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M

iért van szükség Bükkösdön cementgyárra? Mert az
emberek mindig is kénytelenek voltak változtatni a
környezeten saját megélhetõségük miatt ezzel szemben a
környezetvédõk mereven ragaszkodnak a jelenlegi
állapotokhoz, maradiak. Miért is? Talán túl maradi az a
gondolkodás, hogy Földünk jelenlegi természeti kincseinek
megmaradásához ragaszkodunk, hogy a Természet életben
maradásáért, állandóságáért szólalunk fel… Miért is nem
akarjuk modernizálni erdeinket, mezõinket…
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Cementgyár, mint alternatíva?!
Ez a kétségbeejtõ eszmefuttatás a Magyar Természetvédõk Szövetsége, a Dunántúli
Környezetvédõ Szövetség és a Pécsi Zöld Kör által 2003. december 13-án rendezett
„Környezetvédelmi kérdések Baranyában” címû konferenciája nyomán született, ahol a
Bükkösdi Cementgyár és kõbánya építésének terve is megvitatásra került. A fenti elgondolás a
bükkösdi polgármester, Mátis István egyik cementgyár melletti érveként hangzott el. Véleménye
szerint egy tõkeszegény önkormányzatnak minden lehetõséget meg kell ragadnia, hogy jövõt
biztosítson települése és az ott élõ emberek számára. „Más alternatíva pedig nincs.” vallja a
polgármester. Amint azonban a többi
felszólalótól hallhattuk: a
cementgyár egyáltalán nem
alternatíva nem az egyetlen, sõt
önmagában véve is inkább
problémákat, mint lehetõséget
hordoz.
Heindl József, Beremend
polgármestere felhívta a figyelmet
arra, hogy ugyan az önkormányzat
meggazdagodhat a cementgyár
nyomán kapott adókból, azonban a
lakosság szegény marad, hiszen a
munkahely szempontjából ez a gyár
nem alternatíva. Egy, a váci
cementgyárnál dolgozó felszólaló
hozzá tette: a STRABAG Rt által
felmutatott adatok alapján úgy véli, a
bükkösdi cementgyár csupán
„palánkgyár” lesz, amely legfeljebb 15 évig fog üzemelni. Ennyi idõ alatt a helyi lakosok ki sem
tanulhatják a szakmát. Szót emeltek a turizmus ügye mellett is: Bükkösdnek a cementgyár
megépülése után nem lesz esélye olyan újjáéledésre, mint például a környékbeli Kánnak. Prof.
Májer József a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának oktatója az ökológiai
veszélyekre mutatott rá, hangsúlyozva: nem csupán természetvédelmi, hanem embervédelmi
szempontokat is figyelembe kell venni. A cementgyár az élõ és élettelen természetben egyaránt
visszafordíthatatlan károkat okozhat. Egy ilyen gyárban még a legkorszerûbb technológiák
mellett is több széndioxid keletkezik, mint amennyi cement. A globális széndioxid-kibocsátás
7%-át a cementgyárak adják. Szakértõi véleménye szerint semmiképpen sem alternatíva
Bükkösd számára a cementgyár. Egyrészt a cement elavult termék, mivel hulladéka nem
visszaforgatható. Nyugaton már másfajta, organikus cementet használnak helyette. Továbbá a
településnek nem szabadna egy foglalkoztatóra (pláne egy elavult terméket gyártóra) építenie.
Márpedig a cementgyár minden egyéb lehetõséget kizár. Emellett a lakosokat hosszú távú
egészségkárosító, klimatikus, valamint gazdasági hatások fogják érni. A települések természetes
fejlõdése le fog állni, a telkek elértéktelenednek, a fiatalok elköltöznek.
Tehát valóban nem segítség az emberek számára a gyár, valójában aggódni kell értük és
környezetükért. Amint a Levegõ Munkacsoport képviselõje hozzátette: „Abból lesz tõke, ha nem
hagyjuk megépíteni a cementgyárat.”
Az ellenérvek tekintetbe vételével azt mondhatjuk: Reményünket fektetjük a bükkösdi
polgármester szavába, miszerint az önkormányzat még bármikor nemet mondhat a
cementgyárra.
Mea
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Kutatómérnök két keréken
A városi bringázás kérdéseivel foglalkozó sorozatunkban
Dr Jolánkai Géza Budapesten élõ 60 éves vízügyi
kutatómérnök osztja meg velünk tapasztalatait

