arra, hogy az
autóval közlekedők csak megfelelő gumikkal vagy hólánccal induljanak el. Az Útin-
form előrejelzése szerint mára a hóátfúvások miatt kritikussá válhat Veszprém
megye egyes útjain a közúti közlekedés.”23

A folyamatos, de váltakozó intenzitású havazásban csütörtök [25-én] délutánig
helyenként 50–60 centiméter hó hullott Veszprém megyében. Két település,
Pálihálás és Felsőpere több mint 10 órán át megközelíthetetlen volt. A folyamatos
munka ellenére a főutakon nehezen lehetett közlekedni, a mellékutakra pedig még
pénteken sem volt tanácsos behajtani. „A rendkívüli helyzetre való tekintettel a
Veszprém megyei védelmi bizottság elnöke, dr. Zongor Gábor tegnap reggel elren-
delte a katasztrófa-elhárítási munkacsoportok aktivizálását és 24 órás ügyeleti szol-
gálat bevezetését. Felvette a kapcsolatot a honvédséggel is, így a katonai járművek
– beleértve a helikoptereket is – készenlétben álltak, hogy szükség esetén segíteni
tudjanak a polgári szerveknek.”24 Szerencsére erre nem került sor, mivel elmaradt a
meteorológia által jelzett erős szél és csütörtök késő délután a havazás is elállt. A
védelmi bizottság megállapítása szerint Veszprémben – a korábbi két nagy havazás-
hoz képest – kedvező változás volt tapasztalható a hóeltakarítás terén. Csütörtökön
már 155 hómunkás dolgozott a városban, elsősorban a buszmegállókból, az egész-
ségügyi, illetve közintézmények környékéről és a lépcsőkről lapátolták a havat. A
Kommunális Rt. 5 saját és 8 bérelt géppel igyekezett megbirkózni az irdatlan hótö-
meggel. Éjszaka is dolgoztak, tisztították az utakat, a lakótelepi parkolókat, a járdá-
kat. Okulva a szerdai eseményekből, a megyeszékhelyen, csütörtökön már nem áll-
hattak munkába a csuklós autóbuszok, csak a kisebb kocsik közlekedtek, azok is a

22 Napló, 1996. 01. 25. dé: Harc a hóval. 1. és Újra kijutott a havazásból. 3.
23 Népszabadság, 1996. 01. 25. Behavazott utak országszerte. 23.
24 Napló, 1996. 01. 26. Még győzzük. 1. és Polgármestereké a felelősség. 3.
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főbb járatok útvonalain. Menetrendet nem lehetett tartani, de a távolsági buszok
csaknem mindenhová elindultak és meg is érkeztek.

Január 27-én már arról tudósított a Napló, hogy az élet lassan visszatér a rendes
kerékvágásba, és a megyeszékhelyen is megkezdték a hó elszállítását a legforgalma-
sabb csomópontokról. „A közúti igazgatóság negyvennél több gépe változatlanul
járta az utakat, dolgoztak a szóró-kocsik és a hóekés járművek is. A főutak havasak,
hókásásak, helyenként jégbordásak voltak, a mellék- és bekötőutak mindegyikén
végigmentek már a hóekék, azonban a burkolatot teljesen megtisztítani nem lehetett.
A közlekedés lelassult ugyan, de nagyobb fennakadás sehol sem volt. Helyreállt a
vonatközlekedés, a szerelvények már csak 5-10 percet késtek. Ennél nem sokkal töb-
bet, átlagosan 15 percet a távolsági autóbuszok, s a veszprémi forgalomirányítástól
kapott információ szerint mindegyik rendben elindult és célhoz is ért.”25 A hétfői
Napló nyugodt és békés hétvégéről tudósít, „a tél semmi különösebb problémát nem
okozott a hétvégén”26 balesetekről nem érkezett jelentés. A Megyei Közúti Igaz-
gatóság munkagépei természetesen folyamatosan dolgoztak, elsősorban a megye
nyugati részére lehullott újabb hótakaró eltakarításán, amivel vasárnap délre végez-
tek. A városokban is takarították az utakat és folytatták a nagy mennyiségű hó elszál-
lítását. A hónap utolsó napján az ég is kiderült és a friss, vastag hótakaró felett erős
volt az éjszakai lehűlés, a minimum hőmérséklet ismét mínusz 10°C alá süllyedt és
a délutáni csúcsérték is fagypont alatt maradt.

