A víz az élet forrása
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A tervezett ütemezés szerint halad az
ivóvízminőség-javító program

A 2013 novemberében megkezdődött Szeged és Algyő
ivóvízminőség-javító projekt alapvetően két részből áll: egyrészt
– a teljes projektköltség 20%-ának mértékéig – ivóvíz hálózat
rekonstrukcióból és mechanikai tisztításból, másrészt a Vízmű
telepeken az ivóvíztisztítási technológiák (arzénmentesítés és
ammónium-ion mentesítés) telepítéséből.
A teljes ivóvízhálózat mechanikai tisztítására 1 év leforgása
alatt kerül sor. A mechanikai tisztítást a projekt kivitelezője, az
„AB Szeged 2013” Konzorcium végzi. A mosatási munkálatok idén
májusban kezdődtek. A mechanikai tisztítás a tervezett ütemezés
szerint halad, több mint 300 km-nyi szakaszon már befejeződött.
A hálózattisztítási munkálatok átmeneti nyomáscsökkenéssel,
és/vagy vízhiánnyal is járhatnak. A tisztítás következtében pedig
a víz átmenetileg zavarossá válhat. A munkálatok miatt felmerülő
esetleges időszakos kényelmetlenségek miatt türelmüket kérjük,
megértésüket előre is köszönjük!
Az ivóvíz tisztítási technológiák létesítési engedélyes tervei
is elkészültek már, a szükséges jogerős építési engedélyek is
megérkeztek a III-as, IV-es és V-ös számú telepekre vonatkozóan.
A program során a II-es, III-as, IV-es, V-ös, és az Északi Vízműre
telepítenek tisztítási technológiát. Jelenleg több telepen is zajlanak
a kivitelezési munkálatok: a könnyűszerkezetes épületekben kapnak
majd helyet a tisztítási technológiához szükséges berendezések,
vegyszeradagolók, az épületen kívül pedig két medence épül.
Az egyik a nyersvíz fogadó, a másik az iszapgyűjtő medence.
A tisztítási technológia megvalósításával lehet elérni, hogy
az EU normatíva által meghatározott határértékeknek feleljen
meg az ivóvíz.
A 90 napos próbaüzem várhatóan 2015 első negyedévében
indulhat el. Az ivóvízminőség-javító programnak 2015. június
30-ig kell megvalósulnia.
Amennyiben az ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatban
kérdésük lenne, akkor az alábbi elérhetőségen kérhetnek
felvilágosítást: Szeged Pólus Nonprofit Kft., tel.: 62/553-600.

Nagy esők idején…
A 2010-es évhez hasonlóan, az idén is szokatlanul csapadékos volt
eddig az időjárás, többször előfordult, hogy jelentős, a megszokott
mértéket jócskán meghaladó mennyiségű csapadék hullott
az égből. Július 27-én pl. gyakorlatilag „leszakadt” az ég, hiszen
néhány óra alatt olyan nagy mennyiségű (80 mm!) eső hullott,
ami általában egy-másfél hónap alatt szokott esni. Ilyenkor a város
egyes pontjain időszakosan „áll a víz”, hiszen ahhoz, hogy ilyen
szélsőségesen nagy mennyiségű vizet gyorsan vezethessenek el a
csatornák, nagyjából hat méter átmérőjű csatornákra lenne szükség
városszerte. Ez már szinte alagút, ezzel szemben a városi csatornák
legnagyobb átmérője is legfeljebb 2,7 méter, de az is csak egy – a
teljes csatornarendszer hosszához viszonyítva – viszonylag rövidebb
szakaszon. A régen – akár a századforduló időszakában is – épült nagy
átmérőjű gyűjtőcsatornák tervezése és építése során még nem tudták
figyelembe venni a globális felmelegedés okozta időjárás változást,
amely rövid időtartamú és intenzív felhőszakadásokat is eredményez.
A városi szennyvíztisztító méretezését is meghaladta ez a „gyorsan”
esett, nagy mennyiségű eső. Július 28-án a telepre tíz óra alatt több
mint 249 ezer köbméter esővíz folyt be, miközben a telep napi
kapacitása 60 ezer köbméter. Az ilyen„özönvíz-szerű”esők esetében, az
érvényes vízjogi üzemeltetési engedély előírásai szerint az Alsótelepi,
és az Újszegedi átemelőre, valamint a szennyvíztisztítóra beérkező
víz 5-szörös hígítás feletti része – a nagyméretű szennyeződések
kiszűrését követően, szivattyúk segítségével – a Tiszába kerül, az
5-szörös hígításnál sűrűbb víz pedig a szennyvíztisztító medencékbe.
Így vezethető le gyorsabban a zápor.
A víz csatornákon való gyors lefolyását a lehulló falevelektől,
papírszeméttől, műanyag hulladéktól eltömődő utcai rácsos
lefolyók is akadályozhatják. Ilyenkor elegendő lehúzni a lefolyóról
a leveleket, szemetet, ezt a lakók is könnyen megtehetik.
A megfelelő működéshez fontos a rendszer karbantartása.
A városi csatornák koruknak megfelelő állapotban vannak, a
Szegedi Vízmű folyamatosan, meghatározott ütemterv szerint – egy
kamerával felszerelt berendezés segítségével – vizsgálja a csatornák
állapotát, ez alapján kapunk képet arról, hogy hol van szükség
tisztításra, esetleg javításra, cserére.

