12.26. – szerda 15.00
19. századi szokás a karácsonyfa állítás
Ismét lesz Szekszárdon Óévbúcsúztató-zsírégető túra
Heinek Ottó nevét viseli mostantól a Szekszárdi Német közösségi
ház
Lassú lehűlést ígérnek
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2018. december 26-án,
szerdán, Karácsony második napján, 15 órakor következnek a
Rádió Antritt regionális hírei! Áldott, Békés ünnepet kívánok Önnek!
A karácsonyfa-állítás szokása Magyarországon a 19. század második
felében jelent meg, egyes források szerint országunkban az első
karácsonyfát valószínűleg Brunszvik Teréz grófnő állíttatta. Idővel ez a
szokás pedig a paraszti kultúrában is elterjedt. Az ajándékozás pedig
nem a mai ismert formában zajlott az akkori zárt közösségekben. Nem a
mennyiség és a minőség volt a számottevő, hanem magának az
ajándékozás volt a lényeg, emlékeztetett Dr. Balázs Kovács Sándor,
néprajzkutató, történész, muzeológus. – INTERJÚ!!!
Térségünknek is megvoltak a maga különleges néphagyományai. Ezek
egy része a székelységhez kötődik. Például az is, hogy Bonyhád
környékén karácsonyfának Boróka bokrot vágtak, ennek az illata is
markánsabb mint a fenyőé. A karácsonyi asztal alá szénát, kötőféket
tettek, ezek jelképezték a betlehemi istállót. De többen betlehemeztek, a
kislegénykék és lányok járták a házakat, hogy megelevenítsék Jézus
születésének történetét. (sulinet)
A Szekszárdi Klímakör és a Zöldtárs Alapítvány idén újra, immáron
nyolcadik alkalommal rendezi meg Óévbúcsúztató-zsírégető túrát
december 29-én. A mozogni vágyók szombaton reggel 9 óra előtt
gyülekezhetnek a Béla király téren. A túra a már megszokott útvonalon
halad majd: a Benedek-szurdik tanösvényen a Cserhát tetőig, majd a
Hosszú völgyön keresztül a Kerékhegyre, majd vissza a Kápolna térre,
végül a Béla király téren ér véget. Hangos meghívó Baka Györgytől, a
Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány elnökétől.
– INTERJÚ!!!
Az augusztus 20-án elhunyt Heinek Ottó nevét viseli mostantól a
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában lévő

közösségi ház. Az országos német önkormányzat előző elnöke ugyanis
több mint két évtizeden át volt aktív tagja a tolnai megyeszékhely német
egyesületének és önkormányzatának. A ház, amelyben Heinek Ottó a
munka végeztével szívesen időzött, december 15-én csendes
megemlékezés keretében kapta meg hivatalosan is az új nevét. A
legkedvesebb barátok és munkatársak mellett a nemzetiségi politikus
felesége és fia is részesei voltak az eseménynek, írja a teol.hu. (teol)
Az idén is szépen szerepeltek a szekszárdi pincészetek a Pécsi Borozó
közönségszavazásán, melyen a Pannon Borrégió legjobb szálláshelyeit,
éttermeit és pincészeteit keresték. A Pannon Borrégió TOP5
pincészetébe kettő a Szekszárd borvidéken található borászat került be
a portál olvasóinak szavazatai alapján. Szekszárdról a TOP5-ben
található a Mészáros Borház és a Vesztergombi Pincészet. A Pécsi
Borozó szerkesztőségének kedvenceit tartalmazó TOP5-ös listába
Szekszárdról Németh János Pincészete jutott be. Az olvasók voksai
alapján a Pannon Borrégió TOP5 étterme közé került a Bodri Optimus
Étterem. (kadarka.net)
Végül az időjárásról: Változóan felhős időre kell számítani, de
valószínűleg nem fog esni. Északon párásabb lesz a levegő, másutt
viszont megélénkülhet a szél. Szekszárdon a hajnali +1 fokról +8 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

