Február 28. szombat
Jó napot kívánok, … vagyok! 2015. február 28-án, szombat 15
órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:

Ünnepséget tartottak a Polgári Védelem Világnapja alkalmából
Komoly mennyiségű dizájner droggal bukott le egy 53 éves nő
Sikerrel vonják be a fiatalokat a karitatív munkába
Nagydíjat nyert Ritzel Zoltán fotója Franciaországban
A Nemzetközi Polgári Védelmi Szervezet fennállását minden év március
elsején 1992. óta ünnepelik, a napot a Polgári Védelem Világnapjának
nyilvánítottak. Ebből az alkalomból a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság ünnepi megemlékezést tartott. A rendezvényen több
elismerést is átadtak. További részletekről Boros Brigitta, a tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője beszél.
A rendőrség most zárt le egy nyomozást, amelynek végén vádemelési
javaslatot tett egy 53 éve tolnai nő ellen. Tavaly április 8-án egy lakásban
tartott házkutatás során a rendőrök kábítószergyanús anyagokat
foglaltak le, majd előállították a már említett nőt. Az anyagokat szakértők
megvizsgálták és megállapították, hogy azok új pszichoaktív anyagnak,
úgynevezett dizájner drognak minősülnek. A lefoglalt mennyiség
meghaladta a törvényben meghatározott csekély mennyiség felső
határát. A nyomozók a nőt gyanúsítottként hallgatták ki új pszichoaktív
anyaggal visszaélés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.
A
gyanúsított
szabadlábon
védekezhet.
A
Szekszárdi
Rendőrkapitányság munkatársai a nyomozást 2015. február 24-én
befejezték, az ügyet vádemelési javaslattal a Szekszárdi Járásbíróság
részére átadták – mondta Huszti Gábor r. főhadnagy, a Tolna Megyei
Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. Egyre több gondot okoznak a
dizájner drogok, amelyek kevésbé ismert, bizonytalanabb kémiai
csoportokba tartoznak, sok esetben több anyag keverékét tartalmazzák.
Emiatt a hatásuk is kiszámíthatatlan, hiszen nincsenek a gyorsan változó
összetételre vonatkozó toxikológiai adatok, ismeretek. A szerek
fogyasztása emiatt fokozottan kockázatos, az életével játszik, aki ilyen
kábítószert használ. Sajnos már Szekszárdon is fordult elő emiatt
haláleset, 2013. június 27-én egy 22 éves nő vesztette életét, mert
valamilyen új pszichoaktív anyagot fogyasztott.

A véradások szervezésén túl, sok saját programja van a
Vöröskeresztnek. Ruhát, bútort gyűjt, minden rászorulónak igyekszik
segíteni a dunaföldvári szervezet. Kuti Valéria a Magyar Vöröskereszt
Dunaföldvári Szervezetének titkára elmondta a fiatalok örömmel veszik
ki részüket a karitatív munkában. - INTERJÚ!!!
Ritzel Zoltán (a Tolnai Népújság volt fotóriportere, tervezőszerekesztője)
nyerte meg a fődíját egy nemzetközi madárfotó pályázatnak. A
franciaországi Abeville-be a világ minden részéből küldtek fényképeket a
versenyzők. A döntőbe már csak 3481 fénykép került, ebből választotta
ki a zsűri öt kategóriában a legjobbakat. Ritzel Zoltán már több
nemzetközi megmérettetésen indult. Több mint húsz éve készít sajtó- és
több mint harminc éve természetfotókat. Eddig mintegy száz pályázaton
válogatták be képeit a legjobbak közé. Jelentős díjat tizenkettőt kapott,
köztük négy nemzetközi elismerést. Abeville-ben a balkáni fakopáncs
képével nyert művészi kategóriában, és ez a kép kapta a verseny
nagydíját is.
Ritzel Zoltán elmondta, a fotón egy ablakban ül egy fakopáncs, amit ő
bentről, a szobából fotózott le, és a párás ablakon keresztül készített kép
elnyerte a szakemberek tetszését. A fődíjat és az ezzel járó 1500 eurót
májusban veheti át a fotós, amikor egy hetet tölt meghívott vendégként
egy franciaországi fesztiválon.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

