birtokolhatják, tárolhatják és a használati utasításnak megfelelően és a jogszabályban meghatározottak szerint december
31-én 18 órától január 1-én 06 óráig felhasználhatják.
Az év végi időszakban sem korlátlan az 1-3. osztály termékeinek felhasználási területe. A termékek csak pirotechnikus irányításával használhatóak fel például közintézményben, középületben, sportlétesítményben, rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen.
1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékeket
magánszemély egy időben és helyen összesen 1 - 1 kg nettó tömegig tárolhat, míg a csak év végén megvásárolható 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékekből egy időben
és helyen összesen 3 kg nettó hatóanyag-tartalom tárolható.
A jogszabály részletesen szabályozza a tárolás feltételeit. A
magánszemélyek által szabadon felhasználható pirotechnikai
termékek tárolására vonatkozó legfontosabb szabályok:
1. lakásban a pirotechnikai termékeket a kiskorú személyektől elzártan kell tartani; a termék más tűzveszélyes anyagokkal
együtt nem tárolható, egy lakáson belül csak az egy személyre
engedélyezett mennyiség tárolható
2. el nem zárt pirotechnikai terméket felügyelet nélkül hagyni
tilos;
3. tetőtérben és alagsorban, pincében pirotechnikai terméket
tárolni nem szabad;
4. a hibás terméket felhasználni tilos, a vásárlás helyére kell
visszavinni;
5. a pirotechnikai termékek eredeti szerelési formáját
megbontani, a terméket szétszerelni nem szabad;

Fontos, hogy pirotechnikai termék csak olyan üzletből
vásárolható, amely a forgalmazásra engedéllyel rendelkezik, vagy az üzlet ezirányú tevékenységét a hatóságnak bejelentette. A forgalmazható tűzijáték termékek év végi árusítását a rendőrség ideiglenes tárolóhelyre, konténerre is
engedélyezheti.
A fel nem használt, hibás vagy lejárt szavatosságú terméket, szilvesztert követően 5 napon belül a forgalmazónak
vissza kell szállítani, melyet a forgalmazó köteles térítésmentesen visszavenni.
A legálisan forgalmazott pirotechnikai termék felirata
magyar nyelvű, közérthető használati és kezelési útmutatót,
valamint baleset- és egészségvédelmi ﬁgyelmeztetést is
tartalmaz.
Magyarországon magánszemélyeknek továbbra is tilos
petárdát birtokolni, felhasználni.
A szabálysértési törvény alapján az a személy, aki engedély nélkül pirotechnikai tevékenységet végez százezer
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki pedig a pirotechnikai termékek tárolására, felhasználására, birtoklására vonatkozó előírásokat szegi meg, ötvenezer forintig
terjedő pénzbírsággal sújtható. Azt a pirotechnikai terméket, amelyre a szabálysértést elkövették, el kell kobozni.
A fentiekkel kapcsolatban további információ,
felvilágosítás kérhető:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság,
Bűnmegelőzési Osztály
06-56/501-654

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
5000 Szolnok, Baross G. út 39.
Telefonszám: 56/501-654, Fax: 56/501-600
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Minden esztendőben, nem egészen négy héten keresztül tart
az a szent időszak, advent ideje, amikor is Urunk eljövetelének
ünnepére, a karácsonyra készülünk. Ilyenkor igyekszünk megtisztítani a lelkünket bűnbánattartással, azzal, hogyha valami
rosszat fedeztünk fel benne, akkor azt igyekszünk kijavítani,
illetve azáltal, hogy különös módon is odaﬁgyelünk arra, hogy
sok jó cselekedetet vigyünk végbe.
Az, hogy Jézus Krisztus annak idején, több mint kétezer évvel
ezelőtt belépett a világunkba, egy
ha t a l m a s na gy j el en t ős é gű
esemény volt. Mondhatjuk, hogy
az emberiség egyik legnagyobb
történése, hiszen ekkor maga az
Isten látogatott meg bennünket, Ő
volt az, aki egyé vált a mi emberségünkkel. S azóta is minden
esztendőben megünnepeljük ezt a
csodás úrjövetet.
Az idén, római katolikus templomunkban, az adventi készületi
időszak alatt is, vasárnap délelőtt
háromnegyed 11-kor kezdődnek

majd a szentmiséink. Külön öröm számunkra, hogy a
mögöttünk álló esztendőben templomunk hangosítása is
elkészült, így reméljük, hogy ezentúl még inkább be tudunk
kapcsolódni mindnyájan az közös isten-dicséretünkbe.
A karácsonyi ünnepkörben szentmiséink rendje úgy fog alakulni, hogy a december 24-ről 25-ére virradó éjszaka, karácsony éjjelén éjfélkor kezdődik majd a szertartásunk. Aztán
másnap, december 25-én a szokott ünnepi miserend szerint délelőtt háromnegyed 11-kor; csakúgy, mint december 27-én a Szent
Család vasárnapján, valamint a
polgári újév, Mária isten-anyaságának ünnepén, január 1-jén.
Nagy szeretettel várjuk templomunkba a Kedves Testvéreket, s
kívánjuk, hogy adventi készületünk által mindnyájunk életében
megszülethessen az idei karácsony alkalmával is a mi Urunk az
Ő békéjével és szeretetével.
Koltavári Attila plébános

