2006 – tél

HÍRLEVÉL
A víz az élet forrása.
Kampány a vezetékes ivóvízzel kapcsolatban
A Magyar Víziközmû Szövetség, a Víz az élet Alapítvány
és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a Magyar
Reklámszövetséggel és az ARC Kft-vel együttmûködve
az ivóvíz, csapvíz presztízsének növelése érdekében
társadalmi célú kampány elkészítésérôl szóló közös
pályázatot írt ki 2005 nyarán. Céljuk az volt, hogy felhívják
a figyelmet a vezetékes ivóvíz jó minôségére, s ezáltal

A vezetékes víz fogyasztása mellett szól, hogy:
– fogyasztása során nem képzôdik csomagolási
hulladék, így nem szennyezi, nem terheli feleslegesen a
környezetet (le nem bomló) csomagolási hulladékkal.
– ára – az ásványvizekhez viszonyítva – igen kedvezô.
121,20 Ft
– 1 m3 ivóvíz
– 1 liter ivóvíz
12 fillér (0,12 Ft)
– 1 pohár ivóvíz 2,4 fillér (0,024 Ft)
– a nap 24 órájában szinte mindenki számára
rendelkezésre áll, jelen van az otthonunkban, bármikor
felhasználható.
– az ivóvíz, mint élelmiszer minôsége folyamatosan
ellenôrzött és biztosított.

2006-os víz- és csatornadíj
Lakossági fogyasztók részére biztosított kedvezményes
víz- és csatornadíj Szegeden – 2006. évben (tájékoztató
jelleggel közöljük az ÁFA-val növelt díjakat is):
Fotó: MaVíz

helyreállítsák a bizalmat és a megbecsülést a vezetékes
víz iránt: hiszen hazánkban a csapvíz jellemzôen jó
minôségû, iható. Mindezek ellenére az ásványvíz iránti
kereslet folyamatosan növekszik Magyarországon, s az
ásványvízfogyasztást ösztönzô erôteljes kampányok okán
a hazai fogyasztók jelentôs része már szinte egyáltalán
nem fogyaszt ivóvizet.
Fotó: MaVíz

havi alapdíj
fômérôs fogyasztóhelyre
mellékmérôs
fogyasztóhelyre
ivóvíz szolgáltatás díja
szennyvízelvezetés és
tisztítás díja*

díj
Ft/hó

ÁFA-val növelt
Ft/hó

316,40

363,90

149,40

171,80

Ft/m3
121,20

Ft/m3
139,40

192,50

221,40

*A szennyvízdíjat növeli a vízterhelési díj, mely a 2005. évi mérések
alapján kerül pontosításra.

Algyôi ügyfeleinket az Algyôi Hírmondó c. kiadványon
keresztül tájékoztatjuk a 2006. évi díjakról.

Ügyfélszolgálati verseny Szegeden
Társaságunk, a Szegedi Vízmû Rt. volt a házigazdája
október 20-án a Magyar Víziközmû Szövetség (MaVíz) által
meghirdetett III. Országos Víziközmû Ügyfélszolgálati
Versenynek a NOVOTEL Szállóban.
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A vetélkedôn 22 csapat mérte össze szakmai tudását, s
egyben cserélte ki tapasztalatait az ügyfélszolgálati munkáról. Az √sô h√yez±t a Makó-Térségi Víziközmû Kft.
érte √, a második helyezett a Bácsvíz Rt. lett, a dobogó
harmadik fokára pedig a Fôvárosi Vízmûvek Rt. ügyfélszolgálatosai állhattak fel.
A tavalyi megmérettetésen a mi csapatunk szerezte
meg az elsô helyezést, s egyben felvállaltuk az idei
verseny házigazdájának szerepét. Társaságunk feladata
most a verseny szervezése és bonyolítása volt, amely
magában foglalta a résztvevôk jelentkezésének fogadását,
a tájékoztatást, a kérdéssorok összeállítását, az érkezôk
ellátását, illetve a kísérô programok szervezését.
A hagyományok értelmében a versenyt szervezô cég nem
indít csapatot.
A teljesítményt értékelô 8 tagú zsûri tagja voltak: a
Magyar Víziközmû Szövetség, a fogyasztóvédelem és egy
szegedi szolgáltató cég egy-egy képviselôje, valamint
újságíró, kommunikációs és marketing szakemberek.
Az ügyfélszolgálati munka fôszereplôje, „az
Ügyfél” is helyet kapott a zsûriben. Természetesen
– mint házigazda – Társaságunk is részt vett a csapatok
teljesítményének értékelésében.
A rendezvény keretein belül lehetôséget biztosítottunk
a víziközmûves szakmához, illetve az ügyfélszolgálati
munkához kapcsolódó cégek számára a megjelenésre,
bemutatkozásra.

egyaránt kötôdik a természethez, így célunk – a környezet
tiszteletben tartása, védelme – is közös.
2000. decembere óta szakmai hátterünkkel segítjük a
park mûködését. Munkatársaink, szakembereink részt
vettek az egyes állatok életterének kialakításában, emellett
folyamatosan ellenôrizzük a park területén lévô élôvizek
minôségét.
Társaságunk segédkezett a hiúz kifutó bôvítésében,
megoldotta a mesterséges patak vízellátását a gólyáknak,
hattyúknak és más vízi madaraknak otthont adó tavaknál.
Felépült a hópárduc kifutó, benne a Vízmû tervei
alapján készült kisebb vízforgató berendezéssel, mely
a mesterséges patakot és a kis tavat látja el vízzel.
A Dél-Amerikai Esôerdô Ház kivitelezési munkáiban is
közremûködtek szakembereink. A ház olyan ritka állatok
részére nyújt otthont, mint a Föld legveszélyeztetettebb
állatai közé tartozó arany oroszlán majmocskák,
valamint az ezüst selyemmajmocskák és a fehérarcú
selyemmajmocskák.
2004 tavaszán készült el a vizes élôhely, mely a
Vadaspark egyik ékessége, s amelynek az építési,
kivitelezési munkálataiban szintén sokat segítettek
munkatársaink. 2004 decemberében a rétisas röpde
átadására került sor.
Az idei esztendôben a dél-amerikai bemutató területén
lévô puma kifutó megépítése volt a legjelentôsebb
munka, melynek részese volt Társaságunk. A gépészeti
üzem szakemberei végezték a kivitelezést, a vadaspark
vezetôivel történt konzultációt követôen. A munkák
nehézségét fokozta, hogy erdôben, állványról kellett
dolgozni, lehetôség szerint minimálisan károsítva a
természeti környezetet.
A kifutó ünnepélyes átadására 2006 elején kerül majd
sor a Szegedi Vadasparkban.
Az elmúlt évek során a Vízmû és a Vadaspark
szakemberei, dolgozói között nagyon jó munkakapcsolat
alakult ki, mely nagymértékben segítette a feladatok
zökkenômentes végrehajtását.
A munkák természetesen tovább folytatódnak, s a
Vadaspark a jövôben is számíthat szakembereink munkájára, Társaságunk, a Szegedi Vízmû Rt. támogatására.

A Szegedi Vízmû és a Vadaspark
Számunkra egyértelmû, hogy a vízszolgáltatást csak úgy
szabad végezni, ha közben megóvjuk a vízi és szárazföldi
élôvilágot. A Vadaspark pedig már puszta létével is a
természet szeretetére, az élôlények megismerésére és
óvására hívja fel a figyelmet. Nem meglepô tehát, hogy
ez a kapcsolat kialakult, hiszen Társaságunk és a park
Fotó: Szegedi Vadaspark
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