Tisztelt Madocsai Polgárok!
Fontosnak tartjuk, és arra törekszünk, hogy mind írásban, mind szóban párbeszédet folytathassunk, tényekre
alapozott információkkal segítve azt, hogy megismerjék, valójában mit is jelent tervezett beruházásunk. Információs
kiadványunkat ennek szellemében juttattuk el minden madocsai háztartás postaládájába, és kértük az
Önkormányzatot, hogy (cégünk költségviselése mellett) biztosítson legalább 3 lakossági információs találkozóra
lehetőséget – ebből kettőt már februárban szerettünk volna megrendezni.
Erre a Faluház folyamatos foglaltsága miatt nem volt mód, csak március elejére kaptunk két időpontot az
Önkormányzattól – mi pedig a legelső alkalmat választottuk. Ezzel párhuzamosan azt is kezdeményeztük, hogy a
kavicsbánya létesítésének támadóinak csoportjával – akik eddig időt, pénzt, politikát nem kímélve folyamatosan azt
hangoztatták, nem kapnak tőlünk tájékoztatást – jöjjön létre egy személyes találkozó. Ahol egymás szemébe nézve
tudjuk tisztázni, miért keltik rossz hírünket, mire alapozzák feltételezéseiket. A félelmet, és lassan világvégét is keltő
vádakkal szemben pedig melyek a megalapozott és egyszerű, a madocsaiak hosszú távú lehetőségeit pozitívan
befolyásoló tények. Ám ők ezt ismeretlenségbe burkolózva, az Önkormányzaton keresztül kategorikusan
visszautasították. Amíg újabb és újabb butaságokkal bombázzák Önöket, mi – meghallva a lakosság kérését – azon
dolgoztunk, hogyan lehet kiváltani például a közúti szállítást.
Mivel azt valljuk, hogy a madocsaiknak joguk van az igazság megismerésére, ezúton szeretnénk meghívni Önt a
2018. március 5-én, este 17 órától tartandó
lakossági tájékoztatónkra,
amelyre a Faluházban, a beruházó illetve szakértők közreműködésével kerül sor. Természetesen tisztelettel meg
fogjuk hívni az Önkormányzatot is, valamint minden egyéb érdeklődőt szívesen látunk, akit valóban érdekelnek a
tények.
Mi folyamatosan készek vagyunk az Önök által feltett kérdések megválaszolására, a kétségek eloszlatására, ezért
továbbra is állunk rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken:
E-mail: madocsakavics@gmail.com
Telefon (munkanapokon 8:00-16:00-ig): +36 30 417 88 41
Honlap: www.madocsaikavics.hu – ez a helyes!
(Honlapunk eredetileg megadott címében – sajnálatos nyomdai hiba okán – kimaradt az „i” betű, ezért szíves
elnézésüket kérjük!)
Szekszárd, 2018. február 23.
Vass Péter
ügyvezető
BET-BAU Kft.

Állítások – tények
Megdöbbentő, ami pánikot keltő, névtelen érdekcsoportok részéről a leendő bánya kapcsán történik. Amíg 2017
őszétől néhányan névtelenül a hitelességünket rombolják, mi – meghallva a madocsaiak kérését – azon dolgozunk,
hogy a kifogásolt tényezők (például közúti szállítás kiiktatása és vízi útra terelése) megoldásra találjanak. Az
alábbiakban az eddig tapasztalt legnagyobb hazugságokat idézzük és cáfoljuk.
1.) „Kárt szenvednek a földtulajdonosok!”
Nem igaz! A tulajdoni lapok alapján is kis aranykorona értékű földekre megismételhetetlen ajánlatot
tettünk-teszünk az összes tulajdonos felé – az ingatlanok helyben szokásos értékének többszörösére.