Február szokatlanul hideg volt, középhőmérséklete mínusz 4,4°C-nak adódott,
ami 5,3°C-kal kevesebb, mint a sokévi átlag. (1996 februárjában Veszprém volt az
ország leghidegebb pontja.) Elsősorban a hónap elején az éjszakai órákban jelentő-
sen lehűlt a levegő, többször süllyedt a hőmérséklet mínusz 10°C alá, de nem vol-
tak ritkák a mínusz 15°C alatti hőmérsékletek sem, a legalacsonyabbat 2-án regiszt-
ráltuk, mínusz 16,5°C-os értékkel. A hónap nagy részén nappal is fagypont alatt
maradt a hőmérséklet, csupán a kevésbé felhős napokon emelkedett +1, +5 fok közé.
Februárban, főként a hónap első felében gyakran volt erősen felhős vagy borult az
ég, ködös a levegő, szinte alig láttuk a Napot. A hónap folyamán 12 napon havazott,
de ennek zöme csak hószállingózás volt. Az első számottevő (országos) havazás 8-
án kezdődött és 9-én reggelre a korábbi 50 centiméteres hóréteg 60 centiméterre
hízott (ekkor a Kékestetőről 64 cm-t jelentettek). „Megint behavaztunk…” – írta a
Napló február 10-én. „A honvédség segítségének igénybevételével Tapolcáról két
művesekezelésre szorulót és édesanyjával együtt egy beteg kisbabát szállítottak a

25 Napló, 1996. 01. 27. Rendes kerékvágásban. 1.
26 Napló, 1996. 01. 29. A tél is víkendre ment. 3.
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veszprémi kórházba. Ugyancsak a honvédség segítségére volt szükség, hogy
Csetényből a műveseállomásra tudjon bejutni a beteg.”27

A negyedik hónapja tartó tél és a negyedik jelentősebb havazás alaposan próbá-
ra tette az elhárításban érintetteket – nyilatkozta Páhy Ferenc ezredes, a megyei vé-
delmi bizottság titkára. Kiemelte, hogy a mostani havazásnál sokkal összehangol-
tabban, hatékonyabban dolgoztak, mint korábban. Péntek reggel még a Balaton-fel-
vidék alsóbbrendű útjai, illetve egy időre a 8-as számú főút néhány szakasza járha-
tatlan volt. A közúti igazgatóság 50 munkagépe dolgozott a részben vagy teljesen
elzárt utak felszabadításán, és ez kora délutánra néhány bekötőút kivételével sikerült
is. Az élelmiszer ellátásban, a Káli-medence falvaiban, illetve Tésen volt gond. Az
alapvető élelmiszerek eljuttatásában az érintett településekre a honvédség gépei
segítettek. „Keményen megdolgoztatta az időjárás a közúti igazgatóság munkatár-
sait.” – írta a Napló február 12-én. „Nehezen tudták járhatóvá tenni a felügyeletük
alá tartozó 1700 kilométeres úthálózatot. Ötven gépük péntektől folyamatosan járja
a főutakat. Szombat reggelre a főutakon már lehetett közlekedni. Az alsóbbrendű
utakkal nehezen boldogulnak. Fogyóban vannak sóból és érdesítő-anyagokból betá-
rolt készleteik. Igaz, a nagy hidegben a sózás nem is használ. Nehéz megjósolni,
hogy ma járhatók lesznek-e az utak. A meteorológusok újabb csapadékot jeleznek.
Ha széllel párosul, akkor ismét nehezen közlekedünk.”28

