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Minisztervadászat

Verespataktól Gyulafehérvárig

Nem jellemzõ, hogy miniszterek
látogatásáról számoljunk be a
GAIA hasábjain, de a Persányi júni-
usi verespataki látogatása során tör-
téntek annyira jellemzõek az ottani
viszonyokra, hogy ezúttal kivételt
teszünk.

Eredetileg mi sem tulajdonítot-
tunk túl nagy jelentõséget a látoga-
tásnak, olyannyira, hogy hétfõn
még úgy terveztük, legkésõbb csü-
törtök este hazautazunk. Csütörtök
este azonban kiderült, hogy a ma-
gyar miniszter verespataki prog-
ramjában nem szerepel az aranybá-
nya-beruházást ellenzõ helyi egye-
sület, az Alburnus Maior vezetõivel
való hivatalos találkozó. (Szerepelt
viszont egy közös vacsora a retye-
záti nemzeti parkban a Rosia Mon-
tana Gold Corporation [RMGC] ve-
zetõivel.) Úgy tûnt, Persányi veres-
pataki programját nem a román
környezetvédelmi minisztérium,
hanem az RMGC szervezte. Az Al-
burnus Maior tagjai persze felhábo-
rodtak; elhatároztuk, hogy mégis
részt veszünk a délután fél háromra
meghirdetett sajtótájékoztatón.

Délelõtt fél 10 körül befutott a
Népszabadság kolozsvári tudósító-
ja, akitõl további részleteket tud-
tunk meg miniszter programjáról,
emellett a nála lévõ legfrissebb
meghívóból az derült ki, hogy az
RMGC (dez)Információs Központ-
jában 1/2 2-kor lesz a sajtótájékoz-
tató. Az Alburnus Maior vezetõi vi-
szont – még a hét elején – a román
környezetvédelmi miniszter titkárá-
tól délután 4-re, egy gyulafehérvári
sajtótájékoztatóra kaptak meghí-
vást. (Ahhoz, hogy négyre odaérje-
nek, legkésõbb kettõkor el kell in-
dulniuk Verespatakról, így ha még-
is 1/2 3-kor van Verespatakon a
sajttáj, azon nem tudnak ott lenni...)
Teljes volt az elbizonytalanítás.
Nyilvánvaló volt, hogy az RMGC
emberei mindenáron el akarták ke-
rülni, hogy a miniszter találkozzon
a helyi emberekkel. (Érdekes mó-
don, az Alburnus Maior tagjainak
minden korábbi alkalommal volt le-
hetõségük találkozni a Verespatak-

ra látogató EU- és egyéb bizottsá-
gok tagjaival...)

A biztonság kedvéért fél kettõre
elmentem az RMGC (dez)Informá-
ciós Központjába, de ott azt mond-
ták, hogy Gyulafehérváron lesz a
sajtótájékoztató. Viszont, ha már ott
jártunk, körbenéztünk, és csinál-
tunk néhány fényképet arról, mi-
ként „tájékoztatja” a cég a nagykö-
zönséget a beruházásról.

Ezután kocsiba vágtuk magunkat,
és az Alburnus Maior tagjaival
együtt elindultunk Gyulafehérvár-
ra. Idõközben többször is beszéltem
a magyar miniszter sajtófõnökével,
aki azt mondta, hogy a miniszterek
protokoll-látogatásán részt vevõ új-
ságírók számára tartottak Verespa-
takon egy rögtönzött sajtótájékozta-
tót, és most õk is jönnek Gyulafe-
hérvárra.

Gyulafehérváron csatlakozott
hozzánk egy kanadai és egy román
újságíró is. Együtt várakoztunk a
miniszterek érkezésére a gyulafe-
hérvári rendõr-fõkapitányság épü-
lete elõtt – úgy volt, hogy ott lesz a
sajtótájékoztató. Láttunk néhány új-
ságírót, akik csalódottan távoztak a
helyszínrõl, mert a portán azt
mondták nekik, hogy nem lesz saj-
tótájékoztató. Mi viszont tovább
várakoztunk, már csak azért is, mert
az épület elõtt ott téblábolt egy for-
galomirányító rendõr, aki szerin-
tünk a miniszterek miatt volt ott.
Egy csendõrautó is feltûnt, tele
zsandárokkal. Öt óra elõtt pár perc-
cel ismét felhívtam Persányi sajtó-
titkárát, aki zavartan kibökte, hogy
a miniszterek most éppen vacsoráz-
nak. Miután elmondtam neki, hogy
itt várunk egy csomó újságíróval,
valamint az Alburnus Maior képvi-
selõivel, akik a román minisztertõl
meghívást kaptak a gyulafehérvári
sajtótájékoztatóra, megígérte, hogy
egy órán belül megtartják a sajtótá-
jékoztatót a Park Hotelben.

