Tisztelt Polgármester Úr, Polgármester Asszony!
Ezekben a napokban valószínűleg sok elfoglaltsága van a közelgő önkormányzat választások
kapcsán. Úgy véljük azonban, hogy az ügy, amely miat most nhöz fordulunk, szintén fgyelmet
érdemel, hiszen érint települése összes lakosát.
Mi történik jelenleg?
A Mi Vizünk Polgári Társulás 2017 novemberében értesült arról, hogy Baka, Dercsika,
Csallóköznádasd, Sárosfa, Lúcs és Gelle lakosai egészségre káros vizet fogyasztanak. A
vízvezetékből származó vízben mérgező herbicid, atrazin jelent meg, melynek koncentrációja 3-5szörös mértékben meghaladta a törvény által meghatározot határértéket.
Az atrazin gyomirtó szer, amelyet 2005-ben betltotak az Európai Unióban. Az említet
településekről származó vízmintákban mért magas koncentrációja és kémiai összetétele miat
komoly a gyanúnk, hogy valahol a Csallóközben (és valószínűleg más régiókban is) van egy illegális
lerakata ennek a méreganyagnak. Ez a hulladéklerakat elkezdet szivárogni a talajvízbe, és
szennyezi az ivóvizet.
Miért most történik mindez?
A vízművek mérési módszereit nem túl gyakran frissítk, így több olyan anyag előfordulásának
mértékét sem vizsgálják, amelyek potenciálisan veszélyeztethetk az ivóvizünket. Szlovákiában csak
gyomirtó szerből közel százfélét használnak. Az atrazin veszélyeztet a gyermekek hormonális
fejlődését, és káros a terhes nők számára is, ezért magas koncentrációja az ivóvízben riasztó.
Hogyan segíthet Ön települése lakosainak?
A legbiztosabb módja ennek egy független laboratórium által elvégezet komplex, akkreditált
ivóvízvizsgálat elkészítetése. Ez a vizsgálat méri több száz pesztcidnek és azok metabolitjainak
értékét, kimutatja a baktériumokat, a fémeket, valamint más szerves és szervetlen anyagokat,
amelyeket a hagyományos vizsgálatok nem követnek.
Ez a következőképpen zajlik:
- egy általunk felkért független, akkreditált laboratórium mintát vesz: csapvizet a helyi
önkormányzat hivatalban vagy máshol a településen, és ezt a vizsgálat mintát kiértékeli;
- mi értesítjük nt a vizsgálat eredményéről;
- ha a vizsgálat kimutatja, hogy a szennyezés mértéke meghaladja a megengedet határértékeket,
polgári társulásunk azonnal a Regionális Közegészségügyi Hivatalhoz, a Vízművekhez, ill. a település
általános vízellátását biztosító intézményekhez fordul.
Ennek az átogó vizsgálatnak a költsége 500 €. A saját kútból nyert ivóvizet használó lakosok
számára is ajánlot, hogy vizüket legalább bizonyos pesztcidekre kivizsgáltassák, egy ilyen minta
ára 260 € kutanként. A pesztcidek vizsgálata mellet mindkét teszt tartalmazza az összes többi,
törvény által előírt szennyező anyag vizsgálatát.

Mi történik, ha az ivóvíz az Ön településén határérték felet szennyeződéseket tartalmaz?
Mindig készítünk egy kontrolltesztet. Ha ez is megerősít a megengedet határérték felet
szennyeződést, azonnal szükséges a lakosok tájékoztatása, és biztosítani kell a szűrést. Ebben a
helyzetben az a legfontosabb, hogy a lakosság gyorsan kapjon tszta vizet. A jó hír az, hogy a
szükséges szűrő felszerelhető a helyi vízvezeték hálózat csatlakozására vagy közvetlenül a
vízellátást biztosító forrásra.
Kik vagyunk?
A Mi Vizünkért Polgári Társulás olyan politkailag független szakértők és elkötelezet polgárok
társulása, akik már nem akarják csak aggodalommal telve fgyelni a felszín alat vizek szennyezését
Szlovákiában, de szeretnének is tenni azért, hogy megőrizzük természet értékünket: a tszta és
egészséges ivóvizet. Szeretnénk az n nevében is aktvan védeni az ivóvizet, így biztosítva, hogy
mindannyian továbbra is tszta és egészségre ártalmatlan csapvizet ihassunk.
Hogyan lehet megrendelni a vízvizsgálatot?
Szervezetünk transzparens számlával rendelkezik. A vizsgálatot a
www.zanasuvodu.sk/hu/testovanie-vody weboldalon rendelhetk meg. Az átogó vizsgálat
kérésekor adja meg a település nevét, majd fzesse ki banki átutalással az 500 €-t. A saját kútnál
kért vizsgálat esetén az állampolgár elküldi a megadot számlaszámra a 260 €-t, szintén megadja a
település nevét, a saját nevét és e-mail címét, amelyen keresztül felvesszük vele a kapcsolatot a
mintavétel előt.
Hogyan segíthet Ön a vízvédelmet Szlovákiában?
Támogassa polgári társulásunkat a www.zanasuvodu.sk/hu weboldalon, ahol egy rövid űrlap
kitöltésével – nevét és e-mail címét megadva – tehet ezt meg. Ezenkívül terjeszthet
kezdeményezésünk hírét a települése lakosai közt, mivel mi kizárólag az n és az állampolgárok
támogatásával tudunk változtatásokat elérni.
Csakis közös erőfeszítéssel tudjuk megváltoztatni a vízművek elavult hozzáállását, és bírhatjuk rá a
Környezetvédelmi Minisztériumot arra, hogy nagyobb fgyelmet fordítson az ivóvizünk védelmére.
Támogatását előre is tszteletel köszönjük!

Kapcsolat szlovák nyelven:
Annamarie Velič
A Mi Vizünk PT elnöke
anna@zanasuvodu.sk

Kapcsolat magyar nyelven:
Tóth Tibor
A Mi Vizünk PT alelnöke
tbor@zanasuvodu.sk