Valóban nem kellett sokáig várnunk az újabb havazásra, mert a Nyugat-Európa
fölött örvénylő ciklon lassan a medence fölé helyeződött és február 13–14-én ennek
frontrendszere is átvonult fölöttünk. Átvonulása átmeneti enyhülést és sok csapadé-
kot hozott, mennyisége meghaladta a 25 mm-t. 13-án „az esti órákban Veszprémben
vigasztalanul hullott a hó és 35–50 kilométeres sebességű szél fújt. Ajka, Tapolca és
Pápa környékén eső, ónos eső keserítette a közlekedőket. A főutak azzal együtt is
nehezen voltak járhatók, hogy a közúti igazgatóság negyvenkét munkagépét vetette
be.”29 14-én reggel a repülőtéri meteorológiai állomás 81 centiméteres hóvastagsá-
got jelentett, ami az országban előfordult maximum. (A 25,4 mm-es napi csapadék
is országos rekord volt ebben a hónapban.) A magas hóban egyedül csak a hómarók
tudtak eredményesen dolgozni. Az alsóbbrendű utakat Veszprém környékén és a
Bakonyban jégborda és hó tette síkossá. „Tegnap az országban több helyen ismét
gondokat okozott a havazás(…) Veszprém megyében folyamatosan havazott, a
Bakony egyes területein a hómagasság jóval meghaladta a fél métert. A megyében
valamennyi alsóbbrendű út, ha nehezen is, de egyelőre járható.”30 15-én – az átme-

27 Napló, 1996. 02. 10. H.É.: Megint behavaztunk… 1. és Ötven munkagép dolgozott tegnap
megyénk közútjain. 3.

28 Napló, 1996. 02. 12. Állandóan az utakon. 1.
29 Napló, 1996. 02. 14. Hómarók küzdelme az utakon. 2.
30 Népszabadság. 1996. 02. 14. Tovább tart a tél. 15.
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neti enyhülés következtében – engedett a tél a szorításából. Az olvadás megkönnyí-
tette a megyei közúti igazgatóság dolgozóinak munkáját. A felmelegedés miatt a
főútvonalakon vízátfolyások alakultak ki. 14-én este a Bakony térségében újra hava-
zott, megélénkült a szél is, emiatt hófúvások nehezítették a közlekedést. „A hótor-
laszok miatt nem lehetett közlekedni Veszprém–Pula, Várpalota–Tés, Már-
kó–Hidegkút között, de elakadtak az autók Zirc térségében is. A közúti igazgatóság
22 kombinált járműve, valamint nyolc hókotrója folyamatosan dolgozott a települé-
sek kiszabadításán. (…) Tegnap Veszprémben is megállás nélkül dolgoztak a
Kommunális Rt. hóeltakarító gépei. Elsősorban a keskeny utcákat szabadították meg
a hótól, hogy a buszok tudjanak közlekedni és a házakból ki lehessen járni a sze-
mélygépkocsikkal. Tizenegy teherautó szállította a havat a Csatár-hegy előtti terü-
letre, hogy a városon belüli hóhegyek ne okozzanak közlekedési gondokat. A
Kommunális Rt. ötven dolgozója, valamint több tucat alkalmi munkás tisztította a
járdákat, a gyalogátkelőket és a buszmegállókat. (…) A Simonyi iskola diákjai a
főleg idősek lakta lakótelepen tették közlekedhetővé a járdákat.”31