Átmentünk a szállodához, hogy
onnan már ne tudjanak meglépni.
Eltelt egy óra, közben jött egy ki-
adós zápor, de minisztereknek, saj-
tótájékoztatónak nyoma sem volt.
A román újságírónak azt mondta az

egyik minisztériumi vezetõ, hogy
nem lesz sajttáj, de kiosztanak egy
sajtónyilatkozatot, ha írni akarunk
valamit a látogatásról. Na, ezt nem
hagyjuk annyiban, ne szórakozza-
nak már velünk! Elindultunk fel a
lépcsõn arrafelé, ahol a miniszterek
vacsoráztak.

Jöttünk a sajtótájékoztatóra! –
mondtuk a miniszter egyik emberé-
nek, aki riadtan válaszolta, hogy tíz
perc múlva kezdenek. Ott vártunk a
bejáratnál kb. öt percet, majd kéré-
sükre átvonultunk a szálloda halljá-
ba. További tíz perc elteltével
visszamentem a lépcsõhöz; a román
srác éppen szembejött velem, és az
ígérte, hogy öt perc múlva már
tényleg elkezdõdik a sajtótájékozta-
tó. Végül valamikor negyed hét
környékén valóban elõkerültek a
miniszterek.

(Itt tulajdonképpen le is zárhat-
nánk a beszámolót, hiszen az egész-
ben az volt a legbotrányosabb,
ahogy el akarták szabotálni a sajtó-
tájékoztatót, valamint az Alburnus
Maior és a miniszter közötti hivata-
los találkozót.)

A sajtótájékoztatón Speranta Ma-
ria Ianculescu, a román környezet-
védelmi miniszter elõször elnézést
kért a kényelmetlenségekért (mint-
ha ennyivel el lehetne intézni az
egészet....). Utána elég sokat be-
szélt, de lényegében csak annyit
mondott, hogy Verespatakon csak
egyetlen aranykitermelõ tevékeny-
ség folyik, az állami aranybánya.
Más beruházással kapcsolatban
még semmilyen dokumentációt
nem kaptak, ezért másról hiába is
kérdezik, nem tud nyilatkozni. Ha
majd megkapják a környezetvédel-
mi engedélyekhez a kérelmet, a ta-
nulmányokat, akkor fognak döntést
hozni...

Persányi kijelentette, hogy a ma-
gyar kormányzatot nagyon aggaszt-
ja a verespataki beruházás, és job-
ban örülnének, ha a projekt nem va-
lósulna meg. Nem ellenzi a
gazdasági fejlõdést, és nem lenne
kifogása az ellen, hogy más formá-
ban, a környezetet nem veszélyez-
tetve valósuljon meg az aranykiter-



melés. Abban is bízik, hogy a ro-
mán hatóságok az EU-normáknak
megfelelõen elkészíttetik a környe-
zeti hatástanulmányt.

Ezután Eugen David, az Alburnus
Maior vezetõje ragadta magához a
szót. Kifogásolta az egész eljárást,
amit ma velünk mûveltek, valamint
vitába szállt a miniszter által elmon-
dottakkal: „Nem létezik a projekt?
Akkor miért nyilvánították monoin-
dusztriális övezetté az egész kör-
nyéket? Miért nem foghatnak a he-
lyiek alternatív vállalkozásba (bolt,

ökoturizmus, vendégfogadás)? Mi-
ért csak az RMGC–hez tartozó te-
vékenységek kaphatnak enge-
délyt?” Ebbõl komoly vita támadt,
amely teljesen más irányba vitte a
sajtótájékoztatót. (Persányi eköz-
ben mosolygott a bajsza alatt, hogy
román kollégája a sajtó nyilvános-
sága elõtt amatõr módon vitatkozik
a helyiekkel.)

