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Ôszi Nyílt Napok – Kulturális Örökség
Napjai a Szent István téri víztoronyban
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Mit ne tegyenek a csatornarendszerbe?
− Szilárd hulladékot: pl. homokot, kavicsot,
követ, habarcsot, betont;
− Fémhulladékot:
pl. borotvapengét, szeget;
− Mûanyagot: pl. mûanyag pálcikákat,
harisnyát és mûszálas árut, különbözô
tubusokat, textíliákat;
− Élelmiszeripari hulladékot:
pl. belet, étolajat, sütôzsírokat;
− Vegyipari hulladékot:
pl. savakat, mérgeket, festéket,
robbanásveszélyes hígítókat, gépolajat és a
rendszerre káros egyéb hulladékot!
A Szent István téri víztorony még ma is szerves része
Szeged város ivóvíz ellátási rendszerének. Emellett szemet
gyönyörködtetô mûemlék, amely az év során rendszeresen
megnyitja kapuit a nagyközönség elôtt. Szeptember
19-20-21-én, a hagyományos ôszi Nyílt Napokon vártuk
az érdeklôdôket a víztoronyban az országos Kulturális
Örökség Napjai rendezvénysorozathoz kapcsolódóan.
A víztoronyban berendezett szódavíz történeti kiállításhoz kapcsolóan egy kérdéssorra válaszolhattak az érdeklôdôk. A játékosok között 10 db vízmûves ajándékcsomagot sorsolunk ki, valamint 10 flakon szódát a Bánffi
szikvízüzem jóvoltából. A nyerteseket postán értesítjük.

Mi való a csatornába
Figyeljünk oda, hogy mit teszünk, illetve nem teszünk,
vagy öntünk a csatornarendszerbe! Sok esetben kerül
oda nem illô dolog a csatornába, pedig a háztartásokban
keletkezô veszélyes hulladékok (pl. használt sütôolaj,
fáradt olaj, lejárt szavatosságú gyógyszerek, rovar-,
gyomirtók, gombaölô és növényvédô szerek, festékek,
lakkok, hígítók, oldószerek, kozmetikumok, különbözô
vegyszerek), illetve az ételmaradék sem a csatornába
való. Kérjük, ezeket ne öntsék a lefolyóba, vécébe!
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Házi szennyvízátemelôk
Vannak olyan ingatlanok, ahol az ISPA csatorna
beruházás során megépített házi szennyvízátemelôvel
valósítható meg a keletkezô házi, szociális jellegû
szennyvíz elvezetése. A házi szennyvízátemelô automatikus üzemû, lakossági kezelést nem igénylô berendezés,
amely Szeged város tulajdona, üzemeltetését pedig a
Szegedi Vízmû Zrt. végzi.
A berendezés megfelelô mûködése érdekében fontos
betartani az alábbi szabályokat, annál inkább, mivel a
berendezés nem rendeltetésszerû használata által okozott
károkért az ingatlan tulajdonosát terheli felelôsség!
– TILOS mindennemû felszíni víz, csapadékvíz, talajvíz,
hulladékvíz és ipari szennyvíz bevezetése a beemelô
aknába a házi szennyvízelvezetô rendszer megfelelô
mûködése érdekében!
– TILOS és ÉLETVESZÉLYES a lakossági szennyvízátemelô,
valamint az átemelôt vezérlô szekrény fedelét kinyitni!
– Áramütés veszélye miatt TILOS az ingatlan karbantartása során kézi vízsugárral, vagy automata
öntözôberendezéssel a kapcsolószekrényt locsolni!
– TILOS a berendezések átalakítása, házilagos javítása!
– TILOS az érintésvédelmet érintô beavatkozás, azaz a
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kiépített érintésvédelmi rendszert TILOS átalakítani,
javítani, felsérteni!
– FONTOS a berendezés megközelíthetôségének biztosítása, a közvetlen környezetének szabadon hagyása
(pl. karbantartás, javítás esetére). TILOS az átemelô 2
méteres környezetében fák, bokrok ültetése!

