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Fotó: Tichy Béla Töhötöm

Víz Világnapja 2007
A világnapok olyan hétköznapi ünnepek, amikor az
emberiség számára fontos dolgokra irányul a figyelem. Az
ENSZ 1993-ban nyilvánította a víz napjává március 22-ét,
elsôsorban azért, mert felismerték: az édesvízkészletek
megóvása, minôségének megôrzése hosszú távon széles,
nemzetközi együttmûködést igényel. Egyes szakértôk szerint
a XXI. század legnagyobb válságát leginkább az egészséges
ivóvíz hiánya okozhatja majd.
Társaságunk, a Szegedi Vízmû Zrt. feladata, hogy minden
fogyasztója számára biztosítsa létünk egyik alapfeltételét, a
tiszta, egészséges ivóvizet a nap minden pillanatában. Óvjuk,
védjük a ránk bízott vízkészletet, s a felhasznált vizet – keresve
a környezetet mind inkább
kímélô megoldásokat – vissza
is juttatjuk a természetbe.
Tevékenységünkbôl adódóan
tudatosan foglalkozunk a kör
nyezetvédelemmel, ez kiemel
kedôen fontos szerepet tölt be
Társaságunk életében.
Fontos számunkra, hogy a
szegediek is méltó módon ünne
pelhessék meg a Víz Világnap
ját, s ezért évrôl évre különféle
programokkal igyekszünk emlé
kezetessé tenni ezt a napot. Ez
idén sem volt másképp.
A szegediek által „Öreg Hölgy”nek nevezett Szent István téri
víztorony 2006-ra született újjá
kívül-belül, s idén március 23.
és 25. között, a Víz Világnapja
alkalmából – a Szegedi Tavaszi
Fesztiválhoz kapcsolódva – ismét
megnyitotta kapuit az érdek
lôdôk elôtt. A víztoronyban
az elmúlt ôsszel berendezett
– a szikvíz készítésével, a fizi
ka történetével kapcsolatos
– kiállításokat, festményeket, rajzokat, fotókat, fotógrafikákat
tekinthették meg a látogatók, a kilátószinten pedig Szeged
panorámájában gyönyörködhettek. Bár az idôjárás nem
volt hozzánk túl kegyes, ennek ellenére ismét több ezren
voltak kíváncsiak erre a látványosságra. Pénteken elsôsorban
az óvodásokat, iskolásokat vártuk, akiket igyekeztünk
bevonni egy Víz Világnapi játékba is: a Szegedi Vadaparkkal
és az ATIKÖVIZIG-gel közös felhívásunk alapján azok az
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osztályok, szakköri csoportok, akik a Víz Világnapi helyszínek
valamelyikét meglátogatták, és a helyszíneken az erre a célra
összeállított pecsétgyûjtô lapot lepecsételtették, azok között
egy hajókirándulást sorsolunk ki.
Iskolai vetélkedôk is színesítették a Társaságunk által szervezett,
illetve támogatott Víz Világnapi programokat. A Fô fasori Általános
Iskola a város általános-, míg a Kossuth Zsuzsa Gimnázium
és Szakközépiskola középiskolások számára szervezett immár
sokadszorra városi Víz Világnapi vetélkedôt nagy sikerrel.

