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Mi tairt6nik ielenleE?
A MiVizi]nk Polgiiri Tiirsuliis 2017 novemberdben 6rtesiilt a116l, hogy Baka, Dercsika,
Csallokrizniidasd, Sdrosfa, Lr.ics 6s Gelle lakosai egdszs6gre kdros vizet fogyasztanak, A
vizvezet6kb6l szdrmaz6 vlzben mdrgez6 herbicid, atrazin jelent meg, melynek koncentrdci6ja 3-5szor6s m6rt6kben meghaladta a torvdny dltal meghatdrozott hati16rt6ket.
Az atrazin gyomirt6 szer, amelyet 2005-ben betiltottak az Eur6pai Uni6ban. Az

emlitett

telepi]l6sekr6l szArmaz6 vizmint6kban mrirt magas koncentrdci5ja 6s k6miai osszet6tele miatt
komoly a gyanrink, hogy valahol a Csall6kiizben (6s val6szin(leg mds r6gi6kban is) van egy illegdlis
lerakata ennek a m6reganyagnak. Ez a hullad6klerakat elkezdett szivdrogni a talajvizbe, 6s
szennyezi az iv6vizet.

Mi6rt most tdrt6nik mindez?
A vizm(vek m6rdsi modszereit nem tfl gyakran frissitik, igy tiibb olyan anyag el6fordulSsdnak
m6rt6k6t sem vizsg:ilj5k, amelyek potencidlisan vesz6lyeztethetik az iv5viziinket. Szlovdkidban csak
gyomirt6 szerb6l kozel szdzfdl6t haszndlnak. Az atrazin vesz6lyezteti a gyermekek hormon6lis
fejl6d6s6t,6s kdros a terhes ndk szdm6ra is, ez6rt magas koncentrdci6ja az iv6vizben riaszt6.

t,

Hogyan segithet on telep0l6se lakosainak?
A legbiztosabb m6dja ennek egy fiiggetlen laborat6rium Altalelv6gezett komplex, akkreditiilt
iv6vizvizsgdlat elk6szittet6se. Ez a vizsgSlat m6ritiibb szdz peszticidnek 6s azok melabolitjainak
6rt6k6t, kimutatja a bakt6riumokat, a f6meket, valamint mds szerves 6s szervetlen anyagokat,
amelyeket a hagyomdnyos vizsgdlatok nem kovetnek.
Ez a

k6vetkez6k6ppen zajlik:

akkreditiilt laborat6rium mintdt vesz: csapvizet a helyi
onkormdnyzati hivatalban vagy mdshol a telepail6sen,6s ezt a vizsgdlati mintdt ki6rtdkeli;
'mi 6rtesitj0k ont a vizsgdlat eredm6nydr6l;
- ha a vizsgdlat kimutatja, hogy a szennyez6s m6rt6ke meghaladja a megengedett hatii16rt6keket,
polgdri tdrsuldsunk azonnal a RegionSlis Kozeg6szs6gijgyi Hivatalhoz, a Vizm(vekhez, ill. a telepi]l6s
iiltal:inos vizellSt;isit biztosit6 intdzmdnyekhez fordul.
Ennek az dtfog6 vizsgiilatnak a kolts6ge 500 €. A sajilt krltb6l nyert iv5vizet haszniSl6 lakosok
szimdra is ajdnlott, hogy vizriket legaldbb bizonyos peszticidekre kivizsgii ltassd k, egy ilyen minta
;ra 260 € kutank6nt. A peszticidek vizsgdlata mellett mindk6t teszt tartalmazza az osszes tobbi,
torv6ny iiltal el6irt szennyez5 anyag vizsgilatdt.
- egy iiltalunk felk6rt fiiggetlen,

lhr

516??16l

f,ur.alffiflull.*

iilo@raffiwodu.$l

t

zA

]t[$t

0I za nasu rodu
30dt(0ri 22
8'1104 [ratl$lalla

UOBU9
i[rtrffi
a

Mi t6rt6nik, ha az iv6viz az On teleptil6s6n hatir6rtek.reletti szennyez6d6seket tartalmaz?
Mindig k6szit0nk egy kontrolltesztet. Ha ez is meger5siti a megengedett hatdrdrtek feletii
szennyez5d6st, azonnal szriks6ges a lakosok t:ij6koztat6sa, 6s biztositani kell a sz(r6st. Ebben
helyzetben az a legfontosabb, hogy a lakossdg gyorsan kapjon tiszta vizet. A j6 hir az, hogy a
sziiks6ges sz(16 felszerelhet6 a helyi vizvezet6k hdl6zati csatlakozdsdra vagy kcjzvetlen l a
vizelldtiist biztosit5 forr;isra

a
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Kik vagyunk?
A MiViz0nk6rt Polgiiri Tilrsuliis olyan politikailag filggetlen szak6rt6k 6s elkotelezett polgdrok
tdrsulirsa, akik mir nem akarjdk csak aggodalommal telve figyelni a felszin alatti vizek szennyez6s6t
SzloviikiSban, de szeretn6nek is tenni a26rt, hogy meg6rizzi.ik term6szed 6rt6ki.inket: a tiszta 6s
eg6szs6ges iv6vizet. Szeretn6nk az On nevdben is akhvan v6deni az iv6vizet, igy biztositva, hogy
mindannyian tovdbbra is tiszta 6s eg6szs6gre 6rtalmatlan csapvizet ihassunk.

Hogyan lehet megrendelni a vizvizsgiilatot?
Szervezetrink transzparens szilmldval rendelkezik. A vizsg6latot a
www.za nasuvodu.sk/hu/testova n ie-vody weboldalon rendelhetik meg. Az iitfog6 vizsgdlat
k6r6sekor adja meg a telepiil6s nev6t, majd fizesse ki banki dtutaldssal az 500 €-t. A sajdt kdtnill
k6rt vizsgiilat esetrin az dllampolgiir elkUldi a megadott sz;imlaszdmra a 260 €-t, szint6n megadja
telepiil6s nev6t, a sajdt nevrit ds e-mail cim6t, amelyen keresztUl felvesszuk vele a kapcsolatot a

a

mintav6tel el5tt.
Hogyan segitheti 0n a vizv6delmet 5zlov6ki6ban?
Tdmogassa polgdri tdrsul6sunkat a www.zanasuvodu.sk,/hd webold,alon,. ahol egy rovid (rlap
kitolt6s6vel - nev6t 6s e-mail cim6t megadva - teheti ezt meg. Ezenkivi.il terjesztheti
kezdem6nyezdsi.ink hirdt a telepi.il6se lakosai kozt, mivel mi kizd16lag az 6n 6s az dllampolgdrok
td mogatdsdva I

tudunk vdltoztatdsokat el6rni.

Csakis kijzos er6feszit6ssel tudjuk megvdltoztatni a vizm(vek elavult hozziiillaisdt, 6s birhatjuk rd a
Kdrnyezetv6delm i Miniszt6riumot arra, hogy nagyobb figyelmet forditson az iv6viz0nk v6delm6re.

Tiimogati5sdt el6re is riszielettel koszcinjii

Kapcs0lat szlov6k nyelven:
Annamarie Velid
A Mi Viziink PT elnoke
anna @zanasuvod u.sk

l&:5$?7fr{

k

!

pcsolat magyar nyelven:
T6th Tibor
Ka

A Mi Viziink PT alelncike
tibor@za nasuvod u.sk
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