Összehasonlításul: néhány hektár árából így akár lakóingatlant (esetleg bérbeadásából származó további
bevételi lehetőséggel, befektetéssel), sokkal értékesebb földterületet is vásárolhat a jelenlegi tulajdonos,
vagy éppen több évtizedes bérleti díját kapja meg egy összegben, egy olyan területre vonatkozóan, amely
alatt ásványkincs található. Több visszajelzést is kaptunk már: minél előbb szeretnék a megállapodást.
2.) „139 hektár kiváló minőségű mezőgazdasági területet semmisítenek meg.”
Nem igaz! Maga a kutatási terület fedett le 139 hektárt, a tényleges bánya indokolt területéről további
vizsgálatok zajlanak. A terület pedig gyenge minőségű, nagyon vékony humuszréteggel fedett talaj.
Ajánlatunk alapján sokkal magasabb értékűt is kaphat helyette, aki komolyan gazdálkodni kíván.
3.) „Az év 365 napján, átlagosan napi két műszakban (24 órában) terveznek kitermelni.”
Nem igaz! A tervezett napi üzemidő maximum két műszakos, éjszaka nem lesz munkavégzés.
4.) „A talajvízszint csökken a bánya körül.” „A vizsgálat nem tér ki kellő mélységben arra, hogy a bánya
megnyitása hosszú távon milyen hatással lenne az ivóvízkészletekre.”
Nem igaz! Komoly és drága hidrogeológiai vizsgálatokat végeztettünk. A bánya jellegéből fakadóan víz, azaz
egy fokozatosan kialakuló bányató alól kell kikotornunk a kavicsot. A keletkező tó vízszintjét egyedül a Duna
vízmagassága befolyásolja, arra sem a réteg-, sem a talajvíznek nincs hatása. Ezeken a területeken nagyon
vékony humuszréteg alatti homokos-kavicsos talaj, majd agyag vízzáró réteg található. A felszíni csapadék
nagyon rövid idő alatt átszivárog a felső rétegeken. Így ha a Duna vízszintje ingadozik, ahhoz igazodik a
bányató vízszintje. Érdemes egyébként megnézni, hogy a közvetlenül a Paksi Atomerőmű szomszédságában
lévő (korábban annak alapozásához szükséges kavics kitermelése miatt lebányászott területeken található),
ma horgásztavakként működő területeken is hasonló a helyzet.
5.) „Semmilyen garancia sincs (…) pozitív hatások csak akkor érvényesülnek, ha a bánya kimerülésekor a
helyreállítást szakszerűen végzik” „A rekultivációs „légvárak”, milyen elenyészően kevés realitással
rendelkeznek.”
Nem igaz! A területet előzetesen(!) meghatározott előírásoknak megfelelő tájrendezéssel kell visszaadnunk
Madocsának. Ez a bányavállalkozó kötelezettsége –melyre az engedélyezés során pénzügyi biztosítékot kell
adni a Bányafelügyelet végzésének megfelelően –, és a hatósági ellenőrzés mellett végrehajtandó feladata. A
tájrendezési cél meghatározását illetően a település lakosainak kívánságait is figyelembe lehet venni a
gazdasági ésszerűség határai között. Érdemes megnézni Gyékényes, Délegyháza, stb. bányatavait, milyen
hasznosítással és hogyan gazdagodtak azok a települések.
6.) „Legnagyobb problémánk, hogy a lakosságot eddig még senki érdemben nem tájékoztatta”- „az eddig
tudatosan elmulasztott tájékoztatás”
Nem igaz! Jó szomszédként már a legelején mi kopogtunk be, az Önkormányzat fogadott, és először
támogatott is minket. A kutatási eredményekről és a tervezett további lépésekről is beszámoltunk. Madocsa
választott Önkormányzatával egyeztettünk a kezdetek óta. De ezen felül vállaltuk, hogy segítjük az
Önkormányzatot döntések meghozatalában azzal, hogy őszinte, nyílt és tényekre alapozott tájékoztatással
fordulunk a lakosság felé is.