Sajnos az idõhúzás és a vita miatt
nem jutott idõ sok kérdésre, pedig
még bõven lett volna mit kérdezni,
fõleg a román minisztertõl. Ezért a

végén Persányit idézném, aki a ro-
mán újságíró azon kérdésére, hogy
tetszett neki Verespatak, azt vála-
szolta: „Jártam a szarvaspataki
völgyben is, amely Svájcot juttatta
eszembe, olyan szép. Vajon Svájc-
ban engedélyeznék-e ezt a beruhá-
zást?” – tette fel a kérdést magának
A végén pedig megjegyezte: „Ha ez
az aranybánya megvalósul, akkor a
kitermelt arany Svájcban fog kiköt-
ni...”

Fidusz
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Az Arany árnyékában
A minisztervadászatról – Verespataktól Gyulafehér-

várig – már beszámoltunk. De Verespatakra mégsem
Persányi miatt mentünk; holmi kormánytagoknál sok-
kal izgalmasabb interjúalanyokat kerestünk. Még nem
létezõ román nyelvtudásunkkal sem volt nehéz rájuk
akadni: a két megkérdezett hölgy (egyikük az Új Eldo-
rádó c. film szereplõje) szívesen útbaigazított az Albur-
nus Maior irodájához.

Alburnus Maior Verespatak latin neve. Az egyesület
2000-ben alakult; a „kemény magot” mintegy 300 ve-
respataki család alkotja, de a falun kívül is számos tá-
mogatójuk van (egyik petíciójukat 5000 környékbeli la-
kos írta alá). Az elmúlt négy évben szívós küzdelmet
folytattak a Rosia Montana Gold Corporation (RMGC)
tervezett aranybánya-projektje ellen. A cég Európa leg-
nagyobb külszíni fejtésû aranybányáját kívánja létre-
hozni Verespatak térségében. Minket, magyarokat, ter-
mészetesen fõként a ciános technológia aggaszt; az
Alburnus Maior számára azonban még ennél is riasz-
tóbb elképzelés a három falu – Verespatak, Szarvaspa-
tak és Bunta – lerombolása és az emberek áttelepítése.

A beszélgetés során az Alburnus Maior elnökét,
Eugen Davidot (E), valamint az egyesület két aktivistá-
ját, Stefanie-t (S) és Ramonát (R) faggattuk.

Vasárnap éjjel (június 6.) zárult a szavazatok számlá-
lása Verespatakon. Már tudjuk, hogy a helyi önkor-
mányzati választások elsõ fordulója sikertelen volt;
egyik jelölt sem kapta meg az abszolút többséget
(50%+1), így újabb fordulót kell tartani. Kik voltak a
jelöltek, és mi várható a második fordulóban?

S: A jelöltek közül kettõ – Virgil Narita és Marcu
Blejan – az RMGC embere. Narita a jelenlegi polgár-
mester, õ valamivel több, mint hétszáz szavazatot ka-
pott, Blejan lett a második, 200 szavazat feletti ered-
ménnyel. A harmadik helyezett, Cosma Stefan, az Al-
burnus Maior tagja; õ kevéssel lemaradva Blejantól,
szintén 200 felett teljesített.

Mintha azt olvastam volna, hogy Narita egy idõben
ellenezte a beruházást...

S: 2000-ben Narita egyetlen üzenettel kampányolt:
„Ha megválasztanak, három napon belül kiebrudalom
az RMGC-t Verespatakról.” Az emberek több mint 80
százaléka szavazott rá. De a megválasztása után két hét-
tel már más húrokat pengetett: a céggel való együttmû-

ködésrõl beszélt. Azóta õ lett az RMGC legjobb barátja
Verespatakon: eladta vagy a cég rendelkezésére bocsá-
totta az önkormányzati ingatlanokat – a mûvelõdési
központból lett például az RMGC (dez)Információs
Központja... Az õ mûve az is, hogy az általános telepü-
lésrendezési tervben Verespatakot monoindusztriális
zónává nyilvánították. Azóta semmilyen tevékenység
nem kaphat engedélyt, ami összeférhetetlen a bánya-
projekttel; nem nyithatsz boltot a saját udvarodban,
nem fogadhatsz turistákat...

