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Telefonszám változás!
A megnövekedett igényekhez igazodva májusban új,
korszerû telefonközpontot építünk ki, mely az eddigieknél több – egyszerre bejövô – hívás fogadását teszi
lehetôvé. Minden területet a már eddig is meglévô
62/55-88-55-ös központi telefonszámon érhetnek el
(Ügyfélszolgálat, központi épület, Szennyvíztisztító, stb.),
ezzel egyidejûleg azonban megszûnik az ügyfélszolgálat
62/450-430-as telefonszáma! A híváskor választhatnak
a megadott menüpontokból, illetve kezelô is segíti a
hozzánk fordulókat. A hibabejelentés lehetôsége bôvül,
hisz az eddig használatos hibabejelentô telefonszámok
(62/420-155, 80/82-88-82) mellett a központi számon is
választhatják a hibabejelentés menüpontot.

A Víz Világnapja 2009
1993-ban nyilvánította az ENSZ a víz napjává március 22-ét.
A jeles napnak világszerte az az üzenete, hogy fokozottan
oda kell figyelnünk a sajnos egyre kevesebb, s egyre nagyobb
fontossággal bíró vízre, a vízkészletek megóvására.
Fontos számunkra, hogy a szegediek is méltó módon
ünnepelhessék meg a Víz Világnapját, s ezért évrôl évre
különféle programokkal igyekszünk emlékezetessé tenni
ezt a napot. A központi helyszín immár évek óta a Szent
István téri víztorony, amely március 20-21-22-én ismét
megnyitotta kapuit az érdeklôdôk elôtt.
A víztoronyban berendezett – a szikvíz készítésével,
a fizika történetével kapcsolatos – állandó kiállítások,
valamint festmények, rajzok, fotók mellett újdonságként
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Szemerey-Kiss Balázs és Brzozka
Marek fiatal szobrászok alkotásait
is láthatták az érdeklôdôk. Kicsik
és nagyok körében egyaránt nagy
sikere volt a Magyar Víziközmû
Szövetség csapvíz kampányához
készült kiadványoknak. Vasárnap
délután pedig a szegedi kajakkenus versenyzôkkel is találkozhattak a látogatók. A hûvös,
szeles idô ellenére több ezren
csodálták meg Szegedet a torony
kilátószintjérôl.
Vadasparki és Füvészkerti
programok, iskolai vetélkedôk is
színesítették a városi Víz Világnapi
rendezvények sorát.

