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Eg:yiitt a ciiin ellen!
Kilenc 6v telt el Eur6pa eryik legnaryobb kornyezeti, term6szeti katasztr6fdja, a Tisz6t 6s mell6kfoly6it
6rt cianid- 6s neh6zf6m szennyez6s
6ta. A Tisza-volryet vesz6lyeztet6
katasztr6fa kockilrata fjj 66led !
1. A 2000. 6vi katasztr6f6t oko-

z6 Aurul, majd Transgold viilalat
aktivumait az orosz-brit t6k6vel
mfkod6 KazakhGold vallalat birtokolja, amely 2008 6sz6n k6relmezte a naryb6nyai szines6rc- kitermel6s 6s feldolgoz6s fjraindit6sifi az ismert cidntechnol6gi6val.
A cianid- 6s neh6zf6m vegyuleteket
tartalmaz6 zagy ulepit6s6re ugyanazt a nagyb ozintu tdr oz6t haszn6ln6k, ahonnan 2000. janu6r 30-6n a
szennyez6s kiindult.
2. A Rosia Montana Gold
C orpor ation kanadai-rom6n ve gyesvSllalat nem mondott le arr6l, hogSr
a Verespatakon taldlhat6 330 tonna
aranyat 6s 1600 tonna ezustot felszinre hozza 6s cianidos technol6gi6val nyerje ki. A jelek arra mutatnak,
hogy a rom6n kormdny t6mogatja a
b

dnyaterv me gval6 sit6s6t.
3. A globdlis t6ke urai szerint

vil6gvdls6g idej6n lnilonosen
indokolt a j ov6nket kockiztatni, hiszen az arany dra emelkedik. Ha elv6gzik munkdjukat,
ok mennek, a zary marad.
Naryb6nydn is, Verespatakon
is!

4. Az Eckstein-Kovdcs P6-

ter kezdem 6ny ezte rom6niai
bdnydszati torv6nyt m6do-

sit6 javaslatot - amely a cianidos technol6gia betilt6s6t
e€lozza - m6sf6l 6v eltelt6vel
sem fogadta eI a bukaresti
parlament.
Az eddigin6l hat6konyabb

l6p6sekre

k6nyszerulunk,

a L6.post, a Szamost, az Aranyost, a Marost, a Tiszttt, ho ry me gv6dj uk 6letunket !
1. Koveteljuk, hory akatasztr6ftrk megel6z6se c6lj 6b6t az Eur6pai
Parlament halad6ktalanul tiizze
napirendre a cianidos technol6gia
alkalmaz6srinak megtilt6s6t kontinensrinkon.
2. Ukrajna, Rom6nia, Szlov6kia,
Maryarorsz6g 6s Szerbia parla-,
mentj6nek kornyezetv6delmi bizotts6gai m6g ebben az 6vben rendezzenek kozos f6rumot, amelyen
meghaltgatjdk a civileket is. A f6rumon vegyen rdszt az EU kornyezetvedelmi biztosa, regiondlis biztosa
6s a hat6rokon 6tnyril6 politik66rt
felelos biztosa.
3. Az 6rintett orszdgok kornyezetv6delmi miniszterei m6g ebben
az 6vben kozosen dolgozzttk li a
cianidos technol6 gia alkalmazdsitnak betilt6s6ra vonatko z6 torv 6ny javaslatukat, 6s azl a kormS.nyok
legk6s6bb ez 6v v6g6ig terjessz6k
parlamentjeik el6.
4. Az 1rintett orsziigok az EU-vaI
kozosen hozzanak l6tre a korm6nyokt6l fiiggetlen Nemzetko zi Tisza V6delmi Bizotts6got,
amely a cianidos technol6gia
betiltiis6ra vonatkoz6 int6zked6seket, valamint a tirozok 6s a medd6h6ny6k rehabilit6ci6j6t ellen6rzi.
Az Egyutt aciin ellen! memorandum al6ir6i osszehangoljdk l6p6seiket, 6s minden
eszkozzel me gakad6ly ozzitk
a cianidos technol6gia alkalmazisitt a Tisza vtzg/Jjt6jdn
Tisza mente, Tokaj-Szolnok, 2009. febru6r 26.
Kdrp d,toklisza N emzetk o zi
Fejle sztdsi E gg e sillet
Egri Sdndor elnok
hogSr megv6djuk

A 2000. janudri cidnszenngez€s
6rid,si halpusztuldst iddzett elrj.
A kdpen ldthat6 nagE testii halak
(busdk, harcsdk) pusztultak eI leginkdbb. Fot6: SzigetodrE Zsolt

A K6rp6tok-Tisza Nemzetkozi Fejleszt6si Eryestilet internetes szavazdst inditott el az ,,Erytitt a ci6n ellen!"
nevet visel6 memorandumr6l. S zava zni a http : I Ip oll-r.hu Ip oll / 1 0 1 0 3 2 4 cimen lehet.
Patrub6ny Mikl6s, a Maryarok Vil6gszdvets6g6nek elndke Sajt6szolg6latunknak elmondta: ,,Termdseetesen
fontos, €s dltalunk is tdtnogatand6 a Memorandru,rnhoz ual6 csatlakozd.s, illetue erntek kiWiludnitd.sa, hiseen
egget€rtettiink a keedem4,nyezdssel. Ezdrt szeroeztiik meg a Tisea Cha.rta brtisseeli bemutatdsdt 2007. jilnius
b-en."

Budapest, 2009. m6.rcius
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