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Szórakoztató, de veszélyes
Fokozottan ellenőrzik a pirotechikai eszközök forgalmazását, használatát
• Pukkanásoktól és

A csillagszórókat és petárdákat
is rendeltetésszerűen kell
használni

robbanásoktól hangos
napokra ébredünk, s
előre láthatóan éjszakai
álmunkat is megzavarják a petárdák, s más
