04.18 – péntek
Felelevenítik Kisdorogon a kokonyaszentelés hagyományát
Telítettek a húsvét miatt a tolnai szállások is
Nyit a Szekszárdi Család Barát Strand és Élményfürdő
Változékony, de szép idő lesz az ünnepen
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. április 18-án,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális
hírei:
30 év óta először lesz kokonyaszentelés Kisdorogon. Ez egy
bukovinai székely hagyomány. E szerint kalácsot, sonkát, tojást és
gyertyát visznek vasárnap délelőtt a helyi római katolikus
templomban tartandó szentelésre. A 800 lelkes, német
származásúak és bukovinai székelyek lakta településen húszhuszonöt helybeli vesz részt a szertartáson előreláthatólag, de
lehet még csatlakozni. A helyi szokás szerint a misén szentelték
meg a templom padsorai közé kosarakban a földre helyezett
ételeket. A hívek kitakarták az ételeket, hogy érhesse őket a
szentelt víz. A kosarakat nagy gonddal készítették el a székelyek,
minden család igyekezett a legszebb kenyérruhába csomagolni a
négyfonatú kalácsot, sonkát, tojást. Csíkszeredában még ma is
látni, hogy kígyózó sorokban az utcára helyezik ki a kosarakat, a
helyi esperes így áldja meg őket. (mti)
Megtelnek az ország szállodái a húsvéti ünnepen. Így Tolna
megyében is tele lesznek a hotelek. A 94 szobás dombóvári
Gunaras Resort Spa Hotelben is alig maradt szabad szoba, és a
bikácsi Zichy Park Hotelben is telt ház lesz, elsősorban a
fővárosból és nagyobb, vidéki városokból érkező vendégekre
számítanak. A főleg belföldi vendégeket váró simontornyai Fried
kastélyszállóban a szobák felét foglalták le, de arra számítanak,
hogy hamarosan teljes lesz a foglaltság. (mti)
Itt a szép idő, és nem kell sok hozzá, hogy a nyár is. Már erre
készül a Szekszárdi Család Barát Strand és Élményfürdő. A
holnapi nyitásról tájékoztatja a Rádió Antritt hallgatóit Kővári Ildikó
a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. kommunikációs
munkatársa. - INTERJÚ!!!

Ön a rádió Antritt Regionális Híreit hallja. További információink.
Mivel a szokásosnál sokkal melegebb volt eddig, leszámítva ez
elmúlt pár napot, így a fűtési szezon is erősen véget ér. A távhővel
ellátott lakásokban is Szekszárdon a szokottnál hamarabb
elkezdték leolvasni a mérőórák állását. Az Alfa-Nova Kft.
diszpécsere azonban megnyugtatta az érintetteket, hogy ez nem
akadálya annak, hogy a fűtést folytassák a lakásokban, ha kell. A
távhőszolgáltatást ugyanis még nem állították le ott sem, ahol már
leolvasták a mérőórákat, legfeljebb a jelenlegi fogyasztást a jövő
évi óraleolvasást követően kell kifizetni. A szolgáltató addig fűt,
amíg igény lesz rá. (teol.hu)
Szekszárdon is megszenvedik a fák tavaszi virágzását az
allergiások. A Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szervének szerkesztőségünkhöz eljutatott adatai
szerint az elmúlt időszakban a nyír és a platán virágpora volt jelen
magas koncentrációban a megyeszékhely levegőjében. De az
eperfafélék is egyre aktívabbak. A tölgy és a diófélék virágpora
már csak közepes mennyiségben volt jelen a levegőben. A kőris,
tiszafafélék, a fűz és a gyertyán alacsony koncentrációt
produkáltak. Az allergiásokon sokat segített ezen a héten a
hidegfront, a szél és az eső, ez ugyanis kitisztította a levegőt. A
mostani melegedés azonban majd megint ront a helyzeten.(stb)
Ma van a rádióamatőrök világnapja. Ez egy sokrétű elfoglaltság, a
technikai hobbitól a sport tevékenységig. Az eseményről Weisz
László, a Tolna Megyei Rádióamatőr Szövetség elnöke beszél. INTERJÚ!!!
Húsvéti előkészületek. Ilyet szerveztek hagyományteremtő
szándékkal a Paks-Csámpai közösségi házban. Ez egy igazi
kreatív klub lett. Eredetileg a helyi Country Road Club tagjainak
szerveztek volna egy ilyen összejövetelt, de kibővült és sokan
mások is éltek a lehetőséggel. Tojásokat festettek, díszítettek,
hagyományos és új technikákkal. A kifújt tojások dekorációként
szolgálnak majd, tartalmukat viszont azonnal hasznosították:
szalonnával megbolondítva rántotta készült belőle, amit a szorgos
munka végeztével meg is ettek. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Eléggé változékony lesz az idő az ünnepen,
de sokat süt majd a nap. Esőre mindenképpen számítani kell, így
felhők is jöhetnek bármikor. Ma 19 fok körül alakul a csúcs

Szekszárdon, holnapra 18 fokot ígérnek, míg hétfőre 17-et. Ám
hétfőn ismét lehet 21 fok is.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a
Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra
program keretében.

