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KOVÁCS GYŐZŐ GYULA

A 2015-ÖS ÉV SOK SZEMPONTBÓL NEVEZETES TÉRSÉGÜNK-
BEN. Újabb melegrekordot állított fel, Európában a második legmelegebb év volt,
míg Magyarországon a harmadik legmelegebb évnek bizonyult. (Csak a 2014-es és
a 2007-es év előzi meg a rangsorban.) Veszprémben ez a rangsor kicsit másként ala-
kult, ugyanis 2015 minden eddigi rekordot megdöntött, az éves középhőmérséklet
11,4°C-nak adódott, 1,4°C-kal volt magasabb, mint az 1981–2010 közötti, ún. soké-
ves átlag. Ilyen meleg év térségünkben még nem fordult elő, hajszállal előzi az emlí-
tett 2007-es évet és 0,15°C-kal melegebb 2013-nál is. Ez az év is egyértelműen bizo-
nyítja éghajlatunk melegedő tendenciáját, tehát az úgynevezett „globális felmelege-
dés” nem lesz, hanem van. Országosan ez a melegedés az 1900-tól kezdődő adatso-
ron 1,3°C, míg globálisan „csak” 0,9°C ami azt jelenti, hogy a melegedés üteme
nálunk gyorsabb, mint a Föld egészére nézve.

Az év 2,6°C-kal enyhébb januárral kezdődött, de február, március és április is
melegebb volt a sokévi átlagnál. Igazából nem is volt tél, alig néhány nap csökkent a
hőmérséklet az átlag alá, míg voltak olyan napok, főként januárban, amikor a hőmér-
séklet 8-10 fokkal a sokévi átlag fölött alakult. Kevesebb téli és kevesebb fagyos nap
fordult elő a 2014–2015-ös télen, és ez a tendencia 2015 decemberében is folytató-
dott. 2015-ben 5 olyan nap volt, amikor a csúcshőmérséklet is fagypont alatt maradt.
A városban még ettől is „szomorúbb” a kép, csupán 3 téli nap fordult elő.

A város belső területei egyébként is melegebbek, érvényesül a városi hő-sziget
jelenség. A városi éghajlati állomás adatai szerint kereken 12°C volt az évi közép-
hőmérséklet, 0,6°C-kal melegebb, mint a külső területeken (repülőtéri adat), ami
elsősorban a nyári hőségnapokon okozott sok kellemetlenséget, nem egyszer elvisel-
hetetlen hőmérsékletet. Az átlagos hőmérsékletű tavaszt forró nyár követte, öt
hőhullámos időszakkal, az eddigi legmelegebb júliusi és a harmadik legmelegebb
augusztusi középhőmérséklettel. Mindkét hónap középhőmérséklete 23,0°C-nak
adódott, július 0,2°C-kal felülmúlta a 2006-os értéket, az augusztus (bár 2,8°C-kal
meghaladta a sokévi átlagot) 2,1°C-kal elmaradt az 1992-es 25,1°C-os rekord
középértéktől. A meleg nyárhoz még az átlagnál magasabb hőmérsékletű szeptem-
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bert is hozzávehetjük. Ugyan nem döntött rekordot, de 17-én a napi középhőmérsék-
let elérte, sőt a városban meg is haladta a 25°C-ot, ami az elmúlt 45 évben „csak”
két esetben fordult elő, 2008-ban a hónap elején.

Az év folyamán 73 nyári nap fordult elő (Tmax ≥ 25°C), 31 hőségnap (Tmax
≥ 30°C) és 2 forró nap (augusztusban), amikor a hőmérséklet meghaladta a 35°C-ot.
A városban 80 nyári, 45 hőség és 16 forró napot számoltunk, ebből is látható, hogy
a városi hő-sziget jelenség nyáron hatékonyabban jelentkezik, mint a téli, vagy akár
a tavaszi-őszi hónapokban. Ami a hőségriadós napokat illeti, számuk rekordot dön-
tött. A hűvösebb május után júniusban 1, júliusban 11, augusztusban 13 és szeptem-
berben 1 napon haladta meg a napi középhőmérséklet a 25°C-ot. Az év legmelegebb
napján, augusztus 12-én a napi középérték 29,3°C-nak adódott, míg a napi maxi-
mum 37,5°C volt. Nem dőlt meg az éves abszolút hőmérsékleti rekord, de több
napon dőltek meg napi maximum rekordok. És nem csak a maximumok voltak
magasak, a minimum hőmérsékletek is sok esetben a sokévi átlag fölött alakultak.
Emlékezzünk a „trópusi éjszakák” kifejezésre, amikor éjszaka sem hűlt 20°C alá a
hőmérséklet.

