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Évadzáró fesztivál lesz a Német Színházban
Ötödik ciklusát kezdheti Sipos László
Színes programok Pakson a Gyermeknap alkalmából
2013. május 24-én pénteken 15 óra 30 perckor a Rádió Antritt
regionális híreit hallják, a mikrofonnál Török Mónika, jó napot kívánok.
Ismét színre viszi az évad új darabjait hagyományos évadzáró fesztiválján a
szekszárdi Magyarországi Német Színház, az előadásokat magyar felirattal
láthatja a közönség.
A május 28. és 30. közötti "mini évad" műsorán a 2012/2013-as színházi
szezon hat bemutatója szerepel - mondta Frank Ildikó, a társulat igazgatója
az MTI-nek.
A színház a fesztivállal elsősorban a közönségnek arra a részére számít,
amelynek nincs lehetőségük évente többször Szekszárdra utazni, és
várhatóan sok német vendég is eljön - mondta a színház igazgatója.
Bár a teátrum elsődleges feladata a hazai német kisebbség kulturális
értékeinek megőrzése és a német nyelv ápolása, fontosnak tartják, hogy
nyitottak legyenek a németül nem értő közönség felé, ezért magyar
fordításban is követhetők a programok.
A fesztivál előadásait idén kéttagú zsűri, Ida Jarcsek-Gaza színművész, a
Temesvári Állami Német Színház volt művészeti vezetője, és Darida István,
a temesvári színház rendezője elemzi.
A sorozat után a társulat megválasztja az évad színészét; a címet tavaly az
azóta pályafutását Ausztriában folytató Solymár Dániel nyerte el.
Ötödik ciklusát kezdheti a Magyar Mérnöki Kamara elnökségében Sipos
László paksi villamosmérnök, minőségügyi szakmérnök, a Tolna Megyei
Mérnöki Kamara alelnöke. Sipos László Baranya, Somogy és Tolna megye,
az energetikai és az elektrotechnikai tagozat jelölése és a küldöttek által
leadott harmadik legtöbb szavazat mellett kapott ismételten bizalmat. A

tisztújító küldöttgyűlésén a Magyar Mérnöki Kamara elnökének ismét
Barsiné Pataky Etelkát választották.
A küldöttgyűlésen öten vehették át a Magyar Mérnöki Kamara
legrangosabb kitüntetését, a Zielinski Szilárd-díjat, illetve tiszteletbeli
kamarai tagnak választották mások mellett dr. Rónaky József okleveles
fizikust, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatóját - olvasható a
megyei napilapban.
Mintegy másfél milliárd forinttal több forrást nyújt a Vidékfejlesztési
Minisztérium 2013-ban a Kérődző Szerkezetátalakítási Programban
résztvevő gazdáknak - közölte a Rádió Antrittal a minisztérium sajtóirodája.
Az idén 14 milliárd forint áll rendelkezésre a juh- és szarvasmarhatartóknak
- mondta Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár a Magyar
Állattenyésztők Szövetségének küldöttközgyűlésén Herceghalomban.
A Vidékfejlesztési Minisztérium idén is meghirdeti az egyes állatbetegségek
megelőzésére, illetve leküzdésére, valamint az állati hulla elszállítási és
ártalmatlanítási költségeire fordítható támogatást.
Folytatódik a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták
génmegőrzésének, valamint a tejágazat szerkezetátalakítási támogatása. A
tejtermelők évi 9 milliárd forintos forrása állategységenként mintegy 33 - 35
000 forintot jelent a gazdálkodóknak.
Az államtitkár kiemelte: tavaly a teljes mezőgazdaság bruttó kibocsátásából
az élő állat és állati termékek részesedése 35,4 százalékot tett ki. Az
Európai Unió tagországaiban az állattenyésztés részesedése a
mezőgazdaság teljes kibocsátásából 41 százalék. Hozzátette: az
abrakfogyasztó ágazatok Magyarországra jellemző magas együttes aránya
egyedülálló az Európai Unión belül.
Czerván György azt is elmondta, hogy 2014 átmeneti év lesz, az egységes
területalapú, valamint a különleges és az elkülönített támogatások a
jelenlegi feltételekkel folytatódnak.
Színes programokkal várják a kicsiket május 25-én szombaton 10 órától a
gyermeknap alkalmából, a paksi Csengey Dénes Kulturális Központban. A
programokról Hefner Erika, a kulturális központ igazgatónője nyilatkozott a
Rádió Antrittnak. - INTERJÚ!!!
SZEKSZÁRDON a múlt héten ingadozó volt a pollenterhelés. Hétfőn még a
fenyőfélék és az eperfa pollenje volt legnagyobb számban a levegőben, de
ezek a pollenek is csupán közepes mennyiségben. Közepes

koncentrációban szórták pollenjeiket a pázsitfűfélék, a bodza és hét végén
már a csalánfélék is.
Alacsony koncentrációban volt a levegőben a dió, a kőris, a fenyőfélék és
hét elején a bükk pollenje, továbbá a vadgesztenye, a gyertyán, a platán és
a tölgy virágpora is. Virágoznak az olajfafélék, valamint a lórom is.
A napos Pünkösd után a keddi lehűlést, csapadékot követően tovább
csökkent a pollenszám a levegőben. Hétfőről keddre a pázsitfűfélék
mennyisége a levegőben drasztikusan lecsökkent.
A kültéri allergén gombák közül a Cladosporium koncentrációja
Szekszárdon a múlt hét elején ingadozó volt. A Pünkösd hétvégi
változékony, szeles időt követően koncentrációja e hét elejére azonban
rendkívül alacsony értékre csökkent. Az Alternaria koncentrációja a szerdai
közepes koncentrációjú napot kivéve végig alacsony értéken volt - derül ki
a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
közleményéből.