Hogyan, miként, milyen idõben?
A bringázás rengeteg elõnye mellett nagyon idõjárásfüggõ, de korántsem annyira, mint az

átlagember gondolná. Csak nem mindig lehet bringázni, csak felszerelés és öltözék függvénye.
Magyarország viszonylag száraz ország, ami kedvez a kerékpározásnak (pl. Hollandiával
szemben). Évente csak mintegy tucatnyi olyan nagyon csapadékos nap van, amikor
menthetetlenül elázol (gatyáig). Egyébként nem, vagy csak alig. Fagyban én nem bringázom, de
az északi országok bringásai fütyülnek rá, és itthon is látni kerékpárosokat télen.
b Sötétben elengedhetetlen a
kötelezõnél is jobb „villogó"
kivilágítás, valamint fluoreszkáló,
foszforeszkáló ruházat. Javasolt az
esetleges dinamós megvilágítás
lecserélése elemesre, hiszen az
elõbbi az álló kerékpárt nem világítja
ki.
b A hátizsák alatt megizzad a hátad,
ezért legyen csomagtartód és azon
egy jókora kosarad (erre a célra
gyártanak ilyet), hiszen mindig akad
valami cipelni való, amit egy jó
hosszú gumipók-párral leszoríthatsz.
A kényesebb dolgok számára
legyenek különféle méretû
nylonzacskóid. Én az „elegáns"
bõrtáskám számára is hordok egy
nagyot.
b Mi a legjobb esõöltözék? Rengeteget árulnak és mind nagyon drága. A legjobb egy pelerin
(körgallér). Én gyermekeim 10-15 éves cserkész körgallérjait hordom magammal (filléres
cikk volt, nem tudom, lehet-e még kapni valahol). Kis helyen elfér összehajtva. Ha
kormányra fogom az elülsõ szárnyát, akkor gyakorlatilag nem ázok el sehol egy csendesen
szemerkélõ esõben (egyébként a comb ázik el elõször). Ha van bukósisakod, szellõzõréseit
õszi-téli-tavaszi idõben ragaszd be szigetelõszalaggal az esõ és a „cúg" (léghuzat) ellen. Ha
célruházatot veszel, olyan kabátot vegyél, ami elöl rövid (különben vered a térdeddel) és
hátul meg a nyerged alá nyúlik (hogy ne a nadrágodba-gatyádba vezesse a vizet).
b Ha jó a sárhányó a bringán, akkor nem terít be a nedvesség (ettõl jobban elázol, mint a rád
szemerkélõ esõtõl)
b Hogyan tudjuk megoldani, hogy elfogadható öltözékben érkezzünk bringával, mondjuk
fontos tárgyalásra? Õsszel és tavasszal nem gond; kiskabátban, zakóban, nyakkendõben is
remekül lehet biciklizni (szép lassan, hogy ne izzadj meg). Ha kissé melegebb van, zakód
szépen összehajtva elfér a már említett kosárban (nylonzacskóban, ha nagyon félted). Van
megoldás az igen meleg nyárra is, csak kissé körülményes: nyakkendõzhetõ rövid ujjú
ingben és egy leheletvékony shortban biciklizel, az egyéb öltözéked a kosárban lapul. Kell
egy park, vagy egyéb kissé félreesõ hely, rendeltetési helyed közelében. Itt shortostúl
belépsz a nadrágodba, nyakkendõt kötsz. Zakódat majd csak a kapuban veszed panyókára,
hogy lássák, van neked ilyen (vagy belebújsz, ha annyira elõkelõ helyre mégy). (Én már
voltam követségi és miniszteri fogadáson is így). Egy jó papucscipõ megkönnyíti az
átalakulást.
b Hova teszed a bringát? A közhiedelemmel ellentétben mindig van egy lámpaoszlop,
vékonyabb fa, rács stb., amihez kikötheted. Azt, hogy mivel kötöd ki, a bringád értéke
szabja meg (a kínálat láncban, lakatban óriási). A bringatolvajok szerencsére nem buknak a
sárhányós-kosaras, nagykerekû és nem csicsás városi biciklikre (csak ne ríjon le róla, hogy
esetleg többször annyiba kerül, mint egy kommersz hegyikerékpár). Semmit (lámpát,
sebességmérõt stb.) ne hagyj rajta, mert azt feltétlenül ellopják. Ha gyors kioldású az elsõ
kereked, akkor láncold le külön is. Éjszakára soha se hagyd kint az utcán (bárhova be lehet
suvasztani egy bringát én szobámban tartom).
Legközelebb talán arról írok, hogy milyen egy jó kerékpáros város (például a belgiumi Leuven).
Addig is kívánok mindenkinek sok új és jó bringautat keresztül-kasul minden városon, meg a
vele járó füstmentes, tiszta levegõt és jó egészséget!
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PTKK ezúton fejezi ki köszönetét mindazoknak, akik a múlt évi
felajánlásukat a klub javára tették. 137.399 Ft folyt be a klub
számlájára. 2002-ben a 2000. évi felajánlásokból gazdálkodtunk: a
Gubacsos kulcsosház rendbehozatalára, a Drávamenti Nemzetközi
Kerékpárút egyes szakaszainak kijelölésére, a Klub nyilvános és
ingyenes rendezvényeinek (péntek esti teker(g)és, túrák,
felvonulások) szervezésére fordítottuk. A következõkben kiemelt
célunk Pécsett a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása.