Hibabejelentés, információ, mérôállás
bejelentés – mi a teendô?
Bármilyen hiba vagy mûszaki rendellenesség észlelése
esetén a 62/420 155 telefonszámot hívhatják, valamint a
06/80/82 88 82 zöld számunkat, amely a 62-es körzetbôl
ingyenesen hívható. Elôfordulhat, hogy egyszerre több
hívás egyidejû beérkezése esetén megnövekszik a
várakozási idô. Ennek elkerülése érdekében a közeljövôben tervezzük telefonközpontunk korszerûsítését, amely
lehetôvé teszi, hogy megnövekedett hívásszám esetén
ügyfeleink könnyebben elérhessék munkatársainkat.
Amennyiben közterületeken hibás (pl. csöpögô vagy
megrongált) tûzcsapot, csôtörésre vagy csatornasérülésre
utaló jeleket (vízszivárgás, burkolat beomlás), betemetett
vízelvezetô árkot stb. látnak, azt honlapunkon is jelezhetik
felénk a „Közérdekû hibabejelentés” menüpontban!
Amennyiben információt kérnének, vagy tájékozódnának pl. leolvasással, számlával, vízmérôcserével, stb.
kapcsolatban, abban az esetben ügyfélszolgálatunkat
keressék a 62/450-430 telefonszámon vagy írásban:
levélben, e-mailen (ugyfel@szegedivizmu.hu), valamint
a honlapunkon keresztül („Ügyfélszolgálat” menüpont).
Mérôállásukat is több csatornán közölhetik:
– Személyesen vagy telefonon (62/450-430) az
Ügyfélszolgálati Irodán;
– Bejelenthetik telefonon a 06/80/822-444-es zöld
számon (62-es körzetbôl és mobil hálózatból
ingyenesen hívható) – itt üzenetrögzítô fogadja a
hívásaikat;
– Visszaküldhetik a leolvasó által otthagyott
levelezôlapon feltüntetve (Szegeden térítésmentesen
feladható);
– Beküldhetik honlapunkon keresztül („Vízmérôállás
bejelentése” menüpont).

Jó tanács tél elôtt – Ne felejtse el „téliesíteni” a kerti, udvari vízvezetékrendszerét!
Hírleveleinkben igyekszünk felhívni ügyfeleink figyelmét
az évszakhoz kapcsolódó aktuális tennivalókra, most
sincs ez másképp: a tél, a kemény fagyok közeledtével
a kertekben, udvarokban el kell végezni a vízvezetékrendszer víztelenítését, téliesítését. Ahhoz, hogy tavaszszal ne érjen kellemetlen meglepetésként bennünket pl.
egy csôtörés miatti magas számla, érdemes megfontolni
az alábbi tanácsokat, hiszen kellô odafigyelés nélkül a
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csövek, vagy a vízmérôk szétfagyhatnak:
– a legfontosabb a rendszer teljes víztelenítése, 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, és ezután
kell a belsô rendszert vízteleníteni;
– amennyiben lehetôség van rá, célszerû a vízmérô
aknát kívülrôl szigetelni, letakarni.

Kiskertes vízmérô leolvasás
Városunk lakosságának jelentôs hányada rendelkezik
kiskerttel, ahol évente 1 alkalommal – szeptember végén,
október elején – kerül sor a vízmérôk leolvasására.
Ezt megelôzôen minden kiskertes ügyfelünket levélben
keresünk meg és egy – belföldrôl ingyenesen feladható,
a mérôállás bejelentésére szolgáló – válasz levelezôlapot
küldünk, melynek a visszaküldésével a mérôállás
megadható. Akitôl nem érkezik vissza ez a levelezôlap, ott
megkíséreljük a leolvasást. Becsült fogyasztásról készítünk
számlát minden olyan fogyasztói helyre, ahonnan nem
kapunk, vagy nem tudunk olvasni mérôállást.
Azok részére, akik igénylik, Társaságunk lehetôséget
biztosít a 2 havonkénti számlázásra, melynek feltétele a
leolvasások lehetôségének biztosítása, vagy a mérôállás
rendszeres bejelentése, és egy erre vonatkozó kérelem,
mely az ügyfélszolgálati irodán kezdeményezhetô.

Játék
Az alábbi kérdésre helyesen válaszolók között 5 db
vízmûves ajándékcsomagot sorsolunk ki:
Melyik a Szegedi Vízmû Zrt. hibabejelentô zöld száma?
A

06/80/82 88 82;

B

62/420 155;

C

06/80/822 444.

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:
2008. december 31.
A nyerteseket postán értesítjük.
Köszönjük, hogy velünk játszik!
Szegedi Vízmû Zrt.
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