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Víz Világnapja 2008.
A világnapok olyan hétköznapi ünnepek, amikor az
emberiség számára fontos dolgokra irányul a figyelem.
Az ENSZ 1993-ban nyilvánította a víz napjává március
22-ét. E napon világszerte megemlékeznek a vízrôl,
annak fontosságáról, és a vízkészletek megóvásáról.
A Földet ugyan vízkészletei miatt kék bolygónak
nevezzük, azonban ezen készleteknek túlnyomó része az
óceánokhoz tartozik, és alig néhány százalékot tesz ki az
édesvíz. Ráadásul ez a néhány százalék is nagyrészt fagyott
állapotban, a sarkvidékeken található, s mennyisége évrôlévre csökken. Ha ezek után hozzátesszük, hogy a növekvô
népesség miatt a vízigények is folyamatosan nônek, akkor
valóban elmondhatjuk: a legkevesebb, ha az év egy napján
elgondolkodunk azon, mekkora kincset is jelent az ivóvíz!
Hazánkban egy ember átlagosan 100 – 150 liter vizet
használ el naponta.
Számunkra fontos, hogy a szegediek is méltó módon
ünnepelhessék meg a Víz Világnapját, s ezért évrôl évre
különféle programokkal igyekszünk emlékezetessé tenni
ezt a napot. Ez idén is így volt.
Az „Öreg Hölgy” a Víz Világnapja alkalmából – a Szegedi
Tavaszi Fesztiválhoz kapcsolódva – ismét megnyitotta kapuit
az érdeklôdôk elôtt 2008. március 14. és 16-a között.
A víztoronyban a szikvíz készítésével, a fizika történetével kapcsolatos kiállításokat, festményeket, rajzokat,
fotókat, fotógrafikákat továbbra is megtekinthették a
kilátogatók, a kilátószinten pedig Szeged panorámájában
gyönyörködhettek. Becsléseink szerint ismét több ezren
jöttek el hozzánk.
Pénteken elsôsorban az óvodásokat, iskolásokat vártuk,
akiket ismét igyekeztünk bevonni egy Víz Világnapi játékba
is: csakúgy, mint 2007-ben, idén is a Szegedi Vadaparkkal
és az ATIKÖVIZIG-gel közös felhívásunk alapján azok
az osztályok, szakköri csoportok, akik a Víz Világnapi
helyszínek valamelyikét meglátogatták, és a helyszíneken az
erre a célra összeállított pecsétgyûjtô lapot lepecsételtették,
azok között egy hajókirándulást sorsolunk ki.
Iskolai vetélkedôk is színesítették a Társaságunk által
szervezett, illetve támogatott Víz Világnapi programokat,
melyeknek már szintén hagyománya van. A Fô fasori
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Általános Iskola általános-, míg a Kossuth Zsuzsa
Gimnázium és Szakközépiskola középiskolások számára
szervezett városi Víz Világnapi vetélkedôt.

Tél után tavasz, fagyok után csôtörés?
Szinte minden tavasszal gyakorta tapasztalható jelenség:
hogy a tél, a kemény fagyok elmúltával több száz vízmérô
fagyás miatti meghibásodásáról, sérülésérôl érkezik
bejelentés szakembereinkhez. Ennek oka jellemzôen az,
hogy sajnos gyakorta nem megfelelô a vízvezetékrendszer
víztelenítése, téliesítése, ennek következtében a házi
ivóvízellátó vezetékek, vagy a vízmérôk szétfagynak.
Ezek – a kellemetlenségen túl – többletkiadással is járnak,
hisz a kárt meg kell téríteni, valamint a házi vízvezetéken
keletkezô meghibásodások miatti többlet vízelfolyásokat a
fogyasztóknak kell kifizetniük.
A töréseket, szivárgásokat az esetek nagy többségében
a fogyasztók nem veszik észre, mert a talajba fektetett
vezetékbôl szivárgó víz nem, vagy csak hosszabb idô
után tör a felszínre, így a látszólag legártatlanabb
helyeken is elôfordulhat a talajban szivárgás. Nem szabad
elfelejteni azonban, hogy az így elfolyt víz mennyiségét
is méri a vízmérô!
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Társaságunk is csak a kiugróan magas fogyasztási
adatokból következtethet a csôtörésre, szivárgásra, melyet
egyrészrôl a leolvasó a mérô leolvasásakor szóban jelez,
illetve a számlázáskor figyelemfelhívó levelet küldünk.
Tekintettel arra, hogy a vízmérô utáni vezetékhálózat
javítása, karbantartása a fogyasztó feladata, és a vízmérô
által mért mennyiséget kell a fogyasztónak megfizetnie,
feltétlenül szükséges, hogy saját érdekében vízhálózatát
az alábbiak szerint ellenôrizze:
• Elôször az ingatlanon belül minden vízcsapot el kell zárni.
• Ezután fel kell emelni a vízmérô akna fedlapját,
és 5-10 perces megfigyeléssel meggyôzôdni arról,
hogy a mérônél a számsor bal sarka alatt lévô fekete
csillagkerék forog-e. A csillagkerék forgása jelzi a víz
átáramlását. Amennyiben elzárt csapnál is forog a
kerék, nagyon valószínû a csôtörés ténye.
Az ellenôrzést persze nem csak tél végén, tavasz elején
célszerû elvégezni! Hosszabb ideig tartó vízelfolyáson,
szivárgáson, csôsérülésen kívül akár a WC öblítô hibája
miatt is rendkívül nagy vízmennyiség mehet kárba. Egy
rosszul záró WC tartályon keresztül akár 700 liter víz is
elfolyhat naponta, ami egy hónap alatt 21 000 liter, s ez
tetemes mennyiség.
Kérjük Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a javasolt ellenôrzést saját érdekükben az ingatlan belsô (házi) vízhálózatán rendszeresen – legalább kéthavonta – végezzék el,
ezzel megelôzhetik az elfolyások miatt keletkezô magas
vízdíjszámlát, valamint az egyéb károkat!

