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Hírlevél
A víz az élet forrása.
Újjászületett a Szent István téri víztorony
102 évvel ezelôtt azon munkálkodtak a mesterek, hogy
1904-ben, határidôre át tudják adni a kor legmodernebb
technológiájával készült vasbeton szerkezetû építményét,
a Szent István téri víztornyot. Az elmúlt év során azon
dolgoztak nagyon sokan, hogy végre megújulhasson
Szeged ipartörténeti emléke, a mûemlék torony.
A Szegedi Vízmû Zrt. a szeptember 15-i, pénteki
ünnepélyes átadást követô hétvégén újra megnyitotta
a nagyközönség elôtt az újjászületett Szent István téri
mûemlék víztornyot, az országos Kulturális Örökség
Napjai rendezvénysorozathoz kapcsolódóan.
A felújított víztoronyban a szikvíz készítésének múltjával, a
fizika történetével kapcsolatos kiállítások, valamint mûvészi
mérnöki tervek, festmények, fotók várták a látogatókat.
Fotó: Szegedi Vízmû Zrt.

Fotó: Szegedi Vízmû Zrt.

megtudhatták, hogyan jelenik meg ez az ital kultúránkban,
és hogyan vált gasztronómiánk szerves részévé.
A toronyban berendezett kiállítások a jövôben is
megtekinthetôek lesznek.
A rendezvény ideje alatt a látogatók ajándék képeslapot
kaptak, s a víztorony földszintjén, a kihelyezett postán
emlékbélyegzésre is volt lehetôség.
A víztoronyba a rendezvény ideje alatt közel tízezren
látogattak el. Az érdeklôdést jól jellemzi, hogy a zárási
idôpontok közel 2 órával csúsztak, mert a „hivatalos” záróra
idején még a Szent István tér sarkáig kígyózott a sor.
Bejegyzés az emlékkönyvbôl:
Az „Öreg Hölgy” létrehozásáért és megszépítéséért „felelôs”
összes emberkéz munkáját dicséri a látvány és az élmény.

A torony hetedik szintjén kapott helyet a szegedi iskolák és
az egyetem muzeális fizikai kísérleti eszközeinek bemutatója.
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Csongrád megyei csoportja
által gondozott kiállítás célja az értékôrzés, a hagyományápolás,
az oktatási, a tudományos és technikai muzeális eszközök
közkinccsé tétele. A gyûjtemény igen gazdag, a jelen válogatás a
kezdete annak a szándéknak, hogy a szegedi fizikai vonatkozású
muzeális értékek hozzáférhetô helyen, patinás környezetben
kiállításra, bemutatásra kerüljenek. Emellett a víztoronyban
helyet kapott a Föld forgását bizonyító Foucault-féle inga is.
A földszinten tekinthették meg az érdeklôdôk Európa
egyik elsô szódamúzeumát, amely Bánffi István, szegedi
szikvizes magángyûjteménye.
A kiállítás anyaga felöleli a szikvíz történetét a feltalálótól,
Jedlik Ányostól napjainkig. Bemutatásra kerültek gyönyörû
szódásüvegek, plakátok, dokumentumok, szikvízkészítô
gépek, a szikvízkészítés során használt eszközök. A látogatók
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Látogathatóság
A torony jövôbeni látogathatóságát úgy alakította ki a
Szegedi Vízmû, hogy a vendégforgalom ne veszélyeztesse
a víztorony mûködését, a vízellátás biztonságát.
A víztorony május 1. és szeptember 30. között havonta
egyszer, minden hónap elsô péntekén tart majd nyitva 10–15
óráig, ekkor a torony a második körerkélyig tekinthetô meg.
Csoportos igény esetén elôzetes bejelentkezés után
látogathatják majd az érdeklôdôk a torony összes szintjét.
Fotó: Szegedi Vízmû Zrt.
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Ôsz végi tennivalók, fagymentesítés a
kiskertekben
A tél, a kemény fagyok közeledtével a kertekben, udva
rokban 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
a 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

szeptember 1. elôtti – a víz- és csatornaszolgáltatás soraiban
még a 15 %-os ÁFA érték szerepel, azonban a következô
számlában már mindenütt a 20 %-os ÁFA érték jelenik meg.
Ahhoz, hogy az ÁFA változást pontosan lekövesse a
Szegedi Vízmû, minden esetben mérôállást kell rögzíteni
és szerepeltetni a számlában. Ott, ahol nem jutott
mérôálláshoz a Szolgáltató, a korábbi fogyasztások
figyelembevételével egy számított mérôállást képez.
A fentiek miatt is nagyon fontos, hogy ebben a két hónap
ban minél több pontos leolvasás legyen. A Társaság kéri a
fogyasztókat, hogy biztosítsák a leolvasás lehetôségét!

