12.25 – vasárnap
Régen ilyenkor csobánoztak a völgységben
A karácsonyi étkezésekhez különleges terítő dukált a régi
tolnaiaknál is
Megteltek a megye hajléktalanszállói
Változóan borult az ég, de sok a felhő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. december 25-én,
vasárnap, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei! Ma
van Karácsony első napja, békés ünnepet kívánok!
Térségünknek is megvoltak a maga különleges néphagyományai. Ezek
egyes részei a székelységhez kötődnek. Természetesen ezek közül is
kiemelkedik a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó szokások sora. A
legnevezetesebb és legszínpompásabb hagyomány a „csobánozás",
vagyis a betlehemezés. Lemez-, illetve tv-felvételek örökítették meg a
kakasdi, izményi, hidasi, és a kétyi csobánolást. A karácsonyi kántálás
sajátos változata a leányok megéneklése. Karácsony másnapján a
legények csoportosan keresik fel a lányos házakat. A karácsonyi
énekkel, tréfás szópárbajjal járó esemény a leányok megtáncoltatásával
zárult. A kakasdi népi együttes újította fel és tette ismertté ezt a szép
hagyományt. (sulinet)
Karácsonykor, akárcsak ma, régen is fontos volt az étkezés, hiszen az
ünnep attól volt kerek, hogy a család egy asztalhoz ült. Most sem csak
az a lényeg, hogy mindenki degeszre tömje magát, hanem, hogy azok
akik együvé tartoznak, együtt legyenek. A különleges alkalomhoz pedig
különleges díszítő elemek is társultak régen is, például az abroszok. Dr.
Balázs Kovács Sándor a Wosinsky Mór Megyei Múzeum néprajzkutatója
mondja el, hogy milyen különleges terítékekkel emelték eleink az ünnep
fényét. - INTERJÚ!!!
Megteltek a hajléktalanszállók. Tolna megye ilyen intézményei már akkor
kitehették volna a dugig teli táblát, amikor hidegre fordult az idő.
Mostanra pedig már azok a fedél nélküliek is bementek a szállásokra,
akik egyébként nem szoktak, hanem inkább a szabadságot választják. A
Dombóvári és a Szekszárdi intézményben is kapnak meleg ételt az ott a
hideg ellen magukat meghúzók. Karácsonyfát is állítottak, melyet
közösen díszítettek fel. Aki nem fér el a szállón, azt a melegedőben

helyezik el. A Szekszárdi hajléktalanszálló 26 férőhelyes, míg a
dombóvári 12 embert tud fogadni hivatalosan. (teol.hu)
Az ünnep szép, meghitt, de a figyelem ilyenkor is kell. Mivel a szeretetből
gyorsan lehet pánik és baj. Boros Brigitta a Tolna megyei
Katasztrófavédelemi igazgatóság szóvivője hívja fel az Ön figyelmét is
arra, hogy miként előzhető meg a baj. - INTERJÚ!!!
Székely népviseletbe öltözött babákat láthat az érdeklődő Tevelen. A
játékokat a helyi Székely Kör gyűjtötte, és ezeket az asszonyok újították
fel, csinosították ki. De készítettek új babákat is, például „harisnyás
székely legént”, „pilis hazajit” azaz menyasszonyt, „mejjes bundás
legént”. Összesen 31 baba csodálható meg, a tárlat célja nem más, mint
hogy megismertessék a fiatalokkal a hagyományos népviseletet. Az
állandó kiállítás a Teveli Székelyházban látható az ünnepek alatt, és
január 8-án egy napig Dombóváron is megtekinthetik majd az
érdeklődők. (teol.hu)
Végül az időjárásról:…
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