igazodva a 2 havi leolvasási, számlázási ciklushoz.
A kedvezmény nem vehetô igénybe az Önkormányzat
által elrendelt locsolási tilalom idôszakában.
Kell-e külön vízóra a kedvezmény igénybevételéhez?
A
locsolási
kedvezmény
biztosításának
és
elszámolásának mûszaki feltétele a házi ivóvízhálózaton
lévô kerti kifolyóra, vagy annak vezetékére szerelt hiteles,
új mellékvízmérô, melyet Társaságunk épít be, majd a
fogyasztó tulajdonába kerül. A mellékmérôt leszerelést
megakadályozó zárral látjuk el.
A fogyasztót egy egyszeri költség terheli, amely
tartalmazza a tervezés és felszerelés költségét is, a
csatornadíj megfizetése alól azonban mentesül.
Aki már szereltetett fel ilyen mérôt, annak az igénybejelentô kitöltésével és beadásával kell kezdeményeznie,
hogy 2008. évben is igénybe kívánja venni ezen
szolgáltatást. A bejelentése alapján szerelôink helyszíni
szemlével ellenôrzik a korábban felszerelt mérôt, rögzítik
annak adatait ahhoz, hogy a számlázási rendszerbe
ismét bekerüljön a vízmérô. 2008. évre a locsolási
célú szolgáltatásra új szerzôdést kell kötni. A mérô
védelmérôl (mechanikai, fagyás, plombák) a fogyasztónak
kell gondoskodnia. A kedvezményes idôszakon kívül a
fogyasztó kérheti a mérôóra le, illetve felszerelését.

Játék
Locsolási kedvezmény
2004-tôl locsolási kedvezményt biztosítunk az azt
igénylô fogyasztóink számára, mely következtében a nyári
idôszakban, a locsolási célra használt vízért – meghatározott
feltételek teljesülése esetén – nem kell csatornadíjat
fizetni. A locsolási kedvezményre jogosultak körérôl, a
kedvezményes idôszak meghatározásáról és minden egyéb
fontos tudnivalóról ügyfélszolgálati irodánkon, valamint
honlapunkon tájékozódhatnak az érdeklôdôk.
Kiknek jár?
A kedvezményezettek körébe tartoznak azon fogyasztók,
akik a tulajdonukban álló kertes ingatlanon, nyaralón,
üdülôn víz- és szennyvízelvezetési szolgáltatást vesznek
igénybe. Sok kertes ingatlantulajdonos fúrt kút helyett
a vételezett vezetékes vizet használja a konyhakert, a
pázsit, a fák öntözésére, a kedvezmény tehát ténylegesen
a locsolási célra használt vízfelhasználásra értendô.
Melyik idôszakra vonatkozik?
A locsolási célú vízhasználatra a kedvezményt 6
hónapra, április 1-tôl szeptember 30-ig biztosítjuk,
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Az alábbi kérdésre helyesen válaszolók között 5 db
vízmûves ajándékcsomagot sorsolunk ki:
Mely idôszakra vonatkozik a locsolási kedvezmény?
A

egész évre;

B

április 1-tôl szeptember 30-ig;

C

nyári hónapokra.

Ahhoz, hogy valaki részt vehessen a sorsoláson, nem
kell mást tennie, mint beküldeni a helyes válasz betûjelét
az alábbi címre egy postai levelezôlapon:
Szegedi Vízmû Zrt.
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.
A levelezôlapra kérjük, írják rá: „Hírlevél játék”
Beküldési határidô:
2008. június 30.
A nyerteseket postán értesítjük.
Köszönjük, hogy velünk játszik!
Szegedi Vízmû Zrt.
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