A néhány napos „hóhelyzet” után átmeneti nyugalom következett az időjárás-
ban, aminek következtében 16-án ismét erős volt az éjszakai lehűlés, hajnalra
mínusz 10°C-ig hűlt le a levegő. Ezt követően néhány napig változékony, gyakran
szeles idő volt, számottevő csapadék nélkül. A hőmérséklet emelkedett, az éjszakai
órákban fagypont körül, délután +5 fok közelében alakult a hőmérséklet, néhány
órára a nap is kisütött. Az enyhébb napokban a hó olvadása nehezítette a
Veszprémiek életét. „Többször is kijutott az égi áldás Veszprémnek az immáron
négy hónapja megkezdődött tél során. A városlakók már hozzászoktak a sarkvidéki
közlekedéshez, s most már inkább az olvadás miatt aggódnak. Különösen a lapos
tetejű épületek lakói. A múlt héten a Báthory általános iskola forfaépületét kellett
kiüríteni, mert minden oda koncentrált karbantartás, felújítás ellenére beázott az
épület.”32 Hat tantermet néhány napig nem tudtak használni, az ott tanulókat a
főépületben helyezték el. Problémák adódtak a Simonyi Általános Iskolában is, a
beázás megszüntetése érdekében le kellett szórni a tetőt veszélyeztető részekről a
havat. Hasonló gonddal küzdött több más lapos tetős oktatási intézmény, óvoda is.
A hónap végének időjárását egy anticiklon határozta meg, lelassultak a légmozgá-
sok, a csapadék megszűnt. A még mindig 40 centiméteres hótakaró fölött napról
napra erősödött az éjszakai lehűlés, ismét mínusz 10°C fok alá süllyedt a hőmérő
higanyszála és a nappali órákban is csupán fagypont körüli hőmérséklet volt a jel-
lemző. Februárban minden nap borította hó a talajfelszínt, még az utolsó napon is

31 Napló, 1996. 02. 16. Járhatatlan utak a megyében. 3.
32 Napló, 1996. 02. 20. h.é.: Eddig hó most víz. 1. és Beázott épületek, kiürített tantermek

Veszprémben. 3.
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26 centiméter volt a hóréteg vastagsága. Viharos nap nem fordult elő, de az átlagos
szélsebesség erős volt (3,3 m/sec – 11,8 km/ó) így gyakran alakultak ki hófúvások,
keletkeztek hótorlaszok az utakon. 11 ködös nap volt, a maximális hóvastagság 14-
én elérte a 81 centimétert.

Márciusban, a meteorológiai tavasz kezdetével sem fejeződött be a tél. Az átla-
gosnál jóval hidegebb, télies jellegű időjárás egészen a hónap végéig megmaradt. A
havi középhőmérséklet +0,7°C-nak adódott, ez 4,6 fokkal volt hidegebb, mint a sok-
évi átlag. Igen hideg idővel kezdődött a hónap, a legmagasabb nappali hőmérsékle-
tek általában fagypont közelében, vagy kevéssel a fölött alakultak. Március 5-én reg-
gel országszerte erősen lehűlt a levegő, Veszprémben mínusz 8,0°C-ig süllyedt a
hőmérő higanyszála. A hónap közepén átmenetileg erősödött a nappali felmelege-
dés, a délutáni csúcshőmérsékletek +5 és 8°C között alakultak. A hónap utolsó har-
madában az évszakhoz képest ismét hidegebb volt az idő, annak ellenére, hogy 24-
én a délutáni csúcshőmérséklet elérte a +10°C-ot. Márciusban a szokásosnál keve-
sebbet sütött a nap, többször volt erősen felhős, párás, ködös az idő. A hónap folya-
mán lehullott csapadék mennyisége jelentősen elmaradt a sokévi átlagtól, Veszp-
rémben 11,3 mm esett, ez a sokévi mennyiség alig egyharmadának megfelelő érték.
A hónap elején kisebb hózáporok alakultak ki, majd 11–12-én sokfelé havazott, a
Bakonyban még március 15-én is 18–26 centiméter volt a hóréteg vastagsága.
„Tegnap délután szinte a megye egész területén ismét esni kezdett a hó. Az apró
szemcsék eleinte mindenütt elolvadtak. Estefelé azonban egyre több helyen síkossá
vált az út a megfagyott víztől, sőt néhol kisebb átfúvások is keletkeztek. A közleke-
désben szerencsére ez még nem okozott fennakadást. A közúti igazgatóság veszpré-
mi központjában és városi üzemmérnökségein teljes készenlétben figyelték a fejlemé-
nyeket. A meteorológiai előrejelzés alapján már hétfőre 12 centiméteres havazást
vártak, szerencsére a jóslat nem vált be. Lapzártánk idején már több szórókocsi
munkához látott. A szokásos területeken, a 8-as számú főúton, a Tapolcát Veszprém-
mel összekötő úton és a hárskúti úton volt szükség rájuk. Az átfúvások miatt néhol
már a toló-lapot is használni kellett.”33

