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Vízmérőállás bejelentés a telefon
nyomógombjainak a segítségével

A vízmérőállás bejelentésének lehetőségei a
Szegedi Vízmű Zrt.-nél:
− 
honlapon keresztül: az e-ügyfélszolgálat felületén
(regisztráció nélkül is);
− mobiltelefonnal történő mérőállás bejelentés sms-ben vagy
wap-on (regisztrált ügyfeleknek);
− Androidos mobiltelefonról (regisztráció nélkül);
− telefonon – nyomógombos mérőállás bejelentés;
− e-mailben: vizmeroallas@szegedivizmu.hu;
− személyesen az Ügyfélszolgálati Irodán
(Szeged, Tisza Lajos krt. 88.).
E-ügyfélszolgálatunkra vagy mobiltelefonos mérőállás
bejelentés szolgáltatásunkra regisztrált, valamint Android
alapú mobiltelefonról mérőállást bejelentő ügyfeleink
számára e-mailt, illetve emlékeztető üzenetet küldünk a
mérőleolvasás esedékességéről.

Társaságunk május elején korszerűsítette telefonos mérő
állás bejelentési rendszerét. A továbbiakban ügyfeleink
– az energiaszolgáltatók mérőállás bejelentéséhez hasonlóan –
telefonjuk nyomógombjai segítségével, a bejelentés időszakában
kényelmesen és egyszerűen jelenthetik be mérőállásukat.
(A mérőállás bejelentés időszaka minden esetben megtalálható a
víz- és szennyvízelvezetési számla tájékoztató információi között.)
A mérőállás bejelentéséhez a számlán található azonosítók
szükségesek: a számla első oldalán található ügyfél azonosító
szám utolsó hat számjegye, illetve a harmadik oldalon
feltüntetett folyószámla azonosító utolsó hat számjegye.
A későbbiekben amennyiben egy megadott telefonszámról már
érkezett mérőállás a fogyasztási helyre, rendszerünk visszaolvassa
a bejelentett fogyasztási hely azonosítóit, így azok jóváhagyását
követően már csak a mérőállások megadása szükséges.
A telefonon történő vízmérőállás bejelentés a Szegedi Vízmű
Zrt. 62/55-88-55 telefonszám 2. menüpontját választva érhető el,
ahol a bejelentés során hallható részletes útmutató segítséget
nyújt a mérőállás pontos rögzítéséhez.
Telefonos ügyintézés a Vízműnél – megváltozott menüpontok!
Április óta telefonos Ügyfeleink az alábbi – egyszerűsített –
menürend
szerből választhatnak, ha telefonon kívánják
ügyeiket intézni. A módosítás legfontosabb célja az volt, hogy
Felhasználóink minél gyorsabban, gördülékenyebben intézhessék
telefonon az ügyeiket.
Az eddigiekhez hasonlóan kezelő is segíti a hozzánk fordulókat.
• Műszaki hibabejelentés, 1-es gomb;
• Vízmérőállás bejelentés, 2-es gomb;
• Ügyfélszolgálat, 3-as gomb;
• Műszaki engedélyezés, 4-es gomb;
• Kezelő, 5-ös gomb

Megkezdődött a teljes vízhálózat tisztítása az
Ivóvízminőség-javító programban
2013 novemberében vette kezdetét a Szeged és Algyő
ivóvízminőség-javító projekt, melynek során a teljes ivóvíz hálózat
mechanikai tisztítására is sor kerül az elkövetkező kb. 1 év alatt.
A mosatási munkálatok idén májusban kezdődtek.
A munkálatok közvetlenül érintik majd Szeged és Algyő
lakosságát, hiszen a hálózattisztítási munkálatok átmeneti
nyomáscsökkenéssel, és/vagy vízhiánnyal is járhatnak. A tisztítás
következtében pedig a víz átmenetileg zavarossá válhat.
A Szegedi Vízmű Zrt. törekszik a pontos és naprakész
tájékoztatásra, együttműködve a projekt végrehajtását irányító
Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.-vel.
Amennyiben az Ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatban
kérdésük lenne, akkor az alábbi elérhetőségen kérhetnek
felvilágosítást: Szeged Pólus Nonprofit Kft., tel.: 62/553-600.
A munkálatok miatt felmerülő esetleges időszakos
kényelmetlenségek miatt türelmüket
kérjük, megértésüket előre
is köszönjük!
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Mi való a csatornába?
Az ember hajlamos azt gondolni, hogy ami eltűnt a lefolyón, amit
levitt a víz, attól egyszer s mindenkorra megszabadult, bármi volt is
az. Azt képzeljük, a szennyvíztisztító majd úgyis ártalmatlanítani
fog minden leeresztett mérget. Ez sajnos nem igaz.
A tisztítási technológia csak bizonyos határokon belül képes
zavartalanul működni, ráadásul sérülékeny is. Éppen ezért nagyon
fontos odafigyelnünk arra, hogy mit teszünk, illetve nem teszünk,
vagy öntünk a csatornarendszerbe! Sok esetben kerül oda nem illő
dolog a csatornába, pedig a háztartásokban keletkező veszélyes
hulladékok (pl. használt sütőolaj, fáradt olaj, lejárt szavatosságú
gyógyszerek, rovar-, gyomirtók, gombaölő és növényvédő szerek,
festékek, lakkok, hígítók, oldószerek, kozmetikumok, különböző
vegyszerek), illetve az ételmaradék sem a csatornába való. Kérjük,
ezeket ne öntsék a lefolyóba, vécébe!
MIT NE TEGYENEK A CSATORNARENDSZERBE?
• Szilárd hulladékot: pl. homokot, kavicsot, követ, habarcsot,
betont;
• Fémhulladékot: pl. borotvapengét, szeget;
• Műanyagot: pl. műanyag pálcikákat, harisnyát és műszálas
árut, különböző tubusokat, textíliákat;
• Élelmiszeripari hulladékot: pl. belet, étolajat, sütőzsírokat;
• 
Vegyipari hulladékot: pl. savakat, mérgeket, festéket,
robbanásveszélyes hígítókat, gépolajat és a rendszerre káros
egyéb hulladékot.