Kajak-kenu világbajnokság volt Szegeden
Fantasztikus magyar sikert hozott a szegedi rendezésû
35. felnôtt síkvízi kajak-kenu világbajnokság. A DÉMÁSZ
Szeged Vízisport Egyesület versenyzôi is kitettek magukért,
a kilenc csapattag közül nyolc érmet szerzett!

Kiskertes vízmérô leolvasás
Városunk lakosságának jelentôs hányada rendelkezik
kiskerttel, ahol a konyhakerti növények termelésén túl
lehetôség van – távol a város zajától – pihenésre, kikap
csolódásra. Napjainkban ezek a zárt kertek már szinte
teljes infrastruktúrával rendelkeznek, vagyis ugyanazon
szolgáltatások igénybe vehetôk, mint a városban. A Szegedi
Vízmû mintegy 3500 „kiskertes” ügyfelet tart számon, akik
az ôsz folyamán kézhez kapták vagy hamarosan kézhez
fogják kapni az eddigi fogyasztásról szóló számlájukat.
A kiskertekben a megszokott módon, évente 1 alkalommal,
a szezon végén – október elején – kerül sor a vízmérôk
leolvasására. Errôl mindenki levélben kapott értesítést,
továbbá a területrészeken ki is plakátozta a Szolgáltató a
leolvasás idôpontját. Minden levélhez csatolt a Vízmû egy-egy
– belföldrôl ingyenesen feladható –, a mérôállás bejelentésére
szolgáló válasz levelezôlapot is.
Amennyiben a Vízmû munkatársának nem sikerült a
mérôt leolvasni (pl. nem tudott bejutni a vízmérô aknához),
és a fogyasztó sem jelentette be aktuális mérôállását a
Szolgáltató felé, abban az esetben a Szegedi Vízmû egy
becsült számlát készít az elôzô évek felhasználási adatainak
figyelembe vételével.
Amennyiben gondot okozna a kézhez kapott számla egy
összegben történô kifizetése, a Szegedi Vízmû Zrt. felajánlja
a részletfizetés lehetôségét. Ezt az ügyfélszolgálati irodán,
személyesen lehet kezdeményezni.
Azok részére, akik nem csak a nyarat töltik a kertjükben,
hanem esetleg már ki is költöztek, a Társaság lehetôséget
biztosít a 2 havonkénti számlázásra, melynek feltétele a
leolvasások lehetôségének biztosítása, vagy a mérôóra állás
rendszeres bejelentése, és egy erre vonatkozó kérelem, mely
szintén az ügyfélszolgálati irodán kezdeményezhetô.

ÁFA változás és annak hatásai
2006. szeptember 1-jétôl a víz- és csatornadíj ÁFA-ja 15%ról 20%-ra emelkedett, ettôl az idôponttól kezdve a vízdíj
számlában szereplô alapdíj már 20 %-os ÁFA tartalmú.
A Szegedi Vízmû által szeptember és október hónapokban
kibocsátott számlákban – ahol az elôzô leolvasás dátuma
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Gratulálunk a DÉMÁSZ Szeged Vízisport Egyesület
versenyzôinek a szegedi kajak-kenu világbajnokságon
nyújtott kiemelkedô teljesítményükhöz!
A Szegedi Vízmû Zrt. 2001. óta tagja a támogatói körnek,
s büszkék vagyunk arra, hogy mi is hozzájárultunk a
felkészülésükhöz.

Játék
Az alábbi kérdésre helyesen válaszolók között 5 db
vízmûves ajándékcsomagot sorsolunk ki:
Évente hányszor végez vízmérô
kiskertekben a Szegedi Vízmû Zrt.?
A 1-szer

B 12-szer

leolvasást

a

C 6-szor

Ahhoz, hogy valaki részt vehessen a játékban, 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: 2006. december 15.
A nyertest postán értesítjük.
Köszönjük, hogy velünk játszik!
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