A záportavak
A záportározó tavak fontos szerepet töltenek be a város
területére hulló csapadék összegyûjtésében, tárolásában,
hiszen ezek a tavak az ôket körülvevô 80-100 hektáros
területek csapadékainak természetes gyûjtôhelyei, s a
mesterségesen épített csapadékvíz elvezetôkön keresztül
is ide folyik a csapadékvíz a környékrôl.
Szeged területén kilenc – a Vízmû üzemeltetésébe tartózó –
záportározó található, ezek a Méntelepi-Fehér tó, Csemegi-tó,
Vértó, Tarjáni záportározó, Bika-tó, METRO zápor tó, Sancer
tavak, Városgazda tó, valamint Újszegeden a Holt-Maros.
A tavak többsége természetes módon alakult ki, némelyik közel 100 éves, de ma már „friss”, élôvíz utánpótlásuk
általában nincs.
A Vízmû tevékenysége
A Vízmû a csapadékvíz és belvízelvezetô rendszer
rekonstrukcióját, karbantartását, hibaelhárítását végzi,
vagy végezteti az Önkormányzattal kötött szerzôdésben
foglaltak szerint, a rendelkezésre álló eszközök kapacitása
és a külön e célból biztosított források erejéig.
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Ez a záportározók esetében
annyit jelent, hogy Társaságunk
minden évben egyszer végez
„nagytakarítást” minden egyes
tónál. Ilyenkor megtisztítjuk a
medret és a partot a belekerült,
eldobált szeméttôl, rendbe
rakjuk a nádast, és a part menti
növényzetet. Ezeken kívül –
az eddigi gyakorlat szerint –
évente két alkalommal került
sor vízminôség ellenôrzésre,
azonban a vízminta vizsgálatokat a jövôben havi gyakorisággal tervezzük végezni.
Természetesen amennyiben
probléma jelentkezik, akkor soron kívüli takarításra és/
vagy laborvizsgálatokra is sor kerül. A tarjáni Záportóban,
a rókusi Vértóban és a Méntelepi-Fehér tóban levegôztetô
berendezések mûködnek kora tavasztól késô ôszig.
Sajnos elôfordul, hogy mindezek az intézkedések
sem elegendôek, hisz a tavak alján található iszapréteg
magába „szívja” az évek során a szennyezôdést, a
belehullott, szél által belehordott falevelek rothadni
kezdenek, s szükségessé válik a meder kikotrása is.
A tarjáni Záportó esetében ilyenkor lehetôség van a
teljes vízmennyiség leengedésére, a meder kitakarítására
– ahogyan azt legutóbb a tavalyi év folyamán tettük –,
hisz a meder alja burkolt. A Holt-Marosnál távvezérelt
kotrógéppel távolítottuk el a közel fél méter vastagságú
iszapréteget a mederbôl. A meder kotrása, iszaptalanítása
hónapokig is eltarthat, s jelentôs költséggel jár.
Néhány éve indítottuk el lakossági panasz alapján –
miszerint a környéken nagy volt a bûz – a Méntelepi tó
rendbetételére irányuló projektünket. Külsô szakértôi
vizsgálatokat követôen tavaly nyáron készült el a Méntelepi
tó környezeti hatástanulmánya, mely most a hatósági
engedélyre vár. Ha Társaságunk megkapja a szükséges
környezetvédelmi engedélyt, akkor az elkészült tanulmány
alapján el kell készítenünk a kiviteli terveket, mely alapján
megtörténhet a tónak és környezetének rendbehozatala.
Az elvégzendô feladatok: az iszap kotrása, a tófenék mélyítése,
csapadékvíz átemelô és nyomócsô építése, partrendezés,
megközelítô út építése. A több százmilliós projekt egy hosszú,
akár 5-10 éves folyamat részeként valósulhat meg a Vízügyi
Építési alap terhére, valamint pályázati forrásokból.
Nehezíti az üzemeltetô Vízmû dolgát, hogy a tavakba
évrôl évre egyre több szennyezôdés kerül: a csapadékkal
együtt pl. a környékbeli nagy forgalmú utakról lemosott

– gyakran olajos – szenny, illetve a szeméttárolók, hulladékudvarok helyett sajnos gyakran a tavakban landol
a háztartási hulladék, de találtak már munkatársaink
kerékpár vázat, hûtôszekrényt, ágymatracot, autógumit,
legutóbb pedig bevásárló kocsit.
Mit tehetnek Önök?
Amennyiben a városlakók a sajátjuknak tekintik ezeket a tavakat, amelyek kellemes színfoltjai is lakókörnyezetüknek, és nem szennyezik szeméttel, valamint
odafigyelnek arra is, hogy mit és mit nem öntenek pl.
a tavakba vezetô utcai lefolyókba, akkor sikerülhet
jelentôsen javítani a tavak állapotán.
Kérjük, hogy amennyiben bármilyen rendellenességet
észlelnek, abban az esetben jelezzék azt hibabejelentô
számainkon, vagy a honlapunkon a közérdekû hibák
bejelentése menüpontban.
Segítsük egymást abban, hogy ezek a tavak több örömet,
mint kellemetlenséget okozzanak mindannyiunknak!

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 szennyvízelvezetési
díjat fizetni. A locsolási kedvezményre jogosultak körérôl, a
kedvezményes idôszak meghatározásáról és minden egyéb
fontos tudnivalóról ügyfélszolgálati irodánkon, valamint
honlapunkon tájékozódhatnak az érdeklôdôk.
www.szegedivizmu.hu, telefon: 62/55-88-55

Játék
Az alábbi kérdésre helyesen válaszolók között 5 db
vízmûves ajándékcsomagot sorsolunk ki:
Melyik napon ünnepeljük a Víz Világnapját?
A

április 22.;

B

március 22.;

C

május 22.

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: 2009. július 15.
A nyerteseket postán értesítjük.
Köszönjük, hogy velünk játszik!
Szegedi Vízmû Zrt.
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