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HÍRLEVÉL
A víz az élet forrása.
Megfiatalodott az Öreg Hölgy!
Tavaly nyáron kezdôdött el a mûemlék Szent István téri
víztorony felújítása. A munka annak a PHARE projektnek
a része, mely során a teljes Szent István tér megújul. Az
„Öreg Hölgy” május végére fiatalodott meg, s ma már
ismét régi pompájában uralja a teret.
Az újjávarázsolt Szent István tér hivatalos átadására
a tervek szerint szeptember 15-én, pénteken kerül
majd sor, szeptember 16-án és 17-én (szombaton és
vasárnap) pedig hosszú idô után ismét megnyitja a kapuit
a látogatók elôtt a víztorony.

A készenléti szolgálat munkáját az árvízvédelmi bejárásokra is kiterjesztettük, ezen kívül csôelzárásokat, csatornatisztítást, víztelenítési feladatokat végeztünk, valamint
csatorna zsákos szakaszolását. A kritikus helyeken csatornabúvárok ellenôrizték a csatornákat.
Az árvíz alatt két olyan rendkívüli esemény történt,
amely Társaságunkat közvetlenül érintette. Betört a víz egy
használaton kívüli csatornába a belvárosban (Roosevelt
téren). Szakembereink azonnal lezárták az érintett csatornaszakaszt, és egy speciális módszerrel eltorlaszolták a
csatornát (betont töltöttek az érintett csatornaszakaszba).
A vízbetörés a városra nem jelentett veszélyt.
A gyermekklinika mellett található alsótelepi szennyvízátemelôbe is betört a víz, itt kemény munkával, zsákolással
sikerült stabilizálnunk a helyzetet.
Nem mindennapi élmény volt szembesülnünk a víz
hatalmas erejével, reméljük, hogy hosszú évekig nem lesz
részünk benne. Annak ellenére, hogy a víz az élet egyik
legfontosabb alapeleme, életet ad, fenntart, pusztításra is
képes, s ezt nem szabad elfelejtenünk!

Fotó: Soós Balázs, Szegedi Vízmû Zrt.

Rendkívüli árvíz, rendkívüli feladatok
Rekord magasságot ért el a Tisza idén tavasszal.
10 méter felett tetôzött a víz, amely jelentôsen meghaladta
az 1970-ben mért eddigi legnagyobb vízállást.
Annak ellenére, hogy az ivóvíz ellátásban és a szennyvízelvezetésben, tisztításban nem okozott semmilyen problémát a rendkívüli árvízi helyzet, természetesen az árvízi
védekezés számunkra is számos többletfeladattal járt.
Naponta 4 óránként végeztünk helyszíneléseket és
a másodrendû védvonalakon is felkészültünk az árvízi
védekezésre. A várost védô töltést keresztezô mûtárgyakat
naponta kétszer ellenôriztük, ez vonatkozott az épülô, de
még nem a mi üzemeltetésünkben lévô mûtárgyakra is.
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Fotó: Albert Zoltán, Szegedi Vízmû Zrt.

