Június 8. Vasárnap
Jó napot kívánok, Buzás Norbert vagyok! 2014. június 8-án,
vasárnap 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:

Gemenci Pünkösd Kisvasúttal és sétahajóval
Elkészültek az újabb partfalak
Odafigyeléssel megelőzhető a szabadtéri tűz
Emlékművet állítottak Asszonyfalvának
Nem mindennapi programot kínál a Gemenc Zrt. Ökoturisztikai
Központja pünkösdhétfőn. A résztvevők egy egy órás sétahajó
kiránduláson vehetnek részt, a szervezők pedig ezzel a programmal
mutatják be Európa legnagyobb ártéri erdeét. A részletekről Csiszár
Angéla a Gemenc Zrt. Ökoturisztikai Központ előadója beszélt. INTERJÚ!!!
Befejeződtek a partfal megerősítési munkálatok Dunakömlődön, illetve
Pakson. A két helyszínen több mint 150 méternyi hosszúságban
építettek támfalat 200 millió forintból. Közép-Európa egyik legnagyobb
löszös képződménye a Paksot és a közigazgatásilag hozzátartozó
Dunakömlődöt elválasztó Sánc-hegy, amely a város legmagasabb
pontja. Egykor hadászati szempontból bírt különös jelentőséggel, a rajta
álló római kori erőd, Lussonium miatt ma kedvelt célpontja a városba
érkezőknek. A lösz azonban az efféle előnyök mellett hátránnyal is jár:
Paks azok közé a települések közé tartozik, amelyek partfalgondokkal
kell, hogy szembenézzenek. Az önkormányzat kiemelt figyelmet szentel
a témának, figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket. Ennek
eredményként legutóbb 2012-ben végeztek jelentős partfal stabilizációt.
Akkor 340 millió forintból a Deák Ferenc utca mögött húzódó meredélyt
erősítették meg. Újabb pályázati támogatás eredményeként tavaly
ősszel Pakson és Dunakömlődön is építkezés kezdődött. Míg Pakson a
Petőfi utca 9-ben lévő magánházat és a fölötte lévő Csonka közt
érintették a munkálatok, addig Dunakömlődön a Csárda utca több
szakaszát, beleértve több családi házat is a felette húzódó Sánchegy
utcában. Dunakömlődön lakossági fórummal indították a beruházást, a
polgármesteri hivatal, illetve a kivitelező Alisca Bau Zrt. szakemberei
tájékoztattak a munka menetéről, valamint arról, hogy a megerősítés a
vagyonvédelmet – például az utak, közművek megóvását – szolgálja. A

kivitelező október végén fogott munkához, „földalatti munkával” kezdtek,
lealapozták, bebiztosították a falakba épített pincéket. Ezt követte a
látványosabb része a programnak, a vasbeton szerkezet megépítése a
löszfal elé, hogy a csúszást, leomlást meggátolják. A Petőfi utca
nagyobb kihívást jelentett, részben azért, mert magasabb és
meredekebb fal megtámasztása volt a feladat, ezért keresztbordákat
építettek be, másrészt azért, mert szorosan a fal tövében áll egy családi
ház. A kihívásokkal megbirkóztak a szakemberek, a műszaki átadás
június 6-án megtörtént. Összesen 150 méternyi partfal készült el, ennek
nagy része Dunakömlődön, ott is több szakaszban. A Csárda utca 2-10.
között, a temető Csárda utca felé eső határánál és a Sánchegy és
Csárda utcát összekötő útnál emeltek támfalat. A vasbeton szerkezetek
magassága a mögöttük lévő fal nagyságától függően másfél és öt méter
között van.
A Kánikula és a szabadtéri programok miatt gyakoriak a tűzesetek. Az
erre vonatkozó tudnivalókról és megelőzésről tájékoztatta a Rádió Antritt
hallgatóit Boros Brigitta a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
sajtószóvivője. - INTERJÚ!!!
Asszonyfalvának és templomának állított emléket a Gemenc Zrt.
Szekszárdi erdészete és a decsi önkormányzat. Kovács Gábor
erdészetvezető elmondta: a régi falu a mai Gemenci erdő területén állt, a
templom alapját és falainak egy részét aztán beépítették az itteni
erdészházba 1830 körül. Ma két épület áll itt, az említett régebbi és egy
újabb erdészház. A falut az 1300-as évektől említik, de az 1500-as évek
közepén már rendszeresen megjelenik például a lajstromkönyvekben.
Mivel ártéri település volt, úgynevezett göröndökre épült, körülötte láp és
mocsár húzódott. A neve, Asszonyfalva is onnan ered, hogy vész
esetén, így a tatár és a török dúláskor a mocsaras területeken rejtőztek
el az asszonyok, a gyerekek és az idősek. Mivel a Duna folyamatosan
elöntötte a falu körüli területeket, ezek felteltek, így a göröndök sem
jelentettek már biztonságos lakóhelyet. Az 1700-as évek elején vált
lakatlanná a település, az itt élők elsősorban Decsre költöztek. Az
emlékmű, mely egy keresztből és az azt védő bárkaorrot formázó
építményből áll, Törő György fafaragó keze munkáját dicséri, az
ácsmunkát Pávkovics István készítette.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

