12.25. – kedd 15.00
Színes karácsonyi nemzetiségi néphagyományok
Megint pörög a Sulimoped program
Mólót építhet a Tolnai Horgász Egyesület
Csapadékra is számítani kell
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2018. december 25-én,
kedden, karácsony első napján, 15 órakor következnek a Rádió
Antritt regionális hírei! Áldott, Békés ünnepet kívánok Önnek!
A régióban számos nemzetiség él, akik ünnepekor felelevenítik
szokásaikat. Egyik ilyen a bukovinai székelyek egy különleges
hagyománya a betlehemezés. Ennek előadásában korábban csak házas
emberek szerepeltek, napjainkban azonban inkább a fiatalabbak
mutatják be a játékot. A bukovinai székely betlehemes játéka a Szellemi
Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékén is szerepel, hívta fel a figyelmet
Dr. Balázs Kovács Sándor, néprajzkutató, történész, muzeológus.
– INTERJÚ!!!
Megkezdődött az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága által
meghirdetett segédmotoros képzés Szekszárdon – tájékoztatott a Tolna
Megyei Rendőr-főkapitányság. A „SuliMoped” program az ORFK-OBB
jóvoltából a 2018/2019-as tanévben is folytatódik Tolna megyében,
amelyre azok az általános iskolai tanulók jelentkezhettek, akik a
kiválasztási feltételeknek megfeleltek és teljesítették az előzetes
gyakorlati és elméleti eljárás feladatait, valamint a pedagógusok és
szüleik is támogatták részvételüket, írja a kadarka.net. A SuliMoped
program tantervi órakereten kívül, többnyire e-learning képzés keretében
valósul meg. Az idei tanévben az előzetes válogatókat követően 60 fiatal
vehet részt – a megye számos településéről – a programban.
(kadarka.net)
Kizakisz Nikolaosz a szekszárdi YORGOS SE asztaliteniszezője nagyon
eredményes évet zárt. Tizennégyszer áll a dobogó legfelső fokán az
idén. Két alkalommal is duplázni tudott országos ranglistaversenyen
egyéniben egy napon úgy, hogy az U11-est és az U13-éves korosztályt
is megnyerte. évértékelő Kizakisz Georgiosztól, a versenyző edzőjétől,
édesapjától. – INTERJÚ!!!

Hozzájárultak a tolnai képviselők, hogy a Tolnai Horgász Egyesület
közhasznú víziállást azaz mólót létesítsen az általa üzemeltetett Északiholtágon, a város felőli oldalon, a bogyiszlói „híd” közelében. A tolnai
holtágakon a helyi szabályozás szerint magán víziállás nem létesíthető,
csak közösségi célú, emlékeztet a teol.hu. A horgászok tizenöt csónak
elhelyezésére alkalmas stéget építenének. Ehhez hatósági engedély is
kell, a város csak a tulajdonosi hozzájárulást adhatta meg. Az egyesület
és az önkormányzat között egy horgásztanya létesítéséről korábban is
folyt egyeztetés. A testület most úgy döntött, hogy folytatják a
tárgyalásokat, és március végéig döntenek az ingatlanokról. A civil
szervezet közvetlenül a vízpart mellett egy kisebb eszköz-, illetve
üzemanyag-tárolót is szeretne kialakítani. A hatályos rendelkezések
szerint azonban ilyen jellegű épület a parton nem építhető, írja a lap.
(teol)
Végül az időjárásról: Ismét felszakadozhat a ború, de északkeleten
azért lesz felhő és egy kis hószállingózás is. A szél élénk marad.
Szekszárdon a hajnali 0 fokról +5 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