Csapadék tekintetében 2015-öt akár átlagos évnek is nevezhetnénk, ha az éves
csapadékmennyiséget nézzük, hiszen térségünkben 605 mm eső esett, ez annyi, mint
az elmúlt 30 év átlaga, de eloszlása meglehetőse szeszélyes képet mutat. Januárban
a sokévi átlag több mint másfélszerese hullott, 11 napon havazott, és a hónap első
illetve utolsó napjaiban pár centis hótakaró is kialakult. Februárban a sokévi átlag
háromnegyede, márciusban és áprilisban egynegyede hullott, így a tavasz közepére
már csapadékhiány kezdett mutatkozni.

Májustól szeptemberig a havi csapadékösszeg az átlag körül ingadozott, de az
eloszlása meglehetősen szeszélyesnek mutatkozott. Ezt az időszakot néhány
nagyobb, zivatarral kísért csapadék, illetve kisebb, elenyésző mennyiségű csapadé-
kok jellemezték. Októberben a csapadékmennyiség meghaladta a 150 mm-t, ez az
átlagos mennyiség háromszorosa. Majd következett két száraz hónap, hiszen
novemberben a sokévi átlag 15%-a (6 mm), decemberben pedig az 5%-a esett és
csupán egy nap mutatkozott gyenge hóesés, mérhető mennyiség nélkül. Ugyanakkor
december kitűnt a ködösségével, hiszen 20 nap volt ködös, fele a 2015-ben összesen
megfigyelt 40 ködös napnak.

2015-re nem volt jellemző a mondás, hogy Veszprém szeles város, ugyanis az
átlagos szélsebesség közel 1 méter per másodperccel elmaradt a sokévi átlagtól. A
legszelesebb hónap az április volt, de a legerősebb széllökések ekkor sem érték el a
95, a városban a 85 km/órás értéket. A múlt évben 2145 órát sütött a nap, 10 száza-
lékkal többet, mint a sokévi átlag.

Enyhe volt a JANUÁR, középhőmérséklete plusz 1,8°C-nak adódott, ez 2,6 fokkal
magasabb, mint a sokévi átlag. A szokásosnál enyhébb hőmérsékletről tanúskodnak
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a küszöbnapok is. Fagyos napból az átlagos 24 helyett 19-et jegyeztünk fel. Téli
napból, amikor a maximum hőmérséklet is nulla fok alatt marad, a szokásos 12
helyett négy volt. Zord nap, amikor a minimum hőmérséklet mínusz 10 fok alá süly-
lyed, csak egy fordult elő, január 1-én. Ekkor mínusz 10,3°C-ig süllyedt a hőmér-
séklet, ezzel ez lett a hónap, de egyúttal az év legalacsonyabb minimum értéke. A
hónap leghűvösebb napján, 7-én a napi középérték mínusz 5,8°C-nak adódott és a
délutáni hőmérséklet sem emelkedett mínusz 4,5°C fölé. 8-tól 23-ig egy enyhe peri-
ódus következett, a napi középértékek általában 4-6 fokkal a sokévi átlag fölött ala-
kultak, de 10-én 9,4 fokkal volt magasabb az időszakra jellemző értéknél. Ekkor a
napi, de egyben a havi maximum hőmérséklet 13,3 fok volt, hasonló meleg ezen a
napon 2007-ben és 1998-ban fordult elő. 24-ét követően a hőmérsékletek a sokévi
átlagnak megfelelően alakultak.

Január jelentős csapadéktöbbletet hozott, a szokásos mennyiségtől 70 százalék-
kal több, 57 mm hullott. Az átlagos 10 nap helyett 14 alkalommal esett, és 11 napon
havazott. „A megyében csütörtökön délután több helyen havazott. Volt, ahol az ónos
esőt váltotta a hó. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint csak szállingózott a hó
Veszprémben. A mínuszok, a havazás és a csúszós utak ellenére nem volt szükség
komolyabb intézkedésre” – tájékoztatta a NAPLÓT a Veszprém Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság ügyeletese január 2-án, pénteken. 6-án, kedden arról írt az
újság, hogy „az erős havazás miatt hétfőn délután a rendőrség lezárta a 82-es főút
Zirc és a megyehatár közti szakaszát a 7,5 tonnánál nagyobb járművek előtt.
Ugyanakkor a hóesés hétfőn délutánig a távolsági tömegközlekedésben nem okozott
fennakadásokat, a vonatok Veszprém megyében problémamentesen, pontosan közle-
kedtek. Az autóbusz-közlekedés megyénkben szintén menetrend szerint, akadálymen-
tesen zajlott. Néhány elcsúszásos utcai balesetről számolt be a mentőszolgálat.”