A vízmérők és a vízhálózat téliesítése
Honlapunkon, ügyfeleinknek szóló tájé
koztató kiad
ványainkban, valamint ősszel megjelenő hírleveleinkben
rendszeresen felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy a tél,
a kemény fagyok közeledtével a kertekben, udvarokban el
kell végezni a vízvezetékrendszer víztelenítését, téliesíté
sét, hogy tavasszal ne érjen kellemetlen meglepetésként
bennünket pl. egy csőtörés miatti magas számla.
– a legfontosabb a rendszer teljes víztelenítése, hisz ha
nem marad egy csepp víz sem a csövekben, akkor
kizárt, hogy fagyás következzen be;
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– ellenőrizni kell, hogy a víztelenítés megtörtént-e a vízóra
aknában is;
– a vízmérő előtti golyóscsapot el kell zárni, és ezután kell a
belső rendszert vízteleníteni;
– 
amennyiben lehetőség van rá, célszerű a vízmérő aknát
kívülről szigetelni, letakarni;
– 
a pincében és a zárt helyen lévő vízmérők, vízvezetékek
esetén ellenőrizni kell a pinceablak épségét, szigetelését, és
azt, hogy be van-e zárva;
– a tél folyamán többször is célszerű ellenőrizni, hogy nincs-e
víz az aknában, és a fedele is jól le van-e zárva.

Fogyasztói elégedettség mérés
A Szegedi Vízmű Zrt. idén október és november során
fogyasztói elégedettség mérést végez ügyfelei, fogyasztói
körében. Teszt alapú kérdőívünkben megkérdezzük ügyfeleinket
az ügyintézéseik során gyűjtött tapasztalataikról, illetve
szolgáltatásunkkal kapcsolatos elvárásaikról. A mérés célja
szolgáltatásaink ügyfélközpontúságának növelése, és fogyasztói
tájékoztatásunk minél közérthetőbbé, és lehetőség szerint
gyorsabbá tétele.
A fogyasztó elégedettségi kérdőívünk anonim, és 10 perc
alatt kitölthető honlapunkon: www.szegedivizmu.hu, illetve
Ügyfélszolgálati Irodánkon. A kérdőívet kitöltők között 10 db,
egyenként 5 000 Ft értékű könyvutalványt sorsolunk ki.
Köszönjük, hogy segíti munkánkat!

