
A kiállítás anyaga az opti-
kai és vizuális játék té-
makörben a Design Week 

(Design-hét) rendezvény ré-
szeként készült el, a diákok az 
egy hónapos nyílt műhelymun-
ka eredményeit mutatják be – 
mesélte a megnyitón Kovács 
Zoltán fotóművész, a PKE taná-
ra, a kiállítás ötletgazdája. Rö-

vid megnyitóbeszédében a ki-
állítás anyagának születéséről 
beszélt. Elmondta, hogy álta-

lában amikor vándorkiállítás-
ra indulnak, egy olyan tárlat-
tal teszik, ami pontosan tük-

rözi azt az irányvonalat, amit 
az intézmény képvisel, most 
viszont egy szerényebb anyag 

kerül bemutatásra. Másod- és 
harmadéves diákjaival egyhó-
napos műhelymunkát tartottak 
az említett témakörökben, és 
diákjait arra biztatta, hogy az 
alkotásban merészen kísérle-
tezzenek, minél inkább kísér-
leti irányban induljanak el. A 
tárlat anyaga válogatás nélkül 
került fel a székelyudvarhelyi 
művelődési ház falára, a pro-
jektben részt vevő alkotók 
munkáit kivétel nélkül megte-
kinthetik az érdeklődők. Ko-
vács Zoltán azt is elmondta, 
hogy a képek nagy részén egy-
fajta konstruktivista irány is 
felfedezhető, hiszen ihletfor-
rásként nagyon sokan Drégely 
Imre magyar fotóművész mun-
káihoz nyúltak, aki az alter-
natív kortárs fotográfia egyik 
legkiemelkedőbb képviselője, 
a miniatűr, a makróvilág vizs-
gálója. 

Kovács Zoltán elmondta la-
punknak, hogy a tematikában 
való szabad gondolkodás az, 
ami a munkákat összeköti. A 
kísérletezés, a témában való el-
mélyülés volt a cél, hiszen na-
gyon fiatal hallgatókról van szó 
– mesélte. 

A kiállítás még két hétig meg-
tekinthető Székelyudvarhelyen, 
innen Csíkszeredába viszik 
majd.

DÁVID ANNA JÚLIA
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Játék és fotográfia

A kiállítás anyagáról beszél Kovács Zoltán fotográfus, a kiállítás ötletgazdája

A kortárs fotográfia, 

a képzőművészeti já-

ték és kísérletezés té-

máiba kaphat bepillan-

tást az, aki ellátogat a 

székelyudvarhelyi mű-

velődési házba, ahol 

a Partiumi Keresz-

tény Egyetem (PKE) 

reklámgrafika szakos 

hallgatóinak a Photo 

Ludens című tárlat-

anyagából nyílott kiállí-

tás péntek este.

A 2011-es népszámlálás ada-
tai alapján Székelyudvarhely 
lakossága 33 281 személy volt. 
Székelyudvarhely lakossága 97 
százalékának szolgáltat ivóvi-
zet az Aqua Nova Hargita kft., a 
várost behálózó 90 km hosszú 
ivóvíz-vezetékeken keresztül. 
A vezetékek átmérője, a bekö-
tővezetékeket kivéve, 50 és 600 
mm között változik. A városban 
lefektetett csőhálózat 60 száza-
lékának anyaga zömében acél, 
azbesztcement, öntöttvas, kora 
nagyrészt 40-50 év, ezért gya-
korlatilag az egész hálózat fel-
újításra, cserére szorul. A víz-
hálózat maradék 40 százalé-
kának anyaga PVC és polietilén 
cső, amelyből 20 százalékot az 
utóbbi 10 évben újítottunk fel. 
Újonnan kiépítendő, bővítendő 
szakaszokra főleg a város újon-
nan épült utcáiban van szükség. 

A rendszer életkora és műsza-
ki elavultsága miatt átlagosan 

egy hónapban 21-25 meghibáso-
dás (csőtörés) történik, ezek el-
hárítását saját alkalmazottaink 
végzik. Jelenleg a hálózati vesz-
teség a rendszeren 45-50 száza-
lék, ami azt jelenti, hogy a ter-
melt víznek legtöbb 50 száza-
lékát tudjuk értékesíteni. Vesz-
teségeinket a vízmérők pontat-
lan mérése mellett az is növeli, 
hogy több olyan meghibásodás 
is van a hálózaton, amelyben a 
víz nem jut fel a föld felszínére, 
elszivárog a talajban, a szenny-
víz, vagy az esővíz-elvezető há-
lózatokon.  A „rejtett” csőtörése-
ket nagyon nehéz felderíteni, fel-
kutatásuk érdekében többször 
végeztettünk hálózati diagnosz-
tikát felkészült vállalkozók be-
vonásával. 

