12.30. vasárnap 15.00
Komoly tervekkel kezdi az új esztendőt Szekszárd vezetése
Nagy munkában a megyeszékhely katolikus egyházközössége
Szigorú szabályok vonatkoznak a tűzijáték használatra
Változóan felhős lesz az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2018. december 30-án,
vasárnap 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Sikeres évet zár Szekszárd önkormányzata. Számtalan rendezvény,
projekt, infrastrukturális fejlesztés, beruházás zajlott a megyeszékhelyen
2018-ban. A következő esztendőben sem marad abban a munka, főként
a Modern Városok program keretein belül lehet majd nagymértékű
beruházásokra számítani, de mindemellett 2019-ben is folytatódnak az
egészségügyet és az oktatási intézményeket érintő fejlesztések,
hangsúlyozta a Rádió Antrittnak nyilatkozva Ács Rezső, polgármester.
– INTERJÚ!!!
Tavaly áprilisban érkezett a közösségbe a szekszárdi katolikus
egyházközség plébánosa, Petkó Tamás. A mai napig elődje
munkásságára támaszkodik, ám néhány hónapja munkatársaival komoly
tervbe fogott, áll a teol.hu beszámolójában. Mintegy száz ember négy
munkacsoportban gyűlik össze, hogy a legfontosabb feladatokról, a
szekszárdi katolikus élet megújításáról egyeztessenek a pécsi
püspökség által kiadott pasztorációs terv alapján. Tamás atya
elmondása szerint már most látszik, hogy a rengeteg ötletnek és
felajánlásnak köszönhetően meg tudják újítani egyházi közösségüket.
Mint elmondta, a négy munkacsoport közül az egyik a liturgiával
foglalkozik. A gyerekek általában unalmasnak tartják a misét, ezért a
sekrestyével szemben kialakítanának egy gyermekszobát tévével, hogy
a szülők ott tudják követni a szentmisét. Nagyobb gyermekek, 5-6
évesek a hitoktatóval töltenék a szentmise első részét, ahol a hitoktatók
az ő nyelvükön magyaráznák a Szentírást. A második munkacsoport a
missziós, melynek feladata, hogy minél hatékonyabban szólítsa meg a
templomba járókat. A harmadik a közösség munkacsoport. A szekszárdi
egyházközségnek körülbelül 40 közössége van, nem csak Tolna megye
székhelyén, de már Várdombon, Szálkán is. A negyedik
munkacsoportjuk a karitatív szeretetszolgálat. (teol)

A Szilveszter a bulizásé, az önfeledt szórakozásé. Ám ilyenkor is be kell
tartani a szabályokat. A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték
termékeket nagykorú személyek december 28-31. között engedély nélkül
megvásárolhatják, birtokolhatják, tárolhatják és a használati utasításnak
megfelelően kizárólag december 31-én 18 órától január 1-én 06 óráig
használhatják fel. Hazánkban a petárda birtoklása, felhasználása
továbbra is tilos, hívja fel az Ön figyelmét is Huszti Gábor, a Tolna
Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnmegelőzési alosztály vezetője.
– INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Szilveszter napján változóan napos-felhős időre
van kilátás, számottevő csapadék nem valószínű. Napközben sokfelé
élénk, erős lesz az északias szél, mely estére veszít erejéből.
Szekszárdon a hajnali +1 fokról +6 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