Víz Világnapja 2014
Az idei Víz Világnapja jelmondata volt: „Víz és energia”.
Szegeden hagyományosan sokféle színes programmal várják
az érdeklődőket – egymással együttműködve – az érintett
cégek, szervezetek a Víz Világnapján.
Ez idén is így volt, sőt, a programok sora és az érintettek köre
ismét tovább bővült.
Célunk elsősorban a figyelem felhívás, tudatosítani szeretnénk,
hogy a víz természeti kincs, megóvandó érték. Célunk továbbá
a víz életünkben betöltött szerepének/szerepeinek bemutatása,
szemléletformálás, a közös gondolkodás, annak bemutatása,
hogy ha akarunk, akkor mindannyian tehetünk valamit a vízért,
magunkért, jövőnkért!
A Szegedi Vízmű hagyományosan Nyílt Napokon várta az
érdeklődőket az – ilyenkor ingyenesen látogatható – Szent
István téri víztoronyba, március 21-23-án.
Az állandó kiállítások – a szikvíz, a fizika története – mellett az
ősszel összeállított „Képek a múltból” című kiállítást tekinthették
meg a látogatók, melyen keresztül betekintést nyerhettek a
szegedi vízellátás és csatornázás múltjába. Vízzel kapcsolatos
hasznos kiadványokkal, játékokkal fogadtuk az érdeklődőket.
A szegedi egyetem környezettan, illetve környezettudomány
szakos hallgatói a tudomány népszerűsítésére vállalkoztak,
érdekes kísérleteken, feladatokon keresztül.
Pénteken az iskolás csoportokat a Társaságunk által szpon
zorált Női Vízilabda csapat tagjai fogadták, kérdésekkel,
játékokkal, ajándékokkal.
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A rendezvény nagyon sikeresen zajlott ezen a hétvégén a
Szent István téri víztoronyban, hisz a víztorony 2006-os felújítását
követő rendezvény óta nem voltak ilyen sokan egy Nyílt Napi
rendezvényünkön sem. Közel 7000 látogatónk volt a három nap alatt,
amiben valószínűleg a májusiasan meleg időjárás is közrejátszott.
A Vadasparkban, Füvészkertben, Anna Fürdőben és az Agórában
is színvonalas és tartalmas programok tették emlékezetessé a
Víz Világnapját, iskolák szerveztek a jeles naphoz kapcsolódó
vetélkedőt, valamint látogatható volt a Vízügyi emlékhely is,
emellett a Napfényfürdő Aquapolis-ban és az Anna Fürdőben
kedvezménnyel várták az iskolás csoportokat.
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, és a Magyar Hidrológiai
Társaság Szegedi Területi Szervezete által szervezett Víz Világnapi
ünnepségen a Víz és energia szlogenhez kapcsolódva Bodor
Dezső, a Szegedi Vízmű Zrt. műszaki igazgatója és Schilsong
János, az Ativizig energetikusa tartott előadást. Kihirdették a két
szervezet régiós rajzpályázatának eredményeit is.

SZEGED, TISZA, VÍZ – VÍZITELEP!
Az EDF DÉMÁSZ SZEGED Vízisport Egyesület – a Szegedi Vízmű
Zrt. támogatása mellett – 2013-ban is eredményes évet zárt. Vajda
Attila világbajnoki-, Kárász Anna európa bajnoki- és Petrovics
Máté Világjátékok aranyérme mellett számos nemzetközi és hazai
eredménnyel örvendeztette szegedi szurkolóit.
A Szegedi Vízisport Egyesület a Dél-Alföld Régió legsikeresebb
klubja. Az elmúlt három Olimpiai Játékok eredményei alapján 37
ponttal a másodikak vagyunk az országban a Bp. Honvéd mögött.
Tagságunk közel 500 fő, de a Vízitelepünkön rendszeresen
sportolók száma az ezer főt is meghaladja.
Jelenleg 13 edző irányítja a sportszakmai munkát. Utánpótlás
létszámunk 300 fő felett van, a korosztályos válogatottakba 14-16
fő, a felnőtt válogatott keretekbe 6-8 versenyzőnk kerül évről évre.
A versenysport mellett jelentős energiákat fektetünk az iskolai
sport és a szabadidő sport területére is.
A közelmúltban megújult Vízitelepen magas szintű szakmai
tartalommal várjuk a kajakozni, kenuzni, evezni vágyó fiatalokat,
a vízi élettel megismerkedni vágyó sportkedvelőket, a vízitúrázás
szerelmeseit.
Jelentkezésüket várjuk:
kajak utánpótlás:
Agócs Ágnes
30 279 9163
Janic Mico
70 386 8823
kenu utánpótlás:
Kása Péter
30 279 7522
Fürdök Gábor
20 369 4530

evezés utánpótlás:
Molnár Dániel
70 779 4728
szabadidősport:
Sík Márton
30 243 0244
További információk:
www.szegedive.eu
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