E: Az Alburnus Maior azt tervezi, hogy bíróságon tá-
madja meg a településrendezési tervet – mivel törvény-
sértõen lett elfogadva.

Ez mit jelent?
S: Hiányzott a lakosság jóváhagyása. Tartottak egy

állítólagos konzultációt, amelyen kizárólag az RMGC
emberei vettek részt; az Alburnus Maior tagjait be sem
engedték a „konzultáció” helyszínére.

Visszatérve a választásokra: Mivel magyarázzátok,
hogy Narita ilyen jó eredményt ért el? Miért szavazott
rá a lakosság jelentõs része? És mit gondoltok: megfor-
dul-e az eredmény a második körben?

S: Naritát meg fogják választani, ez nem kétséges.
Négy év alatt valóságos diktátorrá nõtte ki magát a tele-
pülésen; az emberek tartanak tõle, és komolyan veszik a
fenyegetéseit. Gondolj bele: hatalmában áll bárkit fel-
venni vagy elbocsátani, aki az RMGC-nél dolgozik, mi-
vel a szerzõdéseket az önkormányzaton keresztül kötik.
Bárkit megfenyegethet, hogy kirúgja (õt magát, vagy a
fiát, unokáját, testvérét), ha nem szavaznak rá. Az
RMGC jelenleg kb. 200 embert foglalkoztat Verespa-
takon; rövid határidejû, 3–6 hónapra szóló szerzõdése-
ket kötnek velük, így senki nem érzi magát biztonság-
ban. Más munka pedig – a fenti „monoindusztriális zó-
na” minõsítés miatt – nem nagyon akad.

R: Én a román a Pro Democratiae szervezet önkénte-
seivel együtt mint megfigyelõ vettem részt a választá-
sokon. Elmondhatom, hogy rengeteg szabálytalanság
történt – vesztegetés, befolyásolás... Volt szavazókör-
let, ahová szinte be sem engedték a megfigyelõket.
Máshol meg a bizottság figyelmeztetése ellenére kette-
sével mentek be az emberek a szavazófülkébe – nyilván
a kísérõ ellenõrizte, hová húzzák az X-et.

E: Hozzá kell tenni, hogy a 2000-es választások óta
állandóan azzal vádolták az Alburnus Maiort, hogy



szinte senki nem támogatja õket. De a mostani választá-
sok világosan megmutatták, hogy a helyi lakosság jó ré-
sze egyértelmûen kiáll mellettünk. Két emberünk min-
denesetre bejutott a képviselõtestületbe.

Az elõbb említettétek, hogy az Alburnus Maior pert
akar indítani. Akkor beszéljünk egy kicsit a perekrõl –
úgy tudom, ellenetek is folyik néhány.

S: Elõször azért pereltek be minket, mert állítólag ellop-
tuk egy francia régésznõ – Beatrice Cauuet – munkáját, és
közzétettük a honlapunkon (www.rosiamontana.org). Ez
egy régészeti tanulmány – Verespatak archeológiai ér-
tékeirõl –, melyet az RMGC-nek kellett elkészíttetnie
az engedélyezési folyamat megindításához. Sorra be-
rendeltek minket Bukarestbe, mindenféle kihallgatá-
sokra; pedig az egész egy blöff, hiszen a tanulmány a
Kulturális Minisztérium közremûködésével készült, és
közérdekû információkat tartalmaz. Ráadásul azt állí-
tották, hogy a saját nevünk alatt publikáltuk, ami egy-
szerûen nem igaz. Az RMGC persze roppant dühös,
amiért közzétettük, hiszen õk csak a minisztérium által
meghúzott változatot akarták megmutatni az emberek-
nek.

A minisztérium cenzúrázta az anyagot?
R: Az eredeti 80 oldalból 8 oldalt csináltak. Ebben a 8

oldalban már szó sem esik a római tárnákról vagy az in
situ védelemrõl – csak valami római korabeli bányász-
lámpást emlegetnek, amit persze egy múzeumban is el
lehet helyezni. A cég nem akarja, hogy az emberek rá-
ébredjenek, mennyire értékesek ezek a római bányafo-
lyosók.