A környezetvédelmi osztály
Környezetvédelmi Osztályunk (Laboratórium) fô tevékenységi köre
Szeged város és Algyô község víz- és csatornahálózatával kapcsola
tos ivóvíz-, szennyvíz elemzések elvégzése az ivóvíz kitermeléstôl a
tisztított szennyvíz kibocsátásáig. Társaságunk, a Szegedi Vízmû Zrt
elôdje 1972-ben hozta létre vizsgáló laboratóriumunkat, melynek
mûködési területe, tevékenysége folyamatosan bôvült az évek során.
A mennyiségi növekedésen túl, a laboratórium minôségi fejlôdésének
fontos mérföldköve volt 1996-ban az, hogy a Nemzeti Akkreditáló
Testület (NAT) által elismert, regisztrált vizsgálólaboratóriummá
vált, azóta a NAT követelményeknek folyamatosan megfelelünk.
A Laboratórium Társaságunk szolgáltatásainak minôség
biztosítása és a környezet védelme érdekében minden üzemel
tetési és szolgáltatási egységtôl függetlenül végzi tevékenységét!
Alapvetô célunk a vizsgálatok pontos és pártatlan módon történô
elvégzése. Feladatunk a jogszabályi háttér szerint a mintavétel
tervezése, végzése, a minták szakszerû, szabvány szerinti
vizsgálata, az eredmények pontos dokumentálása, nyilvántartása
és bizalmasan történô kezelése. A laboratóriumban szakképzett
és megfelelô gyakorlattal rendelkezô személyzet végzi munkáját
korszerû mérôberendezésekkel.
A Laboratóriumban szakembereink kéthetente végeznek ivóvíz
minôség vizsgálatot az ivóvízhálózatból – meghatározott számú
fogyasztói pontokon – vett mintákon, ami az év során több mint
ezer mintavételt, 10 000-nél is több vizsgálatot jelent. A Szeged
alatti vízbázis változó rétegekbôl jó minôségû vizet biztosít,
amely az ivóvíz minôségi követelményeit rögzítô magyar és az EU
elôírásoknak is megfelel. A fogyasztók számára leggyakrabban
szükséges adat a víz összes keménysége, ez átlagosan Szeged és
Algyô területén 105 CaO mg/l, azaz 10,5 nko ( jelölése lehet
még od, odH ), közepesen kemény.
További fontos tevékenységünk a szennyvízvizsgálat pél
dául közcsatornába, élôvízi befogadóba (Tiszába, idôszakos
vízfolyásba) bocsátott szennyvizek ellenôrzése, illetve szenny
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víztisztító telepek tisztítási hatásfokának megállapításához
szükséges mintavételek és mérések elvégzése.
Laboratóriumunk külsô megrendelésre
vállalt tevékenységei
Megrendelésre – akár telefonos megkeresés alapján is – vállalunk
közületeknek és magánszemélyeknek egyaránt ivóvíz-, szennyvíz
mintavételt és vizsgálatot. A jogszabályok szerint ma már az
ANTSZ, a környezetvédelmi és vízügyi hatóságok is akkreditált
laboratóriumi mintavételt, vizsgálatot írnak elô, melyet teljesíteni
tudunk. A vizsgálati eredményekkel a megrendelô rendelkezik.
Szolgáltatásaink és akkreditált mûszaki területeink:
Ivóvíz (felszín alatti víz)-, szennyvíz- és szennyvíziszap
mintavétele, fizikai-, kémiai vizsgálata, valamint a vizek
gáztartalmának meghatározása.
Bôvebb információ:
Honlapunkon (www.szegedivizmu.hu) illetve a NAT
akkreditált szervezetek adatbázisában: www.nat.hu
A laboratórium neve: Szegedi Vízmû Zrt.
Környezetvédelmi Osztály
Cím: Szeged, Kátay u. 21. (Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 104.)
Telefon: 06 (62) 554-730
Fax: 06 (62) 554-745
Kapcsolattartó: Havranekné Németi Ibolya,
környezetvédelmi osztályvezetô

