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HÍRLEVÉL
A víz az élet forrása.
Víz Világnapja
A hideg idô ellenére is sokan vetélkedtek
Sajnos a márciusi tél nem sokat engedett a szorításából, ezért meglehetôsen csípôs hidegben zajlott március
17-én, pénteken Társaságunk, a Szegedi Vízmû Rt.
részvételével és támogatásával a Vadasparkban a Víz
Világnapjához kapcsolódó program.
Elsôsorban az óvodai és iskolai csoportokat, osztályokat
vártuk egy Víz Világnapi játékos vetélkedôvel, amely
során a benevezett csapatok végigjárták a különbözô
állomáshelyeket, ahol érdekes feladatok megoldásával
gyûjthettek pontokat.
A télies idôjárás ellenére is közel 300 óvodás és
általános- illetve középiskolás látogatott ki a rendezvényre. Ezen a napon Társaságunk „átvállalta” a belépôjegyek
árának felét.
A vízmûves állomáshelyen – az ivóvízzel kapcsolatos kérdésekre helyesen válaszolók – vízrôl szóló
kiadványokat, képeslapot, kifestôt, színes ceruzát kaptak
munkatársainktól, valamint a nekik segítô sportolóktól.
A kilátogatóknak ki kellett találniuk, hogy három –
egyforma – pohárban lévô víz közül melyik a csapvíz és
melyek az ásványvizek. Ezt nagyjából fele-fele arányban
sikerült kitalálnia a próbára vállalkozóknak.
Rendezvényünkkel leginkább arra kívántuk felhívni a
figyelmet, hogy a Szegedi Vízmû jó minôségû vizet szolgáltat, mely ivóvíz a minôségi követelményeket rögzítô
elôírásoknak is megfelel, valamint arra, hogy az üdítôk,
ásványvizek mellett a csapvíz is iható, s egészséges
szomjoltó, ráadásul a nap 24 órájában rendelkezésre áll,

Vajda Attila és Joób Márton,
a Szegedi Vízisport Egyesület kenusai a vízmû-állomáshelyen

„bármikor megengedhetjük magunknak” úgy, hogy fogyasztása során nem keletkezik csomagolási hulladék.

Nyitva tartás változás az Ügyfélszolgálaton!
Igazodva fogyasztóink igényeihez, ügyfélszolgálati
irodánk április elejétôl megváltozott nyitva tartással fogadja
Ügyfeleinket.
Az ügyfélszolgálat, az engedélyezési csoport, a pénztár
valamint a mellékmérô-ügyintézés megváltozott ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint alakul:
• Ügyfélfogadási rend:
Hétfô, kedd, csütörtök: ..... 800–1200, 1230–1430
Szerda: .............................. 800–1200, 1230–1700
Péntek: .............................. 800–1200
• Pénztári órák:
Hétfô, kedd, csütörtök: ..... 800–1200, 1230–1430
Szerda: .............................. 800–1200, 1230–1700
Péntek: .............................. 800–1200
• Mellékvízmérôk mûszaki átvételének idôpont egyeztetése:
Ügyfélfogadási idôben személyesen (9. pult), vagy
telefonon a 62/55-88-23 számon.
• Engedélyezés:
Kedden, szerdán és csütörtökön ügyfélfogadási
idôben személyesen (Engedélyezési csoport, földszint
10. szoba), vagy telefonon a 62/55-88-46 számon.
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Fagyok után csôtörés?
Folyamatosan igyekszünk felhívni fogyasztóink figyelmét
(pl. hírleveleinken, honlapunkon keresztül is), hogy mire
kell ügyelniük a víz- és csatornaszolgáltatás igénybevétele
során, s gyakorlati útmutatóink segítségével hogyan elôz
hetôek meg az esetleges meghibásodások.
Aktuális témánk a tavasszal gyakorta tapasztalható
jelenség: korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a
tél, a kemény fagyok elmúltával több száz vízmérô fagyás
miatti meghibásodását, sérülését jelzik szakembereinknek.
Ennek oka jellemzôen az, hogy sajnos gyakorta nem
megfelelô a vízvezetékrendszer víztelenítése, téliesítése,
ennek következtében a házi ivóvízellátó vezetékek, vagy
a vízmérôk szétfagynak. Ezek – a kellemetlenségen túl
– többletkiadással is járnak, hisz a kárt meg kell téríteni,
valamint a házi vízvezetéken keletkezô meghibásodások miatti
többlet vízelfolyásokat a fogyasztóknak kell kifizetniük.
A töréseket, szivárgásokat az esetek nagy többségében a
fogyasztók nem veszik észre, mert a talajba fektetett vezetékbôl
szivárgó víz nem, vagy csak hosszabb idô után tör a felszínre,
így a látszólag legártatlanabb helyeken is elôfordulhat a
talajban szivárgás. Nem szabad elfelejteni azonban, hogy az
így elfolyt víz mennyiségét is méri a vízmérô!
A Szegedi Vízmû Rt. is csak a kiugróan magas fogyasztási
adatokból következtethet a csôtörésre, szivárgásra, melyet
egyrészrôl a leolvasó a mérô leolvasásakor szóban jelez,
illetve a számlázáskor figyelemfelhívó levelet küldünk.
Tekintettel arra, hogy a vízmérô utáni vezetékhálózat
javítása, karbantartása a fogyasztó feladata, és a vízmérô
által mért mennyiséget kell a fogyasztónak megfizetnie,
feltétlenül szükséges, hogy saját érdekében vízhálózatát
az alábbiak szerint ellenôrizze:
• Elôször az ingatlanon belül minden vízcsapot el kell zárni.
• Ezután fel kell emelni a vízmérô akna fedlapját,
és 5-10 perces megfigyeléssel meggyôzôdni arról,
hogy a mérônél a számsor bal sarka alatt lévô fekete
csillagkerék forog-e. A csillagkerék forgása jelzi a víz
átáramlását. Amennyiben elzárt csapnál is forog a
kerék, nagyon valószínû a csôtörés ténye.
Kérjük Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a javasolt ellenôrzést
saját érdekükben az ingatlan belsô (házi) vízhálózatán
rendszeresen – legalább kéthavonta – végezzék el,
ezzel megelôzhetik az elfolyások miatt keletkezô magas
vízdíjszámlát, valamint az egyéb károkat!