S: Az RMGC meg is ígérte, hogy létrehoznak egy
múzeumot Verespatakon – a római tárnák lerombolása
után... Ez a cég módszere: „Elveszünk valamit, de
adunk helyette mást. A tojást fel kell törni, ha omlettet
akarunk.” Szerintük ez még a turizmust is fellendíti.

R: Sajnos, van, aki elhiszi az ígéreteket. Pedig az
RMGC semmit nem gondol komolyan. A helyieknek
azt ígérik, hogy Verespatak helyén marad egy kb. 500
négyzetméternyi „védett terület”; a kanadai befektetõ-
ket meg azzal kecsegtetik, hogy egy késõbbi idõpont-
ban összekapcsolják a négy különálló fejtést, egyetlen
óriási külszíni bányává.

Van egy magyar vonatkozású per is...
R: A „magyar kapcsolat”

itt mindig érdekes téma. A
helyi folklórban hihetetlen
összesküvés-elméletek buk-
kantak fel. Például, hogy a
magyarok azért ellenzik a
bányát, hogy késõbb, miu-
tán Erdélyt visszacsatolták,
maguk aknázzák ki az
aranykincset.

Hogy a magyar kapcsolat
forró téma, azt mi is tanúsít-
hatjuk. Stoppal érkeztünk
Verespatakra; két (aligha-
nem az RMGC-nek dolgozó)
férfi hozott minket, akik lát-
szólag egy szót sem beszél-
tek magyarul. Mire a fõtér-
rõl eltaláltunk az Alburnus
Maior irodájába, már azzal
fogadtak: a faluban szerte-
futott a hír, hogy „jött két
magyar aktivista, jobb lesz

vigyázni”. Visszagondolva az eseményekre, valóban
gyanús, hogy két sofõrünk a kocsiból kipattanva azon-
nal a helyi kocsmába rohant...

S: A másik per a www.rosiamontana.org oldal miatt
indult ellenünk. A cég azt állítja, hogy a „rosiamon-
tana” kifejezés használatával az õ cégnevüket bitorol-
juk. Az egész per teljes képtelenség: egyrészt, mert a
„rosiamontana” (= Verespatak) nem a cég neve, hanem
a településé, így semmiféle cégnevet nem bitorlunk;
másrészt, mert az oldalt nem is mi jegyeztettük be...

Hanem egy magyar zöld szervezet (az ETK)…
R: Amivel a cég alighanem tisztában is van – a pert

csak a zaklatásunkra indították. De hasznot húznak a
valódi tényekbõl is – kellõen elferdítve. Itt ez az újság-
cikk – a lap az RMGC szócsöve –, amely szerint a
domain-t egy „magyar cég” regisztrálta.

Ezek szerint az RMGC fontosabbnak tartja a propa-
gandát, mint a tájékoztatást?

S: Nemcsak az Információs Központot hozták létre,
ennél sokkal többet tesznek. Nõnapon például az az öt-
letük támadt, hogy ajándékoznak „Verespatak asszo-
nyainak” egy fitnesz-termet. Itt, ahol mindenki inasza-
kadtáig dolgozik, mûveli a kertjét...

És sok-sok kilométert gyalogol, ha nincs szerencséje
az autóstoppal...

R: Ezt végül nem valósították meg. De ott van az In-
formációs Központ – mi csak „Dezinformációs Köz-
pontnak” hívjuk. Múltkor elbeszélgettem az egyik ott
dolgozó nõvel, aki elmagyarázta nekem, hogy a ciántó
tulajdonképpen nem is tó lesz, hanem egy száraz, füves
terület...

S: Ugyanakkor azt is állítják, hogy a ciános víz olyan
tiszta (és ciánmentes) lesz, hogy akár kávét is lehetne
fõzni belõle.

R: Emellett létrehoztak egy saját civil szervezetet,
„Pro Rosiamontana” néven. Egy helyi fogorvos a veze-
tõje, és teljesen a projekt mellett állnak. Amikor például
itt volt az Európai Parlament bizottsága, az Alburnus
Maiorral egy idõben õket is meghallgatták. Pedig a lá-
togatás kiharcolása teljesen az Alburnus Maior munká-
ja volt. A „Pro Rosiamontana” mûve a falu szélén a
nagy transzparens is, amelyen ez áll: „Köszönet azok-
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nak a kívülállóknak, akik segíteni próbálnak minket, de
Verespatak maga is tud dönteni a jövõjérõl.”