Október elejétől lehet horgászni a Vértóban
Október 6-tól várja a Szegedi Vízmű Zrt. a tóhoz a horgászokat.
A Vízmű saját költségén, vállalkozási tevékenység keretében
végzi a záportározóként funkcionáló Vértó másodlagos
hasznosítását, a horgász tóként is való üzemeltetést. Az elmúlt
hónapokban elkészült a Vértónál a tó partjára épített 10 db stég
(ebből egy mozgáskorlátozottak által is igénybe vehető), és egy
igényesen kialakított, külső megjelenésében a környezethez
illeszkedő faház, valamint megtörtént a halak betelepítése is.
A halállományt folyamatosan pótoljuk majd. A hatóság
által engedélyezett halgazdálkodási tervnek megfelelően
méretes pontyot, csukát, keszegféléket telepítettünk a tóba,
illetve néhány tucat nagytestű (nem elvihető) pontyot is, a
horgászélmény fokozása érdekében.
A Vértónál a horgászati funkció kialakítását nagymértékben
elősegítette, hogy 2009 őszén megtörtént a tómeder kotrása,
azóta jelentősen javult a víz minősége. A tó vizének esetlegesen
szükséges pótlását, illetve – amennyiben
szükséges – a vízminőség javítását
mélyfúrású kúttal tudjuk megoldani.
A folyamatos ellenőrzés mellett termé
szetesen a vízminőség vizsgálatok gyako
riságát is növeljük a jövőben.
A munkálatok megkezdése előtt
egyeztettünk a Magyar Madártani Egyesület
Csongrád Megyei Tagszervezetével, vala
mint az érintett civil szervezetekkel is, hisz
számunkra is kiemelkedően fontos mind
a tó, mind a tó közvetlen környezetének
megóvása, védése.

A helyszínen a Vízmű munkatársai látnak el ügyeletet, a napijegy
árusítása mellett. Éves területi engedélyt a Szegedi Vízmű Zrt.
központjában lehet venni (munkanapokon, ügyfélszolgálati
nyitvatartási időben). A vízterületen a horgászatra vonatkozó
jogszabályok és előírások, valamint az országos és helyi
horgászrend szabályainak betartásával lehet horgászni!
Horgászati idők:
Január 1-től – március 31-ig:
7 órától – 19 óráig
Április 1-től – szeptember 30-ig:
5 órától – 21 óráig
Október 1-től – december 31-ig:
7 órától – 18 óráig
Éjszakai horgászat előre egyeztetett időpontban történhet.
A vízterületen fajlagos tilalom nincs. A vízterületen az éves
és napi szinten fogható, méretkorlátozás alá tartozó halak
mennyiségét a következőkben határozzuk meg:
Éves területi engedély: 13 000 Ft (jan. 1. – dec. 31.): 25 db (napi
3 db, fajtánként max. 2 db, heti 6 db)
– 
egyéb hal: napi 3 kg. Az éves nemes hal mennyiség
megtartásakor a területi jegy újraváltható.
Napijegy: 2 800 Ft, kedvezményes jegy: 1 800 Ft (3/2 db,
fajtánként max. 2/1 db)
– egyéb hal: napi: 3 kg. Kedvezményes jegyre jogosultak:
nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezők.
Gyermekhorgász (érvényes gyermek horgászjeggyel
rendelkező): ingyen horgászhat, elvihető egyéb hal: 2 kg.
Sporthorgász jegy: 1 000 Ft (hal nem vihető el)
Nemes halak 5 kg felett nem vihetőek el, kíméletesen
visszahelyezendők! A legnagyobb, mérlegelt hal kifogója a
következő évben ingyenes éves területi jegyre jogosult.
Bővebb információ a Szegedi Vízmű Zrt. honlapján:
www.szegedivizmu.hu

Őszi Nyílt Napok a 110 éves
Szent István téri víztoronyban
A Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozathoz kapcsolódóan
2014. szeptember 19-20-21-én, pénteken, szombaton és vasárnap
a szegedi 110 éves Szent István téri víztoronyban hagyományos
Őszi Nyílt Napokon várta a Szegedi Vízmű Zrt. az érdeklődőket. Nyílt
Napokon a víztorony ingyenesen látogatható.
Kiállítások
Különböző kiállítások is várták az érdeklődőket.
– A szikvíz története (állandó kiállítás)
– A fizika története (állandó kiállítás)
– „Képek a múltból”, avagy betekintés a szegedi vízellátás és
csatornázás múltjába.
Koncert a víztoronyban
Szombaton a Király-König Péter Zeneiskola tanulóinak koncertjét
hallgathatták a látogatók.
A kedvező időjárás mellett ismételten több ezren látogattak ki a
rendezvényre a három nap alatt.
Naponta a 110. látogató – mindhárom napon – ajándékot
kapott, összesen 110 ezer forint értékben! A nyerteseink:
Nagy Dóra
Orlovácz Katalin
Teimel György
A nyerteseinknek gratulálunk!
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