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Szép napot kívánok, Hernerné Eppel Kata vagyok! 2013. december 28án, szombaton 15 óra 30 perckor jönnek a Rádió Antritt regionális
hírei:

A szent vér kegyhely 600 éves jubileumára készülnek Bátán
A középkorban jelentős szent vér kegyhely 600 éves jubileumára készülnek
a Tolna megyei Bátán, ahol 2015-ben ünneplik a község 1000 éves
fennállását is.- tájékoztatott az MTI.
A bátai templom a török időkig egyedüli szent vér kegyhely volt a történelmi
Magyarországon; a helyet valószínűleg a 14-15. század fordulója körül
történt szent vér csoda tette ismertté: a hívek szerint a szent ostyában
Krisztus kiömlő vére volt látható.
Országos hírűvé akkor vált, amikor 1415-ben Garai János - Garai László
nádor testvére - boszniai fogságából szabadulva elzarándokolt a bátai
kegyhelyre; a 600 éves jubileumot ennek apropóján ünneplik 2015-ben mondta Sümegi József történész, a pécsi egyházmegye Bátaszéken
szolgáló diakónusa.
A települést 1539-ben érte török támadás, amikor források szerint tízezer
embert hurcoltak el Bátáról, és elpusztult a kegyhely is, a kegytárgynak
pedig nyoma veszett.
A középkori zarándokhelyek között Szent László király váradi sírját,
Kapisztrán János újlaki sírját, Budaszentlőrincen Remete Szent Pál sírját,
illetve Székesfehérváron Szent István és Szent Imre sírját övezte hasonló
tisztelet.
Bátán 1938-ban építették fel ismét a Szent Vér templomot, ahová 1948-ig
több ezer hívő zarándokolt el, a hetvenes évek közepéig élt a Szent Vér
búcsú hagyománya, minden év július 1-jén pedig a papi zarándoklatokat
tartottak. A templomban, amely bejelentkezés után ma is látogatható,
jelenleg a főoltár felett elhelyezett életnagyságú feszület a vallási tisztelet
tárgya.
A település ünnepségsorozattal készül az évfordulóra, a jövő év az
előkészületek jegyében telik majd - mondta Sümegi József.
Az ünnepélyes megnyitót 2014 október első vasárnapján tartják, szeretnék,
ha minél többen keresnék fel a templomot, és a pécsi egyházmegye

esperesi kerületei is szerveznének zarándoklatokat. A jubileumi ünnepséget
2015. októberében rendezik meg - tette hozzá.
Ismertetése szerint a tervek között szerepel egy történelmi túraútvonal
kialakítása is, amely ezer év történetét, benne az egykori bátai bencés
apátságot mutatja be.
Huszárné Lukács Rozália, a község polgármestere arról számolt be, hogy
terveik szerint a falu első írásos említésének 1000. évfordulójára az
elpusztult apátság falait téglasorral teszik láthatóvá, és az apátság területén
szobrot állítanak az apátságot alapító Szent László királynak.
Felemásra sikerült a Tolle UFC Szekszárd őszi szereplése
2013 a labdarúgás esetében sem volt eseménytelen, könnyű év, hogy
pontosan ez hogyan jelent meg a Tolle UFC Szekszárd életében, arról
Kvanduk János a Tolle UFC Szekszárd vezető edzője beszélt a Rádió
Antrittnak. - INTERJÚ!!!
A teveli intézmény is részt vett a kutatásban
A Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja új mérésiértékelési rendszert dolgoz ki az általános iskolák számára olvasásértésből,
nyelvtanból, matematikából és természetismeretből.- írja a Tolnai
Népújság.
Több intézményt felkértek ennek a számítógépes értékelési rendszernek a
tesztelésére. Mint partnerintézmény, a Teveli Általános Iskola is örömmel
tett eleget a megkeresésnek. December ötödike és huszadika között az 16. évfolyam diákjai vettek részt ebben a munkában. A gyerekek számára
újszerű, érdekes volt az online kapott feladatok sora. A témakörök
véletlenszerűen következtek egymás után a különböző területekről.
Nem a tárgyi tudásra kérdeztek rá, hanem azt vizsgálták, hogy a tanult
ismereteket hogyan képesek alkalmazni a növendékek. Az iskola számára
jó lehetőség, hogy tanulói kipróbálják és megismerjék az ezzel a
számítógépes módszerrel adott tesztek megoldási módját. A gyerekek
ezáltal gyakorlatot szereznek, felkészülnek a későbbi években rájuk váró
feladatokra. Az Oktatáselméleti Kutatócsoport a jövőben ebben a formában
tervezi diagnosztikus mérések lebonyolítását.

Tanyából látógatóközpont
Decsen egy tanyát vásárolt az önkormányzat, melyet folyamatosan
fejleszteni akarnak, a pontos célról Biczó Ernőt, Decs polgármesterét
hallják. - INTERJÚ!!!
Dobogós lett rajzával a bonyhádi Nyul Sára
Véget ért a SES ASTRA által meghirdetett ASTRA Tehetség
gyermekrajzverseny, amelyet idén Magyarországon, Bulgáriában,
Csehországban, Horvátországban, Lengyelországban, Romániában,
Szlovákiában, Szlovéniában és Szerbiában rendeztek meg.- adta hírül a
TEOL.hu.
A 8 és 15 év közötti gyermekektől azt kérték a szervezők, mutassák be,
szerintük hogyan segítik a műholdak az emberek életét. A pályázat
jótékony célt is szolgált: az ASTRA minden beküldött kép után 1 eurót
adományoz az Orvosok Határok Nélkül nemzetközi segélyszervezetnek.
Nem volt könnyű dolga a zsűrinek, mivel közel háromezer rajz közül kellett
kiválasztania a legjobbakat. A felhívást 256 művészeti általános- és
középiskola kapta meg Magyarországon. Hazánkból nem csupán rekord
mennyiségű rajz érkezett, sikerek is szép számmal születtek.
A szakértői zsűri döntése alapján a bonyhádi Nyul Sára 3. helyen végzett,
míg a debreceni Tóth Evelin kilencedikként zárt. Emellett három magyar
fiatal alkotása került be a közönségszavazáson a hat legnépszerűbb rajz
közé. A nyerteseket, valamint a közönségszavazatok alapján a legjobb
képeket beküldő gyermekeket értékes nyereményekkel jutalmazták.
Taroltak a paksi dzsúdósok Triesztben
Kitűnően szerepeltek az Atomerőmű SE sportolói a Triesztben
megrendezett nemzetközi dzsúdóversenyen.- olvasható a megyei
napilapban.
A paksiak összesen huszonhárom érmet – közte hét aranyérmet –
gyűjtöttek be, emellett a legjobb női- és a legjobb férficsapatnak járó
serleget is megkapták, sőt az összetett legjobbnak járó kupát is átvehették
az eredményhirdetéskor. Braun Ákos, Hangyási László, Dobai László és
Kanczler István edzők tanítványai közül a legjobb eredményt Pupp Réka
szállította, aki két aranyérmet szerzett, Polgár Luca egy arannyal és egy
ezüsttel zárt, Akkermann Gergely pedig aranyérme mellé egy bronzot is
hazahozhatott.

Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei! Köszönöm a figyelmet!

