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Settenkedõ: 
A májam rendben van
Az újságíró-kritikus Bakács 
Tibor Settenkedõ teljes 
életmódváltásba kezdett: 
megnövesztette és befes-
tette a haját, küzdõsportra 
jár, és kóla helyett bort 
iszik. A tehetségkutatókra 
pedig haragszik.

– Minek köszönhetõ a frizu-
raváltás?

– Talán így jön ki rajtam az 
öregség, fiatalkoromban ugyan-
is hoszszú hajam volt. Újabban 
lejárok egy dzsiu-dzsitcu klub-
ba is. Ha letepernek, nagyon 
veszélyes vagyok ám!

– Régebben megrögzött kóla-
ivó volt, mostanában viszont 
úgy hírlik, borozgat is.

– Negyven évig ittam a kólát, 
biztos a benne levõ cukor 
okozta boldogságérzet miatt. 
Érdekes, hogy sosem szerettem 
az alkoholt, de az érés folya-
matával jött a bor, holott az 
emberek nem ebben a korban 
kóstolják meg elõször. Annyi 
elõnyöm van, hogy legalább a 
májam rendben van. � T.�N.

Bakács Tibor Settenkedõ: Az érés 
folyamatával jött a bor
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A magas pécsi ráta annak 
köszönhetõ, hogy korábban, a 
második világháború után olyan 
lakótelepek épültek a baranyai 
megyeszékhelyen, ahol komoly 
gondot fordítottak az óvóhe-
lyek kialakítására. Mindez azért 
lehetett így, mert a szén-, illet-
ve az ércbányászat egykoron 
kiemelten stratégai ágazatnak 
számított, ezért a bányászokat, 
a családtagokat is szerették 
volna a lehetõségekhez képest 
megóvni minden ellen, amitõl 
rettegni lehetett.

– Összesen 481 lajstromo-
zott óvóhely van Pécs városá-
ban – számolt be az adatokról 
Szalontai Csongor, a Baranya 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Polgári Védelmi 
Kirendeltségének vezetõje, 
polgári védelmi alezredes. – 
A magántulajdonban lévõ objek-
tumok ebbõl 371-et tesznek ki, 
míg 110 az önkormányzat keze-

lésében van. A teljes befogadó-
képesség 33 150 fõ, ami nem 
rossz arány a város lakosságá-
hoz képest, ami változó ugyan, 
de ha 160 000 fõvel számolunk, 
nem tévedünk nagyot.

– Ezek a föld alatti helyiségek 
tökéletesen felszereltek?

– Minõsített óvóhelynek egyet 
sem nevezhetünk közülük. 
Csupán úgynevezett romteher 
viselésére alkalmasak, de nem 
mindegyikben van vízellátás, 
elektromos áram, szellõztetés. 
Fekhelyeket sem találhat ben-
nük senki, vagyis csupán ide-
iglenes tartózkodásra jöhetnek 
számításba.

– Ezek szerint atomvillanás 
esetén védtelenek lennének az 
emberek?

– Ebbõl a szempontból igen, 
csakhogy mióta a kétpólusú 
világ megszûnt, Európában nin-
csen reális esélye atomfegyver 
bevetésének. Ami megnyugta-

tónak számít, ha a korábbi, már 
elavult katonai elveket vesszük 
figyelembe.

– De földrengés bármikor 
bekövetkezhet!

– Ez igaz, ám a mi földrajzi 
környezetünk miatt erre sem 
különösebben érzékeny a tér-
ség. Természetesen kizárni nem 
lehet az eseményt, ám szeren-
csére a tapasztalatok nem ezt 
mutatják.

– Ennek ellenére cseppet sem 
keltve felesleges riadalmat, vész-
helyzetben a polgárok honnan 

értesülnének arról, hová mene-
külhetnének.

– A pécsi önkormányzat épü-
letében, a Széchenyi téren van 
egy központ, ahonnan bármi-
kor, élõszóval tájékoztatást 
adhatunk. Vész esetén a város 
számos pontján, a kihelyezett 
hangszórókon keresztül beszél-
hetnénk mindenkihez. Emellett 
mozgó jármûvekrõl is kihango-
sítva üzenhetünk, valamint szi-
rénajelekkel küldhetünk riasz-
tást. Bízva abba, hogy erre nem 
kerül majd sor soha!� P.�P.

Élõszóval tájékoztatnák az embereket a veszélyhelyzetrõl

Pécs már nem készül az atomtámadásra
Más településeken átlagosan a lakosság öt százalé-
kát tudnák elhelyezni bármilyen katasztrófa esetén. 
A pécsi állapot ennél sokkal jobb, mivel ez a szám 
eléri a húszszázalékos mutatót. De atomtámadás ellen 
egyik pince sem védene meg. Igaz, nukleáris csapás-
tól már senkinek sem kell rettegnie.


