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Ôszi Nyílt Napok a Szent István téri víztoronyban
A Szent István téri víztorony hajlott kora ellenére
még ma is üzemel, szerves része a város ivóvíz ellátási
rendszerének, ugyanakkor kedvelt látványosság is.
A jelentkezô igények miatt a közelmúltban bôvítettük a
Szent István téri víztorony nyitva tartását. Az eddigiekhez
képest további változás, hogy a torony megtekintése
immár belépôjegy vásárlásával lehetséges, azonban a Nyílt
Napokon továbbra is ingyenesen látogatható a torony.
Ilyen Nyílt Napokra került sor most ismét. Szeptember
14–15–16-án, pénteken, szombaton és vasárnap a
hagyományos ôszi Nyílt Napokon vártuk az érdeklôdôket
a víztoronyban az országos Kulturális Örökség Napjai
rendezvénysorozathoz kapcsolódóan.
A víztoronyban a tavaly ôsszel berendezett – a szikvíz
készítésének múltjával, a fizika történetével kapcsolatos
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hogyan védhetjük meg vizeinket, mi
lehet a megoldás arra, hogy miközben
egyre több vízre van szükségünk – a
Földön különbözô okok miatt egyre
kevesebb a tiszta édesvíz. Ugyanakkor
minél több vizet használunk, annál
több szennyvizet állítunk elô.
Napjainkban a világon sokfelé még
mindig tisztítás nélkül kerül az
élôvizekbe a szennyvíz.
Pénteken délután egy újabb szo
bor avatására is sor került a víz
torony körül kialakított mérnökpantheonban – Szeged város önkor
mányzatának szervezésében. Tóth
Mihály egykori városi fômérnök
mellszobrát Bodor Dezsô mûszaki igazgatónk, mint a
Csongrád Megyei Mérnöki Kamara elnöke és Kardos
János, az önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport
irodájának vezetôje adta át.

Ôsz végi tennivalók, fagymentesítés

– kiállításokat tekinthették meg, a kilátószinten pedig
Szeged panorámájában gyönyörködhettek a látogatók.
Egy ilyen rendezvény jó alkalom arra is, hogy egy-egy
aktuális témára, problémára is felhívjuk a figyelmet. Ilyen
céllal láthattak az arra járók a torony elôtt a téren a CSEMETE
Egyesület rendezésében egy országjáró környezetvédelmi
kiállítást, melynek címe „Tégy a klímaváltozás ellen!”. A
kiállítás célja a figyelem felhívása a klímaváltozásra, annak
káros hatásaira, veszélyeire, és hogy mit tehetünk ellene.
Ehhez kapcsolódóan egy gyerekeknek szóló figyelem
felkeltô szórólapot is készítettünk az ivóvízrôl, amely – ha
nem vigyázunk – hamarosan értékesebb lehet az aranynál,
valamint arról, hogyan védhetjük meg vizeinket?
Egy környezetvédelmi játékban, pályázatban is részt vehettek
a kilátogató iskolák, melynek nyereménye egy 50 000 Ft értékû
– környezetvédelmi témájú – könyvcsomag lesz.
Arra kértük az iskolákat, hogy rajzolják, vagy írják le,
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A tél, a kemény fagyok közeledtével a kertekben,
udvarokban el kell végezni a vízvezetékrendszer
víztelenítését, téliesítését. Ahhoz, hogy tavasszal ne
érjen kellemetlen meglepetésként bennünket pl. egy
csôtörés miatti magas számla, érdemes megfontolni
az alábbi tanácsokat, hiszen kellô odafigyelés nélkül a
csövek, vagy a vízmérôk szétfagyhatnak:
• a legfontosabb a rendszer teljes víztelenítése, hisz
ha nem marad egy csepp víz sem a csövekben,
akkor kizárt, hogy fagyás következzen be;
• ellenôrizni kell, hogy a víztelenítés megtörtént-e a
vízóra aknában is;
• a vízmérô elôtti golyóscsapot el kell zárni;
• amennyiben lehetôség van rá, célszerû a vízmérô
aknát kívülrôl szigetelni, letakarni.

Vízmû és vízügy
Számos alkalommal hívják, vagy keresik fel árvízzel,
belvízzel kapcsolatos problémával a Szegedi Vízmû
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a.