Összefüggő mérhető hótakaró a hónap első napjaiban, illetve 25-től a hónap
végéig borította a talajfelszínt. A maximális hóvastagság 30-án elérte a 8-10 centi-
métert. „Hófehér ajándékkal lepett meg minket a tél csütörtökön. Délre sűrű pely-
hekben hullani kezdett a hó, betakarta a tájat, városokat, falvakat, szétterült a csend
mindenütt. Szép, de nehezebb vele az élet.” – tudósított a megyei lap január 30-án.
Ködös nap négy volt, az átlagos szélsebesség 3,5 m/sec-nak adódott. Szeles nap,
amikor a szélsebesség értéke eléri vagy meghaladja a 12 m/sec-ot, 17 volt, míg viha-
ros nap, amikor 15 m/sec fölötti a szélsebesség, 10 napon fordult elő. A legerősebb
széllökések 4-én és 11-én elérték a 80 km/órás értéket. A napsütéses órák száma 51.

FEBRUÁR középhőmérséklete 1,5°C-nak adódott, ez 0,8 fokkal magasabb az
időszakra jellemzőnél és 0,3 fokkal alacsonyabb az előző januárnál. A hónap első
harmada az átlagtól hűvösebb volt, 7-én a napi középhőmérséklet 4,3 fokkal volt
alacsonyabb az átlagtól. 8-án reggel volt a leghűvösebb, ekkor mínusz 5,8°C-ig
süllyedt a hőmérő higanyszála. A hónap második harmadát az átlag körüli ingado-
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zás jellemezte, míg az utolsó harmadban a napi középértékek 2-3 fokkal az átlag föl-
ött alakultak. A havi csúcshőmérséklet 21-én 10,9°C-kal tetőzött. Fagyos napból 22-
őt jegyeztünk fel, míg téli- és zord nap egy sem fordult elő. A városban, februárban
is megfigyelhető volt a „hő-sziget” jelenség, a havi középérték 2,2°C-nak adódott,
ez 0,7 fokkal magasabb a repülőtéri értéknél. Itt 20 napon volt fagy, a havi minimu-
mot 18-án jegyeztük fel mínusz 6,1°C-os értékkel. A hőmérséklet 21-én 11,4 fokon
tetőzött.

A bő csapadékú január után februárban kevesebb esett, a repülőtéren 22,6 mm, a
városban 25,7 mm, ez a mennyiség a sokévi átlag 75 százaléka. Négy napon hava-
zott, de ezek a havazások nem voltak számottevőek. Hófúvás okozott gondot a
Bakonyban február 8-án vasárnap. Délután 70-90 kilométer per órás széllökések
okoztak nehézséget a 82 főúton és a térség több mellékútján. Hiába takarították le a
közútkezelő társaság gépei a havat, a viharos szél a korábban leesett havat megbon-
totta és felhordta az útra. „Kora délelőtt kezdődött a hóesés a megyében, a Bakonyt
délután már tíz centiméteres hó takarta. Szerencsére a vasárnapi viharos erejű szél
hétfő délelőttre mérséklődött, így a hófúvásokat mindenhol sikerült felszámolni, mire
az intenzív havazás elkezdődött. Hétfő este újra erősödött a szél, amely nehezítette
a hóeltakarítást.” – írta a NAPLÓ február 10-én. A hónap első öt napján még borítot-
ta mérhető hó a talajfelszínt, a maximális hóvastagság nem haladta meg a 4-5 centi-
métert. A hónap átlagos szélsebessége 3,1 m/sec-nak adódott, 9 szeles és 6 viharos
napot jegyeztünk fel. A legerősebb széllökés 8-án délután volt, 76 km/órás értékkel.
A napsütéses órák száma 75, ez a sokévi átlagnak megfelelő érték.