S: Viszont olykor nagyon melléfognak, és ez a ja-
vunkra válik. Múlt õsszel, a civil társadalom napján, az
Alburnus Maiort is jelölték az ilyenkor kiosztott díjra.
A bizottság elõször nem nekünk szánta a díjat, mivel ta-
valyelõtt a bukaresti Terra Milleneum III kapta, ugyan-
csak a Verespatak ügyében végzett tevékenységéért, és
nem akarták megint „Verespataknak” adni az elisme-
rést. Csakhogy a Pro Rosiamontana biztos akart lenni a
dolgában; levelet írtak a döntõbizottság minden egyes
tagjának, és megvádoltak minket, hogy nem is képvi-
seljük a helyi lakosság érdekeit, meg külföldi cégek fi-
nanszíroznak minket – a szokásos. A bizottság aztán
annyira feldühödött ezen a pofátlanságon, hogy mégis
nekünk ítélték a díjat.

Mit gondoltok a román környezetvédelmi szervek
hozzáállásáról – különös tekintettel a minisztériumra?

E: A minisztériumnak csak a nevében szerepel a kör-
nyezetvédelem. Hogy a legnyilvánvalóbb ténnyel kezd-
jem: román környezetvédelmi miniszter most járt elõ-
ször Verespatakon – Persányi látogatása elõtt öt nappal,
elõkészíteni a terepet, majd közösen a magyar minisz-
terrel. Másrészt a minisztérium teljesen figyelmen kí-
vül hagyja a helyi lakosságot. A korábban Verespatakra
látogató különféle bizottságok szerét ejtették, hogy ta-
lálkozzanak a helyiekkel – most ez nem szerepelt a
tervben. Mintha visszatértünk volna a Ceausescu-kor-
szakba.

Igaz, az Alburnus Maiort meghívták arra a bizonyos
gyulafehérvári sajtótájékoztatóra, amit szemlátomást
eszükben sem volt megtartani..

S: Kevés együttmûködést sem tapasztalunk a környe-
zetvédelmi hatóságok részérõl, a minisztérium meg
mélyen hallgat. Tudjátok, „hallgatni arany”.

Az Új Eldorádó c. film vetítése elõtt tartott beszédé-
ben Persányi arra hivatkozott, hogy õ már sokszor fel-
vetette a verespataki látogatás ötletét román kollégái-
nak, és kizárólag a román szervek vonakodása miatt
nem jött korábban. Ti mit gondoltok errõl?

S: Valószínû, hogy így történt. A román hatóságok –
megszegve az Espoo-i Egyezményt és egyéb nemzet-
közi megállapodásokat – nemhogy a megkívánt határ-
idõn belül nem, de sokszor semmilyen formában nem
reagáltak a magyar minisztérium megkereséseire.

Utolsó kérdésként: mit gondoltok Verespatak jövõjé-
rõl? Megvalósul–e az RMGC projektje?

S: Ez a projekt soha nem fog megvalósulni. Ebben
biztos vagyok. Elõször is, az RMGC máris nagyon el-
csúszott a határidõkkel. Eredetileg 2004-ben akarták
megkezdeni a kitermelést; mostanra be kellett volna fe-
jezõdnie az elõkészületeknek – környezetvédelmi ha-
tásvizsgálat, a szükséges létesítmények felépítése stb.
Ehhez képest az RMGC ott tart, hogy 2006 elõtt aligha
kerül sor a hatásvizsgálatra, és talán 2008-ban kezdhet-
nek az arany kitermeléséhez – tehát 2010 elõtt nem lát-
nak profitot a beruházásból. Ráadásul itt vagyunk mi is:
minden lépésüket megtámadhatjuk a megfelelõ fóru-
mon; a román igazságszolgáltatás pedig köztudottan
lassan mûködik.

