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Az elmúlt hétvégén a Tisza-vízgyűjtőn nem volt csapadék. Az ATIVIZIG területe is
csapadékmentes volt, működési területen nincs hó. A Tisza-vízgyűjtő hóvízkészlete tovább
csökkent, tegnap 1,96 km3 volt, az időszaki sokéves átlag 63 %-a. A Maros völgyében a hó
mennyisége a sokéves átlagnak megfelelő, a Körösök mentén kevesebb, mint az átlag fele.
A meteorológiai prognózis szerint a hét végéig száraz lesz az idő. A léghőmérséklet a hét
közepén átmenetileg kissé csökken, de a napi maximum az alacsonyabb területeken továbbra is
meghaladja majd a 0 °C-ot. Az éjszakai órákban mindenhol megmaradnak a fagyok.
Az Alsó-Tiszán, a Hármas-Körösön és a Maroson a vízszint apadó (a vízállás ma reggel:
Mindszent 142 cm, Szeged 181 cm, Szarvas 143 cm, Makó -31 cm), a következő napokban is
lassan csökkenő, alig változó vízállásokra lehet számítani.
Belvízvédekezés
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság mind a 8 belvízvédelmi szakaszán működnek
szivattyútelepek. Az igazgatóság szivattyútelepei közül jelenleg 71 üzemel: 25 szivattyútelep
II. fokú (24 órás üzem), 46 szivattyútelep I. fokú készültség mellett. A szivattyúzások az
igazgatóság teljes működési területét (Csongrád megye teljes területe, Békés és Bács-Kiskun
megye egy-egy része, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye Öcsöd és Kunszentmárton térsége)
mentesítik a megnövekedett vízmennyiségtől.
Az elmúlt napon a szivattyúk 1,3 millió m3 vizet emeltek át a befogadókba.
Az igazgatóság területén a belvízi elöntés nagysága jelenleg 48.650 ha, ebből 26.450 ha a
vetés-szántó. A legnagyobb elöntött terület Csongrád megyét érinti, ahol 37.550 ha van víz
alatt.
Az elöntések nagysága a talaj telítettsége miatt – a szivattyúzások ellenére is - várhatóan csak
lassan fog csökkenni, mivel a téli időszakban sem a párolgás, sem a növényzet nem segíti a
belvizes helyzet javulását.
Az elmúlt 24 órában az igazgatóság összesen 145 fővel végezte a belvízvédekezési
feladatokat. A vízügyi igazgatóság gát- és csatornaőrei a vízkormányzó műtárgyakat
folyamatosan ellenőrzik, és szükség szerint szabályozzák, az elöntött területek felmérését végzik.
A szivattyútelepi gépészek a szivattyútelepek folyamatos üzemét biztosítják. A belvíz jobb
levezethetősége érdekében számos csatornán folyamatos kézi uszadék kiszedést végeznek az
igazgatóság munkatársai.
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Önkormányzatok védekezése:
Az igazgatóság területén - a beérkezett adatok alapján - I. fokú belvízvédelmi készültség van
érvényben 5 településen: Újszentiván, Pitvaros, Szatymaz, Szentes, Eperjes.
II. fokú készültség van érvényben 13 településen: Balástya, Kistelek, Dóc, Csanytelek,
Kunszentmárton, Csengele, Kömpöc, Hódmezővásárhely, Domaszék, Nagymágocs, Mórahalom,
Zákányszék, Bordány.
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