Átemelôk átvétele
Szegeden 2003. szeptemberében kezdôdött és hamarosan
teljesen befejezôdik a város szennyvízcsatorna hálózatának
bôvítése és fejlesztése, fôgyûjtôk, szennyvízátemelôk, valamint
a Szeged városi Biológiai Szennyvíztisztító Telep építése.
Szeged és a négy Szeged környéki település szennyvizét
fogadja, s továbbítja a szennyvíztisztító felé a négy – Tisza
mentén elhelyezett – nagy átemelô. Ezek közül kettôt az ISPA
beruházás keretében korszerûsítettek, a másik kettôt viszont
most kellett megépíteni.
Szeptember elején kezdôdött a nagy átemelôk próbaüzeme.
Társaságunk a próbaüzem során, mint alvállalkozó volt jelen,
hogy szakembereink megismerjék és elsajátítsák az átemelôk
mûködtetéséhez elengedhetetlen ismereteket. Az átemelôk
mûködtetésében résztvevô szakembereink a próbaüzem
megkezdése elôtt az új feladatok végzéséhez szükséges
szakirányú oktatásban is részesültek.
A próbaüzem végén, március 9-ével vette kezdetét a több
illetékes hatóság részvételével zajló mûszaki átadás, mely során
a rendelkezésre álló egy hónap alatt a kivitelezô – a beruházó és
az Önkormányzat közremûködésével – átadja Társaságunknak
üzemeltetésre a létesítményeket.
Az átemelôk üzembe helyezésével Szeged csatorna rendszere
teljes körû lett, így a város területérôl az összes szennyezett víz
biológiailag megtisztítva a Tiszába juttatható.

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 csatornadíjat fizetni. A locsolási kedvezményre
jogosultak körérôl, a kedvezményes idôszak meghatározásáról
és minden egyéb fontos tudnivalóról ügyfélszolgálati irodánkon,
valamint honlapunkon tájékozódhatnak az érdeklôdôk.
Kiknek jár?
A kedvezményezettek körébe tartoznak azon fogyasztók,
akik a tulajdonukban álló kertes ingatlanon, nyaralón, üdülôn
víz- és csatornaszolgáltatást vesznek igénybe. Sok kertes
ingatlantulajdonos a vezetékes vizet használja a konyhakert,
a pázsit, a fák öntözésére, a kedvezmény tehát ténylegesen a
locsolási célra használt vízfelhasználásra értendô.
Melyik idôszakra vonatkozik?
A locsolási célú vízhasználatra a kedvezményt 6 hónapra, április
1-tôl szeptember 30-ig biztosítjuk, igazodva a 2 havi leolvasási,
számlázási ciklushoz. A kedvezmény nem vehetô igénybe az
Önkormányzat által elrendelt locsolási tilalom idôszakában.
Kell-e külön vízóra a kedvezmény igénybevételéhez?
A locsolási kedvezmény biztosításának és elszámolásának
mûszaki feltétele a házi ivóvízhálózaton lévô kerti kifolyóra,
vagy annak vezetékére szerelt hiteles, új mellékvízmérô, melyet
Társaságunk épít be, majd a fogyasztó tulajdonába kerül. A
mellékmérôt leszerelést megakadályozó zárral látjuk el. Számításaink
szerint kb. 25-30 ezer forintos egyszeri költség (mely tartalmazza
a tervezést és a felszerelést is) terheli azokat a fogyasztókat, akik
igénybe kívánják venni a locsolási kedvezményt.
Aki már szereltetett fel ilyen mérôt, annak az igénybejelentô
kitöltésével és beadásával kell kezdeményeznie, hogy
2007. évben is igénybe kívánja venni ezen szolgáltatást. A
bejelentése alapján szerelôink helyszíni szemlével ellenôrzik a
korábban felszerelt mérôt, rögzítik annak adatait ahhoz, hogy a
számlázási rendszerbe ismét bekerüljön a vízmérô. 2007. évre
a locsolási célú szolgáltatásra új szerzôdést kell kötni. A mérô
védelmérôl (mechanikai, fagyás, plombák) a fogyasztónak kell
gondoskodnia. A kedvezményes idôszakon kívül a fogyasztó
kérheti a mérôóra le illetve felszerelését.

Játék
Az alábbi kérdésre helyesen válaszolók között 5 db
vízmûves ajándékcsomagot sorsolunk ki:
Mikor van a Víz Világnapja?
A augusztus 6.

B március 22.

C szeptember 4.

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: 2007. július 15.
A nyerteseket postán értesítjük.
Köszönjük, hogy velünk játszik!
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