Márciusban 26 napon csökkent a hőmérséklet fagypont alá, és 5 alkalommal a
maximum érték is 0°C alatt maradt. 25 napon borította hó a talajfelszínt, a maximá-
lis vastagsága a hónap elején még elérte a 25 centimétert. Az átlagos szélsebesség
3,0 m/sec-nak adódott, a maximális széllökés értéke 1-én elérte a 21 m/sec-os érté-
ket (76 km/óra).

A tartós hidegen, a sok csapadékon és túlnyomórészt borult időn kívül az
1995–96-os tél még további kellemetlenségekkel is szolgált. Elsősorban a napsütés
nagyfokú hiányára kell utalnunk, ami fokozta a hideg érzetet, kellemetlenül hatott

33 Napló, 1996. 03. 13. Visszatér a tél? 1.
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sokak közérzetére, hangulatára. Az átmeneti enyhülésekkel járó vegyes, illetve
folyékony halmazállapotú csapadék, különösen a gyakori ónos eső óriási károkat
okozott a természetben. A faágakon képződő jegesedés több tonnányi súlygyarapo-
dást okozott, amely alatt leszakadtak az ágak, gyökerestül fordultak ki a fák, főleg a
lejtős talajon. „Legalább 10 éve nem volt dolguk ennyi hóval, ami korán jött, és oly
szerencsétlen módon, hogy mielőtt a talaj megfagyhatott volna, egy csapadéktól fel-
ázott talajon lévő növényállomány kapta az iszonyú mennyiségű havat.
Következményként a sekély termőrétegben a gyökerek nem igazából tudtak megka-
paszkodni, s a hatalmas hónyomás alatt elkezdtek kidőlni a fák. A kidőlt fák egyéb-
ként közlekedési gondot okoztak a Jutasi úton, a Hóvirág-lakótelepen – annak elle-
nére, hogy ott valamivel vastagabb a talaj. Általában a feketefenyők és az olajfüzek
(keskenylevelű ezüstfa) állományai szenvedték el a legtöbb kárt. De az alattuk fejlő-
dő cserjék ugyanúgy.”34 A gyakori csapadék, az erős fagy és ezzel járó olvadás-
fagyás nagy károkat okozott az utakon. „A legtöbb megyében még csak most kezdő-
dik a téli károk kijavítása, de az sem ritka – például Veszprém megyében –, hogy a
magasabban fekvő, erdők között vezető utakat még mindig jégréteg fedi.”35 A sokak
által várt „fehér karácsony” ezen a télen elmaradt. Az ekkor térségünk fölött átvonu-
ló ciklon átmeneti erős enyhülést, ezzel járó gyors olvadást és nagy mennyiségű esőt
hozott, aminek következményeként a keleti vízgyűjtőkön árhullám vonult végig. A
hideg, hosszú, és a napsütés hiánya miatt szürke, de gyakran havas tél sokba került
és nem sok örömet okozott a lakosság többségének, csupán a gyerekek élvezték a
sok havat, szánkózás, korcsolyázás örömét.
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