MÁRCIUS egy fokkal volt melegebb az átlagnál, 6,0°C-os középhőmérséklettel. A
város belső területein ez az érték 6,5°C-nak adódott. A hónap eleje volt az enyhébb,
ekkor a napi középhőmérsékletek 2-3 fokkal haladták meg az időszakra jellemző
értéket. 6-ától a hőmérséklet az átlag körül ingadozott, de a pozitív eltérések voltak
túlsúlyban. A havi minimum hőmérséklet 8-án a városban mínusz 4,0°C, a repülőté-
ren mínusz 3,4°C volt. 11 napon fagyott és 20 napon haladta meg a délutáni hőmér-
séklet a +10 fokot. 26-án volt a legmelegebb 17,6°C-os csúcshőmérséklettel. A havi
csapadékösszeg a repülőtéren 7,5 mm, a városban 11,2 mm volt, ez a sokévi átlag
22 százaléka. 10 csapadékos nap volt, általában 1 mm alatti mennyiséggel. A „rekor-
dot” 30-a tartja, ekkor a városban 3,5 mm eső esett. A szélsebesség átlaga 3,3 m/sec-
nak adódott, 12 szeles és 7 viharos napot jegyeztünk fel. A legerősebb széllökés
27-én délután fordult elő 86 km/órás értékkel. A napsütéses órák száma 170.

ÁPRILIS is enyhébb volt az átlagosnál, igaz „csak” 0,3 fokkal, középhőmérsékle-
te a városban 11,3°C-nak, a repülőtéri mérőállomáson 10,6°C-nak adódott. A hónap
első harmada kimondottan hűvös volt, a napi középértékek 4-5 fokkal maradtak el
az időszakra jellemző értékektől. 4-én reggel fagyott, mínusz 0,9°C-os minimum
értékkel. „Szeszélyes, de nem rendkívüli az utóbbi napok időjárása, közölte Lakatos
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Mónika, az OMSZ éghajlati szakértője. Elmondta, március utolsó és április első
napjai országos átlagban 0,7 fokkal voltak hűvösebbek a szokásosnál, a hőmérsék-
leti maximumok pedig közel egy fokkal maradtak el a megszokottól. Ezek az eltéré-
sek nem szélsőségesek, a térség éghajlati változékonyságával magyarázhatók.” –
írta a NAPLÓ április 4-én, szombaton. Hetedikéig a délutáni csúcshőmérsékletek is
rendre 10 fok alatt maradtak. A második harmad meglehetősen melegnek bizonyult,
a középhőmérsékletek 6 fokkal lépték túl a jellemző értéket, de 16-án 9,3 fokkal volt
melegebb a napi átlagnál. Ezen a napon a délutáni csúcshőmérséklet 26,1°C volt, így
ez lett az évben az első nyári nap, amikor a hőmérséklet elérte vagy meghaladta a 25
fokot. A városi állomáson 27,3°C-ig emelkedett a hőmérséklet. Egyúttal új napi
hőmérsékleti csúcs is született, mivel ezen a napon korábban ilyen meleg nem volt.
A korábbi csúcsot 2009-ben jegyeztük fel 23,0°C-os értékkel. Hasonlóan meleg volt
1906-ban is ezen a napon, az angolkisasszonyok kertjében 23,2°C-ot mutatott a
hőmérő délután egy órakor.

A megszokottnál jóval szárazabb volt 2015 áprilisa. A repülőtéren 6,7 mm, a
városban 7,3 mm esett, ez az érték a sokévi átlag 17 százaléka. A hat csapadékos
napból öt alkalommal a lehullott mennyiség nem érte el az 1 millimétert. 3-án gyen-
ge hózápor volt, mérhető mennyiség nélkül, 13-án pedig zivatar volt csapadék nél-
kül. A hónap meglehetősen szeles volt, az átlagos sebesség 4,3 m/sec-nak adódott.
18 szeles és 13 viharos napot jegyeztünk fel, a legerősebb széllökés 2-án este volt
94 km/órás értékkel. A napsütéses órák száma 264.

MÁJUS 0,2 fokkal hűvösebb volt az átlagnál, középhőmérséklete a repülőtéren
15,1°C-nak, a város belső területein 15,6°C-nak adódott. A napi középhőmérsékle-
tekre a nagyfokú ingadozás volt a jellemző. A hónap első fele volt az enyhébb, ekkor
a hőmérséklet egyes napokon 2-4 fokkal is meghaladta a jellemző értéket. 5-én és 6-
án a délutáni csúcsértékek 26 fok fölött tetőztek, de a legmelegebbnek 19-e bizo-
nyult 27,4°C-os maximum hőmérséklettel. A városban ezen a napon 28,8°C-ot
mutatott a hőmérő. A leghűvösebb nap 12-e volt 5,4°C-os minimum hőmérséklettel.
A hónap során, a repülőtéren négy, a városban hat napon haladta meg a napi csúcs-
érték a 25 fokot (nyári nap).