Fogyasztási helyek ellenôrzésének eredménye
2004. szeptemberében indítottuk el, s 2005-ben
folytattuk a fogyasztási helyek ellenôrzését a szolgáltatási
területünkön (Szegeden és Algyôn). Az ellenôrzést külsô
cég közremûködésével végeztük.
A vizsgálatok egyik legfontosabb célja annak felderítése
volt, hogy szabályos, legális-e egy-egy adott helyen a
vízvételezés illetve a csatornahasználat, valamint az,
hogy a díjfizetés a megfelelô tarifa alapján történik-e.
A fogyasztási helyek 88%-nál tudtuk sikeresen elvégezni
az ellenôrzést, s ezek 7,8%-nál került jegyzôkönyvezésre
valamilyen szabálytalanság.
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Az ellenôrzés során felderített szabálytalan vízvételezés,
szennyvízbekötés, valamint a nem megfelelô díjbesorolási
ár alkalmazása után pótszámlát állítottunk ki a szabálytalan
vételezés idejére. A fogyasztónak ezen díjat és a vizsgálat
felmerülô költségét kellett megfizetnie.
A feltárt szabálytalanságok megoszlása (1402 db):
Csatorna (szabálytalan csatorna használat): 19,1%
Víz (szabálytalanság a vízszolgáltatás igénybevételénél): 0,6%
Nem ügyfél (nem szerepelt Társaságunk nyilvántartásában): 1,1%
Szerelési hiba: 6,8%
Plomba (vipak) sérülés: 10,3%
Díjeltérés (kedvezményes díj nem szabályos igénybevétele): 61,9%
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Rövid hírek
• Társaságunk Közgyûlésének döntése értelmében –
a gazdasági társaságokról szóló, idevonatkozó tör
vényben foglaltak alapján – a Szegedi Vízmû Rt.
neve Szegedi Vízmû Zrt-re módosul. A névváltozás a
cégbíróság jóváhagyása után lép életbe, várhatóan ez
év április hónap során.
• A Veolia Environnement a környezetgazdálkodási
szolgáltatások területén a világ legnagyobb vállalata.
A múlt év végén a cégcsoport 4 üzletága (víziközmûszolgáltatások, hulladékgazdálkodás, energiagazdálkodás,
tömegközlekedés) egy közös márkanév alá szervezôdött:
VEOLIA (Az egyes ágazatok elnevezése az adott ország
nyelvén jelenik meg).
A cégcsoport víziközmû-ágazatának magyarországi
érdekeltségeit összefogó leányvállalata Veolia Water
Hungary Rt. helyett Veolia Víz Zrt. néven folytatja
tevékenységét. Ezzel egyidôben a logó is változik.

 emzetközi szinten az új név kiterjesztésének célja: a 4
N
üzletág közötti teljes összhang biztosítása, a közöttük
már meglévô együttmûködés fokozása, valamint a csoport
átláthatóságának növelése.
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