A működtetésben az egyik fő 
gondot az jelenti, hogy a vízháló-
zatok nyomvonaláról, valamint a 
vezetékhálózat állapotáról nem 
létezik pontos közműnyilvántar-

tás. A régi, papír alapú térképek, 
rajzok nagy része a régi működ-
tető cég sorozatos átszervezései 
alatt elvesztek, a kevés meglévő 
pedig pontatlan. Ezért folyama-
tosan dolgozunk egy új, elekt-
ronikus közműnyilvántartáson, 
felhasználva a város már létező 
digitális alaptérképét. 

A másik fő gond a hálózat 
szakaszolhatóságának a hiá-
nya, ez a régi és nem megfele-
lő módon karbantartott tolózá-
rak meghibásodásának köszön-
hető, így hibaelhárítás esetén 
sokszor a város nagyobb részé-
nek kizárását vonta maga után.  
Tíz év alatt közel 100 tolózárat 
(NÁ=65 mm-től NÁ=400 mm-es 
átmérőig) javítottunk meg, vala-
mint újakat építettünk be. 

Azért, hogy a város dombor-
zati adottságai miatt a magasab-
ban lévő fogyasztók is európai 
szintű víznyomáson jussanak 
ivóvízhez, kilenc nyomásfokozó 

van beépítve a hálózatba, ame-
lyeket felújításkor elláttunk au-
tomata vezérlőrendszerrel, me-
lyekben GSM hibajelző berende-
zés is található, a gyors hibael-
hárítás céljából. A pontos elszá-
molás és a hálózati veszteség 

csökkentése érdekében kicse-
réltük a lejárt hitelesítésű víz-
órákat, és olyan magánházak-
hoz is szereltünk új vízórákat 
vagy korszerű műanyag vízóra-
aknákat, ahol eddig a fogyasztók 
átalánydíj szerint fizettek. 

Adatok a székelyudvarhelyi vízműrendszerről
FIZETETT HIRDETÉS

Az Aqua Nova Hargita Kft. a víz világnapja alkalmából kvíz-
pá lyázatot hirdet, melynek témája a fogyasztóink által leg-
gyakrabban feltett kérdések.
Az újságból kivágott és megfejtett szelvényeket a Szent János 
utca 60. szám alatti ivóvíztisztító-műnél kihelyezett urnába kér-
jük eljuttatni a víz világnapján, március 22-én 10–17 óra között, 
mely alkalommal nyílt nap keretében személyesen is megismer-
hetik az ivóvíztisztítási technológiát.
A beérkezett szelvények közül kisorsolunk 8 darab 80 lej érté-
kű díjat, mely megfelel egyhavi átlagos fogyasztói számla érté-
kének. 
A sorsolás időpontja: 2017. március 22., 17 óra

Név: ..............................................................................................
Cím: ……………………………………….................................................
Telefonszám: ……………………………………………………………………..

7. Miért van különbség a fővízmérő és a belső mellékmérők 
között?
a. Sok szivárgás van a belső hálózaton (csap, tartály, stb.) és 
nem mérik a mellékmérők
b. A szolgáltató olyan órát szerel fel, amelyik sokat mér és nincs 
hitelesítve
c. Nem egyszerre történik a főmérő és mellékmérők olvasása,  

8. Ki fizeti az utcán elfolyt vizet (csőtörés esetén)?
a. Az a fogyasztó, akinek a vízmérője méri a mennyiséget
b. A lakószövetség
c. A szolgáltató, mert az ő vesztesége

9. Belső hálózati hiba esetén kell fizetni a vízért?
a. Nem, mert annak nincs előállítási költsége
b. Nem, mert nem használták el, és nem mérte a vízóra
c. Igen, mert a vízóra mérte, és függetlenül annak felhasználási mód-
jától, ki kell fizetni az ellenértékét.Kilencven kilométert tesz ki az Udvarhelyt behálózó ivóvízvezetékek hossza

FOTÓ: PÁL ÁRPÁD