PÉCSI TÚRAKERÉKPÁROS ÉS
KÖRNYEZETVÉDÕ KLUB EGYESÜLET

támogassa továbra is

adószámunk:

egyesületünket adója 1%-ával!

18307728-1-02
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Pécs + környezetvédelem =
Környezetünkért Közalapítvány
www.collect.hu/koralap
www.collect.hu/koralap
Adószámunk:
19036537-1-02
[Vissza a fõoldalra]

Jégmezõk lovagjai - bringázás télen
Nincs rossz idõ csak felkészületlen turista sokan vannak a
bringások között is, akik ezt így gondolják és rendületlenül
tekernek a téli hóban-fagyban. Azért nem árt egy pár dologra
odafigyelni!

E

gy igazi túrabringás a felkészülést már a gondolatai átfésülésével kezdi és felteszi az elsõ
kérdést magának: mi mindenre lesz szükségem egy "havas erdei" bringatúra alkalmával?
Válasz: az útitervvel arányos legyen a fizikai erõnlét. Ha ez nincs, akkor pedig a fokozatosság
elvét kell betartani: mindig csak éppen
annyit, mint amennyi jólesik! Fontos
kérdés a következõ is: mit tegyek a
hideg ellen?
Az elgémberedett lábak, vörösre
fagyott és már fékezni is képtelen
ujjak a legjobbnak induló túrát, a
legszebb téli tájat is keserves emlékké,
életveszélyes kalanddá tudják tenni.
"A legjobb recept a hideg ellen a
réteges öltözködés.....”
Ebben az évszakban sem
nélkülözhetõ a folyadék utánpótlása,
és a tartalék kaja (csoki vagy
müzliszelet, kinek-kinek ízlése
szerint).
Téli vezetéstechnika: "Ha
alkalmazkodsz a téli útviszonyokhoz,
(mi mást tehetsz!), egész jól
Szlovák hegyibiciklista a Tátrában 1930 körül
elboldogulhatsz a havas csúszós
körülmények között. Sõt a puha hó
kitûnõ alkalom, hogy tökéletesítsd a kanyar és féktechnikádat." Nem árt elolvasni, hogyan kell a
havas, csúszós emelkedõkön, lejtõkön kanyarokban kormányozni, tekerni. A bike téli
„tunningja" (magyarul: készítsd fel a kerékpárodat a téli körülményekre!) Mire is kell figyelni:
téli gumiabroncs, sárvédõk felszerelése, az agyonsózott hólé miatt a tisztogatást ajánlatos
elkezdeni rögtön, a túráról való hazaérkezést követõen.
És még egy-két praktikusság: "Ne
indulj el egyedül! Kemény mínuszokban a legkisebb baleset is végzetes lehet!" Azután: " Ne
ilyenkor próbálj új utakat felfedezni. A téli szürkületben a térképet silabizálni, vagy a farakás
oldalán mohát keresni nem túl szórakoztató dolog." A természetes (kellene hogy legyen) az a
biciklicsengõ és a mûködõképes világítás. Télen hamar ránksötétedik, haza is szeretnénk jutni.
De úgy, hogy közben nem gázolunk le öt-hat csoszogó gyalogost és nem csúsznak belénk
hátulról autók, mert késõn vettek észre.
Bringainfó
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Mi lesz veled Zengõ?
Sokadik alkalommal tartottak tájékoztató elõadást a Zengõre tervezett lokátor állomásról a HM
képviselõi decemberben Pécsett. A Pécsi Zöld Kör szervezésében tartott konferencián a részletes
szakmai ismertetõ, a felkért sugárbiológus szakértõk elõadása és egyes szenvedélyes
hozzászólások után a helyzet továbbra is változatlan: a HM szerint a létesítmény mindenképpen
szükséges, a Civilek a Zengõért mozgalom szerint viszont a várható környezeti,
egészségvédelmi és nem utolsó sorban tájvédelmi hatások miatt nem szabad megépíteni. Mint
ismeretes, helyi civil szervezetek októberben a 6-os úton félpályás útlezárással tiltakoztak a
létesítmény ellen.
ACs
Kérdésre adott válaszban a HM kommunikációs igazgatóhelyettese, Bocskai István részérõl
ígéretként hangzott el, hogy „a torony és környéke nem lesz bekerítve”. Tájékoztatása
szerint tárgyalásokat folytatnak a NATO-val arról is, hogy a torony szervezett körülmények
között (pl. csoportosan, kísérõvel) látogatható legyen. Elhangzott az az ígéret is, hogy a
csúcsra vezetõ út a közforgalom elõl el lesz zárva.