Fômérô, mellékmérôk
Miért készül a fômérôre külön számla, amikor
minden lakásban van mellékmérô?
1991 óta jogszabály teszi lehetôvé, hogy a többlakásos
házakban az egyes lakóknak a fogyasztását mellékvízmérôkkel
mérjék meg. Az így megmért egyéni fogyasztásoknál vagy a
közösség határozza meg a fizetni valót, vagy a fogyasztóknak
a vízmû készít külön-külön számlát.
Ám hiába van minden lakónak mellékmérôje egy
társasházon belül, a ház fômérôje nem veszíti el a funkcióját.
A kormányrendelet kimondja, hogy a vízszolgáltató a
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társasház fômérôjén keresztül a teljes lakóközösséggel
áll jogviszonyban. A fômérô a szolgáltatási pont, az ezt
követô – házon belüli – vezetékrendszer a lakóközösség,
míg a mellékmérô az adott lakó tulajdona. Tehát attól,
hogy egy társasházban teljes körû a "mellékvízmérôsítés", a
fôvízmérôre is szükség van.
Mi okozhat különbséget abban az esetben, ha
minden lakás illetve közös fogyasztási hely
felhasználását külön mellékvízmérô méri?
• A fômérôt követô hálózaton (lakóközösség tulajdonában
lévô vezetékszakaszon) van méretlen fogyasztási hely
(pl. kerti csap, közös helyiség, garázs stb.). Ilyen esetben
ezeken a helyeken vételezett víz mennyisége jelentkezik
a fômérôn, de egyetlen mellékmérô sem méri.
• A fômérôt követô csôvezetéken, de a mellékmérôket
megelôzô szakaszon szivárgás, csôtörés van. Ebben
az esetben is átfolyik a víz a fômérôn, de egyetlen
mellékmérô sem méri, így a fômérô számlájában ez a
vízmennyiség jelentkezni fog. Figyelem! A csôtöréseknél
a víz 90%-a nem jelenik meg a felszínen!
• A vízmérôk leolvasása nem azonos idôpontban történik.
• A mellékmérôk sikertelen leolvasásakor egy becsült
mérôállás alapján állapítja meg a vízmû a fogyasztást,
ami eltérhet a valóságostól.
• A leolvasott, vagy az ajtóra kiírt, illetve bejelentett,
beküldött érték nem felel meg a valóságnak (szándékos
vagy véletlen hiba).
• Valamelyik, esetleg több mellékmerô kevesebb vagy
több fogyasztást mér, mint ami valójában átfolyt rajta
(szorul, megáll, gyorsul). Ebben az esetben is arról
van szó, hogy a fômérôn átfolyt víz mennyisége nem
teljes mértékben vagy egyáltalán nem jelentkezik a
mellékmérôk összesítésében. Ezt a „rossz” mellékmérôt
a fômérôre készült számlán keresztül fogják a lakók
közösen megfizetni egy adott fogyasztó helyett.
Természetesen a fômérô is elromolhat.
• Elôfordulhat, hogy „esetleges mûszaki beavatkozások”
miatt valamelyik fogyasztónál a mellékmérô nem a
valós fogyasztást mutatja. Ebben az esetben a fômérôn
átfolyt víz mennyiségébôl nem kerül levonásra ezen a
mellékmérôn (méretlenül) átfolyt víz, így a fômérôre
készült számlában fog megjelenni ez a fogyasztás.
Ilyenkor ez a „fogyasztó” nem a szolgáltatót károsítja
meg, hanem a lakóközösséget.
• A mellékvízmérôk által mért felhasználás közötti
különbség adódhat a vízmérôk (fô és mellék) mérési
pontatlanságából, és a vízmérôk különbözô indulási
érzékenységébôl. A mellékmérôk függôlegesen törté
nô beépítéssel már nem olyan érzékenyek, lassabban
indulnak. A fômérô és a lakásokba felszerelt mellék
vízmérôk mérési pontosság szempontjából nem azonos
kategóriába vannak sorolva, ettôl független az Országos
Mérésügyi Hivatal hiteles mérésre szolgáló eszköznek
fogadja el a vízmérôket, amennyiben a megengedett
hibahatár (±2%, ±5%) keretein belül mérnek. Ezen
eltérési hibaforrás mindig jelentkezik, kiküszöbölni nem
lehet, ezért a számlában is mindig jelentkezni fog.
• A fô- és mellékmérôk mûködési elvüket tekintve
alapvetôen eltérôek.
• Ha a mellékmérôk beépítése nem szakszerû, nem pontos.
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A felsorolt eltérési okok jelentkezhetnek különkülön, de együttesen is!
A mérôk pontosságát egy nagyon egyszerû módszerrel
a fogyasztó maga is ellenôrizheti:
Töltsön tele egy 10 literes edényt vízzel, s közben
figyelje a vízmérôt. Ha a 10 literes edény már tele van,
de a mérô ennél kevesebbet mutat, ez azt jelenti, hogy
a mérô szorul. Ha viszont a mérô már 10 litert mutat,
de a 10 literes edény még nincs tele, akkor ez a mérô
gyorsulására figyelmeztet.

Kajak-kenu Világbajnokság,
2006. augusztus 17–20.

Szeged

Hamarosan kezdôdik a 35. síkvízi kajak-kenu vb
a Maty-éren.
Ez lesz a negyedik kiemelt világesemény a Matyéri olimpiai vízicentrumban: 1998-ban felnôtt világbaj
nokságot, 2002-ben felnôtt Európa-bajnokságot, 2005-ben
pedig ifjúsági világbajnokságot rendeztek a sportágban
Szegeden.
A mostani vb talán a város történetének egyik legnagyobb
sporteseménye lesz, több ezer szurkoló érkezik a városba
a szintén nagy létszámú versenyzôi gárda mellett.
A helyi DÉMÁSZ Vízisport Egyesület sportolói közül
is többen bekerültek a vb válogatottba, s joggal
reménykedhetünk néhány „hazai” világbajnoki éremben.
Büszkék vagyunk rá, hogy mi is hozzájárultunk – immár
öt éve – a vízisport egyesület munkájához, s részesei
lehettünk és lehetünk azoknak a sikereknek, amelyet
az egyesület sportolói értek és érnek el a hazai és a
nemzetközi versenyeken egyaránt.

Fotó: DÉMÁSZ Szeged Vízisport Egyesület

Játék
Az alábbi kérdésre helyesen válaszolók között 5 db
vízmûves ajándékcsomagot sorsolunk ki:
A tapasztalatok alapján a csôtöréseknél a víz hány
százaléka nem jelenik meg a felszínen?
A 10%

B 69%

C 90%

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. szeptember 15. A nyertest
postán értesítjük.
Köszönjük, hogy velünk játszik!
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