Május csapadékosabb volt az átlagnál. Átlagosan 97 mm eső esett, ez 50 száza-
lékkal több, mint a sokévi átlag. A hónap első felében még a csapadékhiány volt a
jellemző, erre utal a NAPLÓ május 19-én kelt tudósítása: „A lassan nyáriasra fordu-
ló időben nincsenek könnyű helyzetben a gazdák, a csapadék mennyisége lényege-
sen elmarad az ilyenkor megszokottól. Egy hete ugyan felhőszakadás, jégeső és
vihar kíséretében megérkezett az eső a Dunántúlra, ám ez nem pótolja az áprilisban
elmaradt csapadékmennyiséget.” Három napon jegyeztünk fel zivatart, míg 22-én
felhőszakadás volt, rövid idő alatt közel 30 mm eső esett, a megyében több alkalom-
mal kellett beavatkozniuk vízkárok miatt a katasztrófavédelem szakembereinek. Az
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átlagos szélsebesség 3,2 m/sec-nak adódott, 16 szeles és 9 viharos napot jegyeztünk
fel. A legerősebb széllökések 7-én hajnalban és 20-án késő délután elérték a 76
km/órás értéket. A napsütéses órák száma 244 volt.

JÚNIUS is szaporította az átlagostól melegebb hónapok számát, középhőmérsék-
lete a repülőtéren 19,5°C-nak, a városban kereken 20,0°C-nak adódott, ami 1,2 fok-
kal haladja meg a jellemző értéket. Különösen a hónap első felében volt melegebb a
sokévi átlagnál, átlagosan 4-6 fokkal haladta meg a napi közép a 30 éves átlagot. A
hónap legmelegebb napján, 14-én a napi középhőmérséklet 25°C-nak adódott, a
maximum hőmérséklet pedig 29,8°C-on tetőzött. A városban 31,2°C-ot mutatott a
hőmérő. A hónap második felében a középértékek 1-3 fokkal elmaradtak az átlag-
tól és a napi maximum értékek is csak kevéssel haladták meg a 20 fokot. A leghű-
vösebb reggel 21-én volt 9,6°C-os értékkel, míg 23-án a délutáni maximum „csak”
17,2°C-on tetőzött. Hasonlóan hideg ezen a napon legutóbb 1999-ben fordult elő,
akkor 17,3°C volt a napi maximum. A legalacsonyabb maximum érték ezen a napon
1996-hoz kötődik, akkor mindössze 13,0°C-ot mutatott a hőmérő.

Nyári nap 15, a városban 19 fordult elő. Hőség nap (amikor a maximum hőmér-
séklet meghaladja a 30 fokot) a reptéren nem volt, míg a városban ötször fordult elő.
A hónap legmelegebb napjaira (11. és 15. közötti időszakra) az ÁNTSZ másodfokú
hőségriasztást2 adott ki hőhullám miatt. „A veszprémi önkormányzat tájékoztatása
szerint a hőségriasztás idején hideg ivóvizet osztanak a város forgalmas közterein, a
VKSZ Zrt. pedig naponta többször locsolja a frekventált utakat. A riasztás hétfő
éjfélig van érvényben.” – tudósított a NAPLÓ június 12-én, pénteken. Veszprémben,
a városi éghajlati állomás (sziklatető) adatai alapján 12-én: 24,0°C, 13-án: 24,7°C,
15-én: 25,4°C volt a napi középérték.

Júniusban is kevesebb eső esett az átlagnál, átlagosan 50-55 milliméter, ez a jel-
lemző mennyiség 85 százaléka. Összesen öt csapadékos nap volt és ugyancsak
ötször volt zivatar, de nem mindegyiket kísérte csapadékhullás. 9-én a zivatart heves
felhőszakadás kísérte, a városban 36 mm, a repülőtéren 43 mm eső esett. Júniusban
az átlagos szélsebesség 2,9 m/sec-nak adódott, 9 szeles napot jegyeztünk fel, viha-
ros nap nem volt. A legerősebb széllökések nem haladták meg az 50 km/órás érté-
ket. A napsütéses órák száma 314 volt.