A Zengõre tervezett lokátorállomás látványterve
forrás: www.honvedelem.hu
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Állásfoglalás:
A Dél-Dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség a hazai és más nemzetbéli természetjáró
turisták valamint a térség ökoturizmuson alapuló idegenforgalmának érdekeit képviselve a
következõ állásfoglalást jutatta el a Honvédelmi Minisztériumba:
·
·

·

KERÉKVÁROS online

·

Amennyiben a Zengõre tervezett katonai lokátorállomás megépül, úgy elengedhetetlenül
szükségesnek tartjuk, hogy:
a Dél-Dunántúl legmagasabb csúcsa, a Mecsek jelképe, a Zengõ csúcs a turisták
számára továbbra is szabadon megközelíthetõ legyen, a HM ígérete szerint a csúcs és a
torony ne legyen kerítéssel elzárva!
a tornyon alakítsanak ki kilátóhelyet és tegyék lehetõvé, hogy ez a turisták számára
látogatható legyen!
a természet védelme érdekében a csúcsra vezetõ úton a szolgálati jármûveken kívül más
gépjármûforgalmat ne engedélyezzenek és ezt a korlátozást hatékonyan zárva tartott
sorompóval érvényesítsék is.
Dél-Dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség
[Vissza a fõoldalra]

Hír
A Civilek a Zengõért mozgalom december 17-én lakossági fórumot szervezett Hosszúhetényben, ahol
ismételten elutasították a Zengõ lokátorállomás tervét.
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január 17.

„Téli Mecsek 30” teljesítménytúra
Rendezõ: Matécz Péter 30/914-8354

Január 23 - 25. „Farsang a Gubacsos kulcsosházban”
Hagyományos téli túra diavetítéssel és forralt borral.
Elõzetes jelentkezés!
Túravezetõ: Sárszegi Attila
január 31.

„Forrás-hegyek”
Várvölgy - Márévár - Csurgó - Püspökszentlászló - Dombay tó
19 km, 700 m
Találkozó: Pécs, aut. áll. 11-es kocsiállás, 8.50
Túravezetõ:EperjesiJózsef

február 28.

„Tekergés Tekeresrõl”
Orfû - Tekeres - Magyarhertelend - Vágotpuszta - Sikonda - Mánfa
24 km, szint: 300 m
Találkozó: Pécs autóbuszállomás, 5-ös kocsiállás, 7.20
Túravezetõ: Sárszegi Attila

március 13.

Túra a horvátországiPapuk hegységben
Elõzetes jelentkezéssel!

március 19.

„Elõa bringával” -kerékpáros évadnyitó

Információ a túrákról: tel.:72/570-073,
túra közben is elérhetõ szám: 20/33-25-000
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Email:kemenyfi@freemail.hu
http://ptkk.baranya.com/
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