
FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG 

NYILT FÓRUM 
Mottók: 

„Legnagyobb cél pedig itt, e földi létben, 

Ember lenni mindég, minden körülményben.”                 „Az igazat mondd, ne csak a valódit.”                                                                                                                          

/Arany János/                                                                                                       /József Attila/ 

* 

Jogi alaptétel: 

 

A demokratikus jogállam intézményeinek és a demokratikus közéletet hivatásszerűen alakító 

politikusoknak a szabad bírálata, működésük, tevékenységük ellenőrzése és kritikája – legyen 

az akár rendkívül éles hangú vagy támadó – a társadalom tagjainak, az állampolgároknak, 

illetve a sajtónak olyan alapvető joga, amely a demokrácia lényegi eleme… (Idézet a 

véleménynyilvánítást és a sajtószabadságot is taglaló 7/2017. /III. 7./ számú 

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HATÁROZAT indoklásából.) 

============================================================================== 

 

KÉRDEZZEN – VÁLASZOLUNK 
 

                                                                                                   

Meddig folyhat pocsolya színű ivóvíz 

a mátraballai csapokból? 
 

Elégedetlenkednek, panaszkodnak, már-már dühöngnek hazánk legmagasabb hegysége, a 

MÁTRA északi részén fekvő kisközség, Mátraballa lakói, mert az elmúlt hét legvégén, 

illetve a rákövetkező hét legelején, tehát az egymás után bekövetkezett csőtörések kijavítása 

óta szünet nélkül pocsolya színű ivóvíz folyik a helyi lakóépületek csapjaiból. 

 

Íme egy csokorra való idézet a családok szerkesztőségünk Civil Panaszügyi Szolgálához 

eljuttatott kifakadásaiból: 

 

— Az úttest eső utáni kátyúiban gyűlik össze olyan szürke színű, zavaros, egyszóval undorító 

víz, mint amilyet kapunk jó ideje a vezetékes hálózatból… 

 

— Amit a csapunkból kifolyatunk, sem mosogatáshoz, sem főzéshez, sem a mosógépes 

ruhatisztításhoz nem használható… 

 

— Nálunk villanybojler adja a melegvizet, s már az is fel van töltődve ezzel a pocsolya-lével, 

amit ha mosakodáshoz, fürdéshez igénybe veszünk, utána viszketni kezd a bőrünk… 
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— Felháborító a helyzetünk, hiszen nem elég, hogy a fogyaszthatatlan ivóvizünk után is 

fizetjük a normális szolgáltatásnak megfelelő összegű vízdíjat, de egyidejűleg több flakonnyi   

szénsavmentes ásványvizet is muszáj vásárolnunk, hogy azt igénybe vehessük a 

háztartásunkban, s ez e jobb híján gyakorlat rettenetesen megnöveli otthonaink működési 

kiadásait…  

 

— A vízhiány idején lajtos kocsival történő ellátás a nagyon idős emberek számára aligha volt 

elfogadható, hiszen 70-80 évesen, vagy még öregebb korban már nem lehetett arra számítani, 

hogy kannában, vödörben cipeljék haza a szükséges vízmennyiséget. Ilyenkor szükség lett 

volna az úgymond intézményes segítség-nyújtásra, amikor a községi falugondnokság 

kisbuszával, meg az e feladatra a polgármester által „mozgósított” polgárőrök, közmunkások 

és társadalmi közreműködők segítségével a rászorulók házához vitték volna a kívánt 

mennyiségű ivóvizet, természetesen zacskókba töltve. Az említett lajtos és zacskós 

szolgáltatásra persze most is szükség lenne, hiszen a közmű egyelőre fogyaszthatatlan 

ivóvízzel szolgál...  

 

— Olvasgatjuk az érintett cég által nyomdailag elkészített és a postaládáinkba nemrégen 

bedobott tájékoztatást a helyi vízellátási zavar okairól és az annak elhárítása történetéről, 

benne az aláhúzott sorok, melyekben elnézést kérnek tőlünk az átmeneti vízminőségi 

problémákért, de ha mindezeket türelmesen tudomásul is vesszük, megértjük, a 

kiszolgáltatottságunk és a közműellátásunk kifogásolható, meg az emiatti kínlódásunk ténye 

akkor sem mérséklődik… 

 

Nos, e vélemények igazságát vitatni, bagatellizálni nem lehet, legfeljebb csak 

egyetérteni az állampolgári megnyilatkozásokkal, meg reménykedni abban, 

hogy ez a tűrhetetlen állapot mielőtt megszűnik! 

 
Egyébként nagyon helyesen tette az illetékes Észak-magyarországi Regionális Vízművek 

Zrt., hogy írásban informálta fogyasztóit a közműeset hátteréről, például az érintett és az 

1970-es években épített 7 km vezetékszakasz korszerűtlen voltáról, a hibák hegyi 

terepviszonyok miatti megtalálásának és kijavításának nehézségeiről, nem utolsó sorban pedig 

a pozitív távlatról, miszerint az érintett vezeték szakaszon idén tovább folytatódik a vezeték 

cseréje! 

 

A vízmű említett szórólapja kitér az olyan műszaki beavatkozásra, mint a hálózatmosás! 
Többek úgy vélik, a mostani pocsolyás-állapotnak éppen e művelet nem megfelelő elvégzése 

az oka, vagyis az, hogy kevésszer történt meg a mosás! 

 

Itt közbevetőleg térünk ki arra, hogy e sorok írója 48 esztendeig lakott az ország nyolcadik 

legnagyobb városában, a Duna-Tisza köze központjának számító, ma már több mint 120 ezres 

lélekszámú Kecskeméten, amely szintén nem volt mentes a csőrepedésektől, ám azok 

helyrehozása után egyszer sem folyt a csapokból órákig, napokig pocsolyavíz! 

 

Végezetül annyit még e témakörről: 

 

A fogyasztók jó minőségű ivóvízzel történő ellátásra kötöttek szerződést a 

szóban forgó gazdasági társasággal, amely a víziközmű-szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvény és annak egyes rendelkezései végrehajtását 

tartalmazó 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján köteles teljesíteni e 
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feladatait. Ebbe azonban aligha fér bele olyan állapot fenntartása, amiről az 

ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. 

(X. 25.) Korm. rendelet 2. §-ában ezek olvashatók: 

 

j) kifogásolt minőségű ivóvíz: olyan víz, amely az emberi egészséget 

veszélyeztető anyagot vagy szervezetet nem tartalmaz, de amelyben a 

vízfelhasználást zavaró (például esztétikai vagy egyéb panaszt okozó) anyag 

vagy szervezet előfordul… 

 
2021. május 6.  

Frissítve: 2021. május 7. 

. 

                                                                  VELKEI ÁRPÁD   
                                                                                                                   főszerkesztő 

 

                                                                     
 

 

 

 

INFORMÁLJA, KÉRDEZZE, OLVASSA 

a rendszerváltozás veszteseinek készülő 

VILÁGHÁLÓS NÉPÚJSÁGUNKAT, 
 a 

FÜGGETLEN MAGYARORSZÁGOT! 

Internetes cím: www.fuggetlenmagyarorszag.hu 

 E-mail cím: fuggetlenmagyarorszag@fuggetlenmagyarorszag.hu 

Levélcím: 3247 Mátraballa, Fő út 113. 

Vezetékes telefon: 06-36/563-169 

Mobiltelefon: 06-20/394-6360: 06-30/415-6389 
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