R: A részvényesek viszont már türelmetlenek. Nem-
rég tartottak egy rendkívüli találkozót a beruházókkal,
akik számon kérték a cégtõl, hogy miért haladnak ilyen
lassan az elõkészületek; eddig csak költségek vannak...
Õk pedig nem ingatlanvásárlásba fektették a pénzüket,

hanem aranybányába. A cég persze mindenfélére hivat-
kozott – a román bürokráciára, az „ökoterroristákra”,
akiket szerintük külföldi szervezetek finanszíroznak...
Még azt is felhozták, hogy tulajdonképpen más bánya-
vállalatok állnak a háttérben, aki nem akarják beenged-
ni az új cégeket a piacra.

S: Kérdés, mennyire tudták a befektetõket megnyug-
tatni. Az RMGC honlapján nem találni más biztató ada-
tot, mint az áttelepítés sikereit, meg a próbafúrások
eredményeit – ezek ráadásul elég megtévesztõk, mivel
a szokástól eltérõen kevés mintával dolgoztak, és azo-
kat kizárólag a leggazdagabbnak tartott lelõhelyekrõl
vették.

R: Nem tudjuk, pontosan mi fog történni, több válto-
zat is lehetséges. Például csõdbe mehet az RMGC... –
már most is komoly anyagi gondokkal küzd, a Gabriel
Resources (az RMGC-t alkotó cégek közül a legna-
gyobb) részvényei például soha nem látott mértékben
veszítettek értékükbõl. Ez a beruházás pedig – ha be-
tartják a környezetvédelmi elõírásokat – rengeteg pénz-
be kerül.

Olvastam a Megvalósíthatósági Tanulmány egy szak-
értõi kritikáját. Eszerint a verespataki arany talán nem
is termelhetõ ki gazdaságosan, fõleg hosszú távon két-
séges a profit mértéke (www.rosiamontana.org).

R: Néha arra gyanakszunk, hogy ez az egész projekt
csak egy ügyes blöff. Indonéziában volt hasonló eset – a
gazdag érckészletekre hivatkozva egy kanadai cég ren-
geteg befektetõt beszélt rá az üzletre. Aztán csõdöt je-
lentettek, és leléptek a részvényesek pénzével. Máskor
arra gondolok, hogy csak pénzmosásra használják a
verespataki beruházást. Valahogy nagyon nem stimmel
az egész.

E: Ez nem egy komoly beruházás, valódi szakmai
partnerekkel nem is lehetne véghezvinni.

S: Mégis, Verespatak jövõjét nézve nem vagyok opti-
mista. Hiába nem valósul meg a projekt: az RMGC már
eddig is jóvátehetetlen károkat okozott Verespataknak.
Környezetvédelmi hatástanulmánynak ugyan még nyo-
ma sincs, de máris megvették a fél falut, rengeteg em-
bert áttelepítettek; megbontották a közösséget, és ezt ta-
lán soha nem lehet helyreállítani. Nemcsak az áttelepí-
tésre gondolok; de ahogy egymásnak ugrasztották az
embereket... Itt sokáig béke volt, még a különbözõ
nemzetiségek között is. Most meg a feleség nem ért
egyet a férjével, a gyerek eladja a szülei feje fölül a há-
zat, régi barátságok szakadnak meg, mindenki gyanak-
szik mindenkire.

És az odalátogató mindenütt csak a pusztulást látja.
Félig romba dõlt házak, félig elkészült, de soha be nem
fejezett házak, szinte új, de elhagyatott házak – oldalu-
kon az RMGC tulajdonjogát jelzõ táblával. A pusztítás
a szomszédos Szarvaspatakon a legszörnyûbb. Ennél
szebb tájat nehéz elképzelni – de ennél nyomasztóbb
látványt se könnyû. Itt a tulajdonába került porták nagy
részét szinte azonnal ledózeroltatta a cég – talán hogy
megfélemlítsék a még kitartó helyieket. A házak helye
még látszik; máris felverte a gyom. Még a tehenek is ta-
nácstalanul nézik, ahogy hazafelé ballagnak. Pedig
nem is tudják, hogy dombos legelõik helyére meddõhá-
nyót, gazdáik lerombolt házai fölé ciántavat, a völgy-
szoros végébe 180 méter magas gátat terveznek...

Rosalux

Forrás: GAIA Sajtószemle, 2004. október-november
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