A víz az élet forrása

Hírlevél
2011. – I. negyedév

2011-es víz- és szennyvízelvezetési díj
Kedvezményes víz- és szennyvízelvezetési díj Szegeden – 2011
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Vízmûves segítség a belvízvédelemben
December eleje óta komoly problémát okoz a belvíz
szinte egész Csongrád megyében, így Szeged környékén
is. Több olyan terület van, ahol nem alapfeladatunk a
vízelvezetés (pl. Subasa, Sziksós), hisz nincs kiépített
csatorna vagy nyílt árok hálózat, ennek ellenére
igyekeztünk részt vállalni a belvíz elleni védekezésben.
A belvízhelyzet kialakulásakor felmértük az állapo
tokat az érintett területeken, és a saját eszközeinkkel,
és lehetôségeink szerint igyekeztünk segíteni az ott
lakóknak.
Amikor az Önkormányzat elrendelte a belvíz készült
séget, azt követôen már velük és a Katasztrófavédelemmel
egyeztetve vettünk részt a munkálatokban. A másodfokú
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készültség fennállása alatt – a rendelkezés értelmében – a
városban figyelô szolgálatot, valamint 24 órás ügyeletet
kell mûködtetni a Szegedi Vízmû Zrt. és a Szegedi
Környezetgazdálkodási Kft. közremûködésével.
December elejétôl kezdve szinte éjjel-nappal kint
dolgoztak a helyszíneken a munkatársaink:
Subasán a Tárnokfû utcában közel 1 km hosszban
nyitottunk nyílt árkot, valamint 500 m hosszban a
Bordányi útra merôlegesen. Ehhez kapcsolódóan az
útkeresztezôdésekben átereszeket építettünk, illetve
szivattyút telepítettünk a Citromfû utcába, ami az
általunk megnyitott vízelvezetô árokba továbbítja a vizet.
Több alkalommal szippantós célgépeink is kint jártak a
helyszínen, kiürítették az emésztôket, és a csapadékvizet
elszállították a legkritikusabb helyeken. A védekezésben
a tûzoltóság szivattyúzással segített.
Sziksóson a Vereshomok utcában „zsilipeltük” az árkot,
és onnan emeltük át a vizet a befogadó Domaszéki
fôcsatornába. Telepítettünk ide egy víztelenítést
szolgáló aknát, amely már automatikusan mûködött, és
továbbította a vizet.
Baktón (Csongor Gyôzô utca és környéke) szivattyút
bocsátottunk a lakosok rendelkezésére, Tápén, a
kiskerteknél (Jánosér) szintén szivattyúval segítettünk,
Gyálaréten pedig átereszt bontottunk, hogy megkönnyítsük
a vízelevezetést.
A késôbbiek során is – amennyiben szükség lesz rá
– szándékunkban áll lehetôségeinkhez mérten minden
segítséget megadni az érintett terület lakosainak, annak
ellenére, hogy ahol nincs csapadékvíz elvezetés kiépítve,
ott Társaságunknak nem feladata a vízmentés.
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– Mi és hol található a honlapunkon?
Azoknak az ügyfeleinknek igyekszünk az alábbiakban
segítséget nyújtani, akik nem, vagy nehezen igazodnak
el honlapunkon. Az ügyfélszolgálati oldalt (3. ábra) a bal
szélen található fômenü pontokon keresztül (1. ábra),
illetve a fôoldalon fent-középen található fotón keresztül
(2. ábra) érhetik el.
Ezt követôen választhatnak a 3. ábrán látható menü
pontok közül. Mérôállásukat nem regisztrált fogyasztóink
is bejelenthetik a honlapunkon, azonban regisztráció esetén

lehetôség van a rögzített mérôállások visszamenôleges
megtekintésére is. További elônye a regisztrációnak a
mérôállás bejelentésnél, hogy regisztrált felhasználók
esetében a rendszer a bejelentés során automatikusan
megjeleníti az adott mérô gyári számát, egyszerûbbé téve
így a bejelentést, megelôzve az elírás miatti hibákat.
Az „Ügyintézés menete” menüpontban tájékozódhatnak
arról, hogy „Mit és hogyan lehet az Ügyfélszolgálati
Irodán intézni?”, illetve elolvashatják „Általános ügyfél
tájékoztatónkat”. Emellett célirányos keresésre is van
lehetôség, az oldal jobb felsô sarkában találják a keresôt.
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Játék
Az alábbi kérdésre helyesen válaszolók között 5 db
vízmûves ajándékcsomagot sorsolunk ki:
Honlapunkon hol találhatnak információt arról, hogy
mit és hogyan lehet az Ügyfélszolgálati Irodán intézni?
A Ügyfélszolgálat – letölthetô anyagok;
B

Ügyfélszolgálat – ügyintézés menete;

C

Ügyfélszolgálat – gyakori kérdések.
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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: 2011. március 31.
A nyerteseket postán értesítjük.
Köszönjük, hogy velünk játszik!
Szegedi Vízmû Zrt.
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