ügyfélszolgálatát, illetve a fordított eset is igaz: sokan
az ivóvíz-szolgáltatással, szennyvíz-, csapadékvíz
elvezetéssel összefüggô észrevételeikkel a „vízügyet”
hívják. Pedig a két Társaság tevékenységi köre jelen
tôsen eltér egymástól. Az alábbiakban bemutatjuk a
gyakran vízügyként emlegetett ATIKÖVIZIG-et, de elôtte
néhány szó a Szegedi Vízmûrôl is emlékeztetôül.
A Szegedi Vízmû Zrt.: Szeged és Algyô közigazgatási
területén szolgáltatjuk az ivóvizet, elvezetjük a szennyvizet
és a csapadékvizet, megtisztítjuk a szennyezett vizeket,
rendszeresen ellenôrizzük az ivóvíz- és csatornahálózatot.
Ezen kívül karbantartási és rekonstrukciós munkákat is
végzünk, a víziközmû fejlesztéseket pedig tervezéssel,
szakvéleményezéssel segítjük.
Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság, röviden ATIKÖVIZIG: fô tevékenységük az ár- és
belvíz elleni védelem, a védmûvek fenntartása és fejlesztése,
de munkájuk – a vízkárok elhárításától a vízgazdálkodási,
vízhasznosítási munkákon keresztül a hatósági munkában
szakértôként való közremûködésig– rendkívül sokrétû.
Az ATIKÖVIZIG hidrológiai észlelôhálózatában folyókon
üzemelô felszíni állomások és nagyszámú talajvízállás
megfigyelô kút szerepel. Ezeken kívül számos csapadékmérô
helyet illetve rétegvíz megfigyelô kutat üzemeltetnek.
Az ATIKÖVIZIG mûködési területe 8455 km2, amely
a Dél-Alföldön magába foglalja Csongrád megye
területét, valamint Békés, Bács-Kiskun és Jász-NagykunSzolnok megye egy-egy részét.
Az ország legmélyebb részén élünk. Az itt átfolyó
Tisza, Maros és Hármas-Körös folyók az Igazgatóságot
érintô szakaszainak áradása 2210 km2 ártéri területet
fenyeget. A mentesített ártéren 31 település található,
ahol összességében 400 ezer ember él.
Az árvízvédekezés a fômûvek mentén állami feladat.
Az árvíz által veszélyeztetett területet 322 km elsôrendû,
kizárólagosan állami tulajdonú árvízvédelmi vonal védi.
Térségünk adottságai miatt az árvíz mellett gyakran
okoz nagy károkat – különösen a mezôgazdaságnak
– az esetenként hatalmas területeket elborító belvíz.
A belvíz elleni védekezés koncepciója változás alatt áll,
mely szerint csakis a káros vizek elvezetése szükséges
a területrôl, a gazdaságos alapon történô végrehajtás
kidolgozása fontos feladat.
Az utóbbi években környezetvédelmi feladatokkal
bôvült az Igazgatóság tevékenysége. Ennek keretében
Zöld-pont irodát üzemeltetnek, melynek elsôdleges
feladata a lakosság tájékoztatása, környezettudatos
nevelése és szemléletformálása.
Az
ATIKÖVIZIG-rôl
bôvebb
információt
a
www.atikovizig.hu oldalon olvashatnak.

Fontos számunkra Ügyfeleink véleménye,
ezért kérjük, szánjon ránk néhány percet és
válaszoljon kérdéseinkre!
Kérjük, értékelje munkánkat 1-tôl 5-ig (karikázza be, vagy
húzza alá a megfelelô számot)!
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1. Mennyire elégedett Ön a Szegedi Vízmû Zrt. szolgáltatásaival
(általánosságban)? (1 – nagyon elégedetlen, 5 – nagyon elégedett)
1
2
3
4
5
2. Van-e a vízellátással, illetve szennyvízelvezetéssel problémája?
(1 – nagyon gyakran, 5 – egyáltalán nem)
1
2
3
4
5
3. Az Ön megítélése szerint milyen a Társaságunk által szolgáltatott víz
minôsége? (1 – nagyon rossz, 5 – nagyon jó)
1
2
3
4
5
4. Ha volt már problémája az ivóvíz minôségével és tett bejelentést, mennyire
volt az ügyintézéssel elégedett? (1 – nagyon elégedetlen, 5 – nagyon elégedett)
1
2
3
4
5
5. Milyennek találja az ügyfélszolgálat nyitva tartását, elérhetôségét?
(1 – nagyon nem megfelelô, 5 – nagyon megfelelô)
1
2
3
4
5
6. A vízmérô leolvasás kapcsán – milyennek találja a leolvasás gyakoriságát?
(1 – túl ritka vagy túl gyakori, 5 – éppen megfelelô)
1
2
3
4
5
   – milyennek találja a vízmérô leolvasását? (1 – nagyon bonyolult, 5 –
egyáltalán nem bonyolult)
1
2
3
4
5
7. Mennyire elégedett a vízmérôállás bejelentésének lehetôségeivel? (1 –
nagyon elégedetlen, 5 – nagyon elégedett)
1
2
3
4
5
8. Mennyire elégedett a mellékmérôk felszerelésével, illetve cseréjével
kapcsolatos ügyintézéssel? (1 – nagyon elégedetlen, 5 – nagyon elégedett)
1
2
3
4
5
9. Mennyire elégedett a vízbekötéssel, csatornabekötéssel kapcsolatos
ügyintézés menetével? (1 – nagyon elégedetlen, 5 – nagyon elégedett)
1
2
3
4
5
10. A hibabejelentés lehetôségeirôl mi a véleménye? (1 – nagyon nem
megfelelô, 5 – nagyon megfelelô)
1
2
3
4
5
11. A hibaelhárítás gyorsaságáról mi a véleménye? (1 – nagyon nem megfelelô,
5 – nagyon megfelelô)
1
2
3
4
5
12. Milyennek találja a víz- és szennyvízelvezetési díj számla olvashatóságát /
érthetôségét? (1 – nagyon nem megfelelô, 5 – nagyon megfelelô)
1
2
3
4
5
13. Ön, mint ügyfél, milyennek tartja a Vízmû tájékoztatását? (1 – nagyon nem
megfelelô, 5 – nagyon megfelelô)
1
2
3
4
5
14. Melyik információs eszközt kedveli a Szegedi Vízmû által alkalmazottak,
használtak közül?
 Internet (honlap)

 ügyfélszolgálaton elhelyezett tájékoztató anyagok

 Hírlevél

 média (újság, TV, rádió)

 egyéb

A kitöltött kérdôívet beküldôk között 5 db vízmûves
ajándékcsomagot sorsolunk ki. Ahhoz, hogy valaki részt vehessen
a sorsoláson, nem kell mást tennie, mint válaszolni kérdéseinkre,
majd postán elküldeni a kitöltött kérdôívet az alábbi címre:
Szegedi Vízmû Zrt.
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.
A borítékra kérjük, írják rá: „Hírlevél kérdôív”
Beküldési határidô: 2008. január 15. A nyerteseket
postán értesítjük.
Köszönjük, hogy idôt szánt ránk!
Szegedi Vízmû Zrt.
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