December 31. szerda
Jó napot kívánok, …… vagyok! 2014. december 31-én, szerdán 15
órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
Szilveszter - Amilyen az újév napja, olyan lesz az egész esztendő is,
tartja a régi mondás
Petárdázási szabályok – mire figyeljünk Szilveszterkor !
Befejezték a római katolikus templom külső felújítását
Szilveszter estéjét és éjszakáját ma is - hasonlóan, mint régen, de
igazodva a mai korhoz - ünneplések és rendezvények ölelik körül. Még
ma is él az alábbi mondás: Amilyen az újév napja, olyan lesz az egész
esztendő is. Hogy milyen egyházi ünnep és liturgikus szokás él
Szilveszterkor arról Bacsmai László plébános beszél. - INTERJÚ!!!
A szilveszter nem múlhat el hangos durrogtatások, éles robbanások,
azaz petárdázás nélkül. Ha nem vagyunk elég körültekintőek, akkor ez a
szórakozás nagyon veszélyes lehet. Mit tehetünk, hogy megelőzzük a
bajt, Boros Brigitta a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
sajtószóvivője mondja el. - INTERJÚ!!!
Befejeződött a szedresi katolikus templom külső felújítása. A település a
Jövőnk Energiája Alapítványtól közel 12 millió forint támogatást nyert
erre a célra. Azon túl, hogy az épület megszépül, annak környezete is
megújul. Kovács János polgármester tájékoztatása szerint sétányt
alakítanak az épület mellett, ez pedig azt is jelenti, hogy parkosítanak.
Korábban már új hársfasort ültettek, a facsemeték néhány év alatt
megnőnek, a térkövezés jó része pedig már elkészült. Sebestyén-Molnár
Árpád katolikus plébános a felújítás kezdetekor arról számolt be, hogy a
Pécsi Egyházmegye értékeli az önkormányzat és az egyházközség
összefogását. A hárommillió forintos önrészt várhatóan át is vállalja az
önkormányzattól. A templom felújítása tavaly év végén a tető
rendbetételével kezdődött a hívek adományaiból, ezt követte tavasszal a
toronybelső feljáró szerkezetének cseréje. Kovács Jánostól azt is
hozzátette, a szedresi katolikus templom a település egyik jelképe.
Nemcsak azért, mert a falu központjában áll, hanem mert a bajban
összetartani képes közösség erejét szimbolizálja. Az épület a
kommunista diktatúra legkeményebb éveiben épült, 1956-ban szentelték
fel.

Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

