12.24. – hétfő 15.00
Jézus Krisztus születésére emlékezik a világ
Legyen figyelmes az ünnep díszeivel
A karácsonyhoz térségünkben is sok néphagyomány kapcsolódott
Több a felhő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2018. december 24-én,
hétfőn, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Jézus Krisztus születésére emlékezik karácsonykor a keresztény világ. A
kereszténységnek a húsvét mellett ez a második legnagyobb,
gyakorlatilag legjelentősebb, legelterjedtebb ünnepe, egyben világszerte
a szeretet, az öröm, a békesség, a család, az otthon ünnepe is. Petkó
Tamás szekszárdi plébános karácsonyi üzenetét hallja. – INTERJÚ!!!
Egy kis odafigyelés azért kell az ünnep idején is, hívja fel az Ön
figyelmét is minden évben a Tolna megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság. A díszes gyertyák és a könnyen meggyulladó ünnepi
dekorációk miatt ebben az időszakban minden évben megemelkedik a
lakástüzek száma. Régen nagy divatja volt a karácsonyfán gyertyát
gyújtani, de ezt ma már ne tegye, mert nagyon tűzveszélyes. Egyébként
se hagyjon lángot őrizetlenük, és a csillagszórót is csak olyan helyen
gyújtsa meg, ahol nincs a közelben éghető anyag. A gyertyákkal díszített
adventi koszorúkat ne tegye közvetlenül az asztalterítőre, helyezzünk alá
hőálló, nem éghető alátétet, ami megakadályozza a tűz
továbbterjedését. A gyertya felett szintén nem lehet éghető anyag,
például függöny. Aki elektromos ünnepi dekorációval díszíti fel otthonát,
húzza ki azokat, mielőtt elmenne otthonról, ezzel is megelőzve egy
esetleges elektromos tűz kialakulását. (teol.hu)
A népi kultúrában számos babona és hiedelem övezi a karácsonyt, és az
ehhez kötött étkezést. Éppen ezért a paraszti közösségekben rendkívül
fontos ünnep volt a Karácsony, legalább ennyire fontos, hogy milyen
jellegű ételek kerültek az asztalra. Mindennek jelentése volt, hiszen a
hiedelmek szerint ezen cselekedetekkel befolyásolhatták a következő év
kimenetelét, termését, de akár az állatállomány szaporulatát is,
emlékeztet Dr. Balázs Kovács Sándor, néprajzkutató, történész,
muzeológus. – INTERJÚ!!!

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)
A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. tájékoztatása szerint az ünnep
alatt a buszokat külön rend szerint közlekedtetik. December 25-én a nem
a hét első munkanapját megelőző munkaszüneti nap rendje érvényes,
december 26-án a hét első munkanapját megelőző munkaszüneti nap
menetrendjét kell figyelembe venni. A két ünnep között a tanítási
szünetben megszokott időpontokban járnak a buszok. Persze érdemes
indulás előtt a neten tájékozódni az indulási időpontokról. (kadarka.net)
Végül az időjárásról: Újra elkezd lehűlni a levegő, néhol jócskán
fagypont alá is megy a hőmérséklet. Eleinte derült lesz az ég, majd ismét
jönnek a felhők. Elszórtan hózáporok alakulhatnak ki. Ahol ez
megtörténik, hogy fehér lesz a karácsony egy része. A szél élénk,
helyenként erős lesz. Szekszárdon a hajnali -5 fokról +1 fokig melegszik
a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