JÚLIUS 2,4 fokkal volt melegebb a sokévi átlagnál, középhőmérséklete a város-
ban 23,6°C-nak, a reptéri állomáson 23,0°C-nak adódott. Országos átlagban ez volt
a második legmelegebb július 1901 óta, a repülőtéri állomás közel 50 éves történe-
tében ilyen meleg július még nem fordult elő. A korábbi rekord 2006-ban volt, akkor
22,8°C volt a havi középérték. Mindössze 9-én és 10-én, valamint 26-tól a hónap
végéig adódott a normálnál alacsonyabb napi középhőmérséklet, ezeket leszámítva
a hónap során minden nap átlagosan 4-6 fokkal melegebb volt a megszokottnál. 22
nyári napot és 14 hőségnapot jegyeztünk fel, míg forró nap a repülőtéri állomáson
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nem volt, ott a csúcshőmérséklet 7-én 34,9°C volt. A városban ugyancsak 22 nyári
nap volt, ezen belül 19 hőségnap és hat forró napot jegyeztünk fel. A legmelegebb
nap szintén 7-e volt, 36,8°C-os csúcshőmérséklettel. Harmadfokú hőségriasztás3

országosan 15 napon volt érvényben.
Veszprémben nyolc olyan napot jegyeztünk fel, amikor a napi középérték elérte,

vagy meghaladta a 27 fokot, míg 13 napon volt a napi középhőmérséklet 25 foknál
magasabb. „Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos péntek-
től hétfő délutánig” – írta a Napló július 18-án, szombaton. „A megyeszékhely frek-
ventáltabb útjait és járdáit is locsolóautók öntözték pénteken, mondta Károlyi
Zoltán, a VKSZ Zrt. városüzemeltetési igazgatója. Hozzátette, a locsolóautók hétvé-
gén is járják majd az utakat. A hőségre való tekintettel valamennyi ivókút működik
a városban, amelyekre a cég szakemberei kiemelt figyelmet fordítanak. A mostani
hőség idején a kertészek is többször öntözik a növényeket és a virágokat
Veszprémben.” 6-án, 7-én, 22-én és 23-án megdőlt a napi középhőmérséklet koráb-
bi rekordja. 7-én reggelre 22,4°C-ig süllyedt a hőmérséklet, ez is napi rekord, ennyi-
re enyhe éjszaka ezen a napon nálunk még nem fordult elő.

Júliusban közel 50 mm eső esett, ez a sokévi mennyiség 80 százaléka. Nyolc csa-
padékos nap volt, ebből öt zivataros, jelentős mennyiségű, 20 millimétert meghaladó
csapadékú nap egy volt. Az átlagos szélsebesség 2,4 m/sec-nak adódott, 10 szeles és
négy viharos napot jegyeztünk fel. A legerősebb széllökés a 8-i zivatart kísérte, 90
km/órás értékkel. A napsütéses órák száma 289, kevéssel elmaradt a sokévi átlagtól.

AUGUSZTUST is a forróság jellemezte. Ez volt a harmadik legmelegebb augusz-
tus4 az elmúlt 115 évben. Középhőmérséklete 23,0°C-nak adódott, ez 2,8 fokkal
magasabb a sokévi átlagnál. A város belső területein 23,5°C volt. A napi középhő-
mérsékletek legtöbb esetben 6-8 fokkal haladták meg az időszakra jellemző értéket,
csupán 18–23. között volt egy átmeneti hűvösebb periódus. Nyári napból 23 volt, 16
hőség napot jegyeztünk fel és két napon, 12-én és 13-án a csúcshőmérséklet megha-
ladta a 35 fokot. A forróság a városban intenzívebb volt, tíz hőség napot jegyeztünk
fel, 12-én 37,5°C-on tetőzött a napi és egyben a havi maximumhőmérséklet.
Másodfokú hőségriasztás országosan öt napon, harmadfokú 10 napon volt érvény-
ben. Veszprémben a napi középérték 14 alkalommal haladta meg a 25 fokot és nyolc
napon a 27 fokot. A legmelegebb napi közép 12-én 29,3°C-nak adódott. A hónap
érdekessége még, hogy 1-én 10,2°C-ig csökkent a hőmérséklet, míg 13-án 22,4°C
volt a napi minimum.

A hónap folyamán 67 mm eső esett, ez a sokévi átlagnak megfelelő mennyiség.
A csapadék zöme 15. és 20. között hullott le, négy napon volt zivatar, 17-én a napi
csapadékösszeg 36 milliméternek adódott. Augusztusban alig fújt a szél, a középér-
ték 1,9 m/sec-nak adódott, 6 szeles és 2 viharos napot jegyeztünk fel, egy napon
pedig köd volt. „Őszt idéző köd volt tegnap reggel megyénkben” – írta a NAPLÓ
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augusztus 19-én, szombaton. „Mindössze kettő-három méteres távolságra lehetett
ellátni pénteken reggel sok helyen a Balatonnál és a megyeszékhelyen is. A köd dél-
előtt lassan mindenütt feloszlott. Ennek az oka, hogy éjszaka 15-16 Celsius-fokra
lehűlt a hőmérséklet, a talaj és a tó hőmérséklete viszont magasabb volt ennél.
Hajnalban párolgott a talajból és a Balatonból a nedvesség, illetve a víz, majd ez a
pára a hideg levegőben kicsapódott.” A legerősebb széllökést 13-án délután volt 68
km/órás értékkel. A napsütéses órák száma 292.

SZEPTEMBER 4-éig az átlagnál magasabb volt a hőmérséklet, elsején a csúcsér-
ték 31,5°C-on tetőzött. (A városban kereken egy fokkal volt melegebb.) 5-étől hét
hűvösebb nap következett, majd 13. és 20. között a szokásosnál ismét melegebb
napok jöttek. 17-én a napi középhőmérséklet 25,0°C-nak adódott, ez 10,6 fokkal
magasabb az időszakra jellemzőnél. Ilye magas érték ezen a napon a korábbi évek-
ben még nem fordult elő. A hónap utolsó napjait erős lehűlés jellemezte, 22-én
5,7°C-ig csökkent a hőmérséklet. Összességében a havi középérték 16,2°C-nak (a
városban 16,8°C-nak) adódott, ez 0,7 fokkal haladja meg a sokévi átlagot.

Szeptemberben 76 mm csapadék hullott, 20 százalékkal több az átlagnál.
„Hátráltatja az őszi munkákat a szárazság.” – írta a Napló szeptember 23-án.
„Szomjaznak a földek. Az őszi talajmunkák előkészítése csúszhat a gazdáknál, mivel
az idei nyár rendkívül forrónak bizonyult, ám csapadék nem hullott nagyobb meny-
nyiségben. A földek aszályosak, a területek megműveléséhez ezért sokkal több ener-
giára, pénzre és időre lesz szükség, ha nem jön néhány nap csendes eső.” Különösen
csapadékos volt 4-e és 25-e, mindkét nap csapadékösszege meghaladta a 30 milli-
métert. Szeptember 26-án, szombaton pedig arról írt az újság, hogy „csapadékot
hozott a csillagászati ősz. Csaknem egyhavi csapadék hullott pénteken a megyében,
a következő napokban hűvösebb, esősebb időjárás várható. A megye egyes részein
harminc-negyven milliméter eső hullott pénteken, a közlekedést az erős széllökések
is nehezítették.” Két elenyésző csapadékú zivataros napot jegyeztünk fel. Az átlagos
szélsebesség 3,5 m/sec-nak adódott, 11 szeles és hét viharos nap volt. A legerősebb
széllökések 17-én elérték a 65 km/órás értéket. A napsütéses órák száma 208.

OKTÓBER az átlagosnál hűvösebben indult, majd 4–7. között a jellemzőnél eny-
hébb napok következtek. 4-e lett a hónap legmelegebb napja 21,2°C-os hőmérsék-
lettel. 8-án újabb lehűlés kezdődött, 12-én a napi középhőmérséklet csaknem 8 fok-
kal maradt el a sokévi átlagtól. Ezen a napon a délutáni csúcshőmérséklet is 8 fok
alatt maradt, másnap (13-án) reggelre fagyott, a minimum hőmérséklet mínusz
0,4°C-ig süllyedt. 15-től a napi középhőmérsékletek az átlag körül ingadoztak,
fagy nem volt, de a maximum hőmérsékletek sem emelkedtek 15 fok fölé. Egyedül
25-én emelkedett a hőmérséklet 16,3°C-ig. Október 0,8 fokkal hűvösebb volt az
átlagnál, középértéke 9,5°C-nak (a városban 9,8°C-nak) adódott. 

Csapadékos volt az október, 158 mm eső esett, ez háromszorosa a szokásos
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mennyiségnek. 5-étől 20-ig szinte minden nap esett, 4 napon a csapadékmennyiség
meghaladta a 10 millimétert. 19-én 56 millimétert mértünk, ez egyhavi értéknek
megfelelő mennyiség. Zivatar illetve havazás nem volt, de kilenc havas napot je-
gyeztünk fel. Gyenge volt a légmozgás, az átlagos szélsebesség 1,9 m/sec-nak adó-
dott, 3 szeles és egy viharos nap volt. A legerősebb széllökés 20-án volt 54 km/órás
értékkel. A napsütéses órák száma 155.

NOVEMBER az átlagostól hűvösebben indult, de ezt követően 7–22. között a
megszokottnál jóval melegebb volt az idő. A napi középhőmérsékletek 4-6, időn-
ként 8-10 fokkal múlták felül az időszakra jellemző értékeket. A hónap legmelegebb
napján (10-én) a középhőmérséklet 16,3°C-nak adódott, ilyen meleg térségünkben
ezen a napon még nem fordult elő. A korábbi maximum 1977-ben volt 12,7°C-os
középértékkel. A havi maximumot 8-án mértük 21,4°C-os értékkel. Ez is csúcsbeál-
lítás, legutóbb 2002. november 15-én emelkedett ilyen magasra a hőmérséklet. 21-e
után gyors lehűlés kezdődött, amelynek a mélypontja 25-én volt, a minimum hőmér-
séklet mínusz 5,2°C-ig csökkent és a napi középhőmérséklet is nulla fok alatt
maradt. Összességében november 3,4 fokkal volt melegebb az átlagnál, középérté-
ke a repülőtéri állomáson 7,7°C-nak, a városban 8,4°C-nak adódott. A hónap folya-
mán, a reptéren kilenc, a városban hat fagyos napot jegyeztünk fel, téli nap nem volt.

November meglehetősen csapadékszegény hónapnak bizonyult. 6 mm eső esett,
ez a szokásos mennyiség 15 százaléka. November 3-án még arról olvashattunk,
hogy csúszik a vetés az októberi nagy esőzések miatt. „A gazdálkodók többsége
néhány napja dolgozik a rendkívül nedves földeken. Az őszi kalászosok kevesebb,
mint felét sikerült elvetni. Az idei extrém időjárás nem kedvez a mezőgazdaság-
nak, sok helyen még a kukorica is lábon áll.” Öt csapadékos nap volt és egy
napon, 28-án gyengén havazott. (Az „első hó” mindig kitüntetett figyelmet érde-
mel!) A hónap átlagos szélsebessége 2,7 m/sec volt, tíz szeles és hat viharos napot
jegyeztünk fel. A legerősebb széllökések 14-én és 29-én elérték a 60 km/órás érté-
ket. Novemberben 99 órát sütött a nap, ez 30 órával haladja meg a sokévi átlagot.

DECEMBER havi középértéke 2,6°C volt, és ennyivel is haladta meg a sokévi át-
lagot. A hőmérséklet 28-áig 2-3 fokkal az időszakra jellemző fölött alakult, csak
30-án és 31-én mértünk ettől alacsonyabb értéket. A legmelegebb napnak elseje
bizonyult 8,8 fokos napi középértékkel, míg a havi maximumot 28-án mértük
13,6°C-os értékkel. Ettől melegebb ezen a napon csak egyszer, 1987-ben fordult elő,
akkor 14,8°C-ig emelkedett a hőmérő higanyszála. A leghűvösebb 31-én volt,
mínusz 8,7°C-os minimum hőmérséklettel és mínusz 1,3°C-os maximummal. A napi
középérték mínusz 5,8°C-nak adódott. A hónap során 14 fagyos és egy téli napot
jegyeztünk fel, zord nap nem volt.

December még az előző hónapnál is szárazabbnak bizonyult. Az átlagos 37 mil-
liméter csapadék helyett „csak” 1,5-3 mm esett, zömében ködszitálásból. Rekord
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számú, húsz ködös napot jegyeztünk fel, havazásos nap nem volt. A hónap szélvi-
szonyai is kedveztek a ködképződésnek, a havi átlagos szélsebesség 1,7 m/sec-nak
adódott és kettő szeles napot jegyeztünk fel, viharos nap nem volt. A legerősebb
széllökés 2-án kevéssel meghaladta a 40 km/órás értéket. A napsütéses órák száma
46, kevéssel a sokévi átlag felett alakult.
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A NAPLÓ (Veszprém megyei napilap) jelzett számai

JEGYZETEK

1 Az elemzés a Veszprém-szentkirályszabadjai repülőtéren lévő meteorológiai állomás (OMSZ) és
a városi éghajlati állomás (Harmat utca, „sziklatető”) adatainak felhasználásával készült.

2 Másodfokú hőségriasztás, amikor a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő
napon eléri vagy meghaladja a 25°C-ot. 

3 Harmadfokú hőségriasztás, amikor a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő
napon eléri, vagy meghaladja a 27°C-ot.

4 1890-ben is nagyon meleg volt az augusztus, középhőmérséklete 24,1°C-nak adódott. 17-én dél-
után egy órakor 36,6°C-ot mutatott a hőmérő. Ezt az értéket Nagy Iván, a Gazdasági Egyesület
titkára jegyezte fel, aki néhány hónappal korábban vette át a meteorológiai műszereket Bolgár
Mihálytól, a Piarista Gimnázium tanárától és végezte a méréseket, megfigyeléseket. 
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