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Az elmúlt 24 órában sem a Tisza vízgyűjtőjére sem az ATIVIZIG területére nem esett
számottevő csapadék.
A meteorológiai előrejelzés szerint a Tisza vízgyűjtőjére a következő napokban sem várható
jelentős csapadék. Újabb komolyabb csapadék eseményeket vasárnapra prognosztizálnak. A DélAlföldre a hétvégéig még 5 mm csapadék várható.
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő folyószakaszokon, a Maros
kivételével (ma reggeli vízállás Makónál 76 cm) a vízszint lassan emelkedik. A HármasKörösön Szarvasnál a vízállás az I. fokú árvízvédelmi készültségi szint (600 cm) felett van;
ma reggel 631 cm-t mértek. A vízállás várhatóan vasárnapig marad a készültségi szint
felett.
A vízállás ma reggel a Tiszán Csongrádnál 612 cm, Mindszentnél 623 cm, Szegednél 544 cm
volt. Az Alsó-Tiszán a tetőzés e hét végére várható, Csongrádnál és Mindszentnél kevéssel az I.
fokú szint (650 cm) alatti, Szegednél kevéssel az alsó rakpart szintje (580 cm) alatti vízállással.
Árvízvédekezés
Az igazgatóság 8 árvízvédelmi szakaszából 1 árvízvédelmi szakaszon lett I. fokú árvízvédelmi
készültség elrendelve a Hármas Körös áradása miatt.
Belvízvédekezés
Az elmúlt napok csapadékos időjárása következtében kialakult belvízhelyzet, és a megnövekedett
elöntések, szivattyúzások miatt az igazgatóság nyolc belvízvédelmi szakaszából három teljes
területére, és egy belvízvédelmi szakasz két őrjárására kellett I. fokú belvízvédelmi készültséget
elrendelni.
Az igazgatóság teljes működési területén összesen 95 db szivattyútelep van, melyből jelenleg 52
üzemel: 41 szivattyútelep I. fokú, 11 szivattyútelep pedig II. fokú (24 órás üzem) készültség
mellett. A szivattyúk az elmúlt napon (03.02.) mintegy 1,7 millió m3 vizet emeltek át a
befogadókba.
Az igazgatóság területén a belvízzel elöntött terület nagysága 17.650 ha, ebből 9.150 ha
vetés-szántó. A legnagyobb elöntés Csongrád megyében van (13.150 ha).
Az ATIVIZIG gát- és csatornaőrei a vízkormányzó műtárgyakat folyamatosan ellenőrzik, és
szükség szerint szabályozzák, valamint az elöntött területek felmérését végzik. A szivattyútelepi
gépészek a szivattyútelepek folyamatos üzemét biztosítják. A belvíz jobb levezethetősége
érdekében több csatornán kézi uszadék kiszedést végeznek a szegedi vízügy munkatársai.
Jelenleg –a beérkezett információk alapján – az igazgatóság működési területén egyetlen
településen sincs belvízvédelmi készültség érvényben.
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