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„Az orrunk előtt folyik Erdély kifosztása” – hangsúlyozta Tőke Ervin, a Minta elnöke Csíkszeredában
tartott pénteki sajtótájékoztatóján, ahol ismételten felhívta a figyelmet a rétyi fűrészüzem
Székelyföldre gyakorolt veszélyeire.

„A napokban kiderült, hogy minden akadály elhárult a rétyi fűrésztelep megépítése elől. Az üzem,
természetromboló hatása mellett, a székelyföldi kis fűrészüzemek létét is veszélyezteti, amelyek ha
tönkremennek, munkahelyek százai szűnnek meg, így sok család megélhetése kerül veszélybe" –
hangsúlyozta Tőke.
„A Rétyen építendő üzemben évi 800 ezer köbméter fenyőfarönköt dolgoznak majd fel. Honnan
fogják ezt a többletet fedezni? Mert, mint köztudott, Hargita megye évente hozzávetőleg egymillió
köbméter fát termel ki, amit többnyire a Holzindustrie Schweighofer cégcsoport vásárolt fel eddig is.
Amennyiben megépül a rétyi megafűrésztelep, akkor a szállítási költségek jelentősen csökkenni
fognak, így a Holzindustrie még többet tud majd ajánlani a fáért, így újabb drágulások várhatók a
piacon. A székelyföldi fafeldolgozó cégek már így is nehezen tudják megvenni a megemelkedett árú
faanyagot. Ismeretes olyan eset is, amikor a fafeldolgozó kisüzem tulajdonosának jobban megéri a
magyarországi Vas megyéből áthozni a Székelyföldre a fát, mintsem az itteni aukciókon megvenni.
Ha ezek a helyi fafeldolgozó üzemek tönkremennek, ki fog munkát adni a munka nélkül maradt
családfenntartó családapáknak?” – tette fel a kérdést a Minta elnöke.
Megjegyezte: olyan információk is tudomására jutottak, miszerint azért lobbiznak egyesek, hogy

csökkentsék a vágásérettséget. „Egyet biztosan tudok állítani: ahogy a patak sem fog mostantól
felfele folyni, úgy a fenyőfajok sem fognak gyorsabban nőni Gerald Sweighofer kedvéért!” –
jelentette ki Tőke.
„Az orrunk előtt folyik Erdély kifosztása: a verespataki aranybánya, a bihari palagáz, a rétyi
fűrésztelep, és nemrégiben Kommandón is megjelentek a fúrótornyok. Miért lett ilyen sürgős
kifosztani a Tündérkertet? A természetben minden összefügg: a vadvilágon túl az ivóvizünket is
érintheti a féktelen emberi mohóság. Olyan befektetőt hoztak a térségbe, amely képes mindenkit
lekenyerezni, és amint már tudjuk: alkalom szüli a tolvajt. Már találtak a Holzindustrie telephelyén
illegálisan kivágott farönköt. A következmények beláthatatlanok. Ki fogja vállalni a felelősséget?
Tavaly március 28-án három politikus jelentette be a rétyi beruházásnak becézett
környezetrombolást: Mircea Duşa magyargyűlölő belügyminiszter, Olosz Gergely időközben
korrupciós ügyei miatt lemondott szenátor és Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök. A Minta
2013. május 6-án már felhívta a közvélemény figyelmét a veszélyekre, számos erdélyi településen
10 ezer mécses meggyújtásával. Ezután belépett a küzdelembe a Zöld Erdély Egyesület és a Zöld
Székelyföld Egyesület. Azóta figyelemreméltó munkát végzett az Indigó csoport is. Mindezek
ellenére sorra kapta meg a Holzindustrie az engedélyeket a rétyi önkormányzattól, a Kovászna
megyei környezetvédelemtől és sorolhatnám. Itt le kell szögezzük: azok az emberek, akik aláírtak
bármit is ennek a monstrumnak, a jövőt, a székely jövőt veszélyeztetik. Ez a beruházás nem lesz jó
a rétyi lakosoknak sem, mivel a munkások nagyobb részét nem a környékről fogják alkalmazni és
az útburkolaton és a házakon keletkezett károkat sem fogja nekik senki megtéríteni. Ezért el kell
végre dönteni, hogy itthon akarunk-e maradni? Akarunk-e jövőt építeni itt Székelyföldön? Vagy
júdáspénzért eladjuk mindazt, amit őseink vérrel és verejtékkel megőriztek. Az eddigi folyamatok
sajnos nem jó irányba mutatnak” – mondta a sajtó képviselőinek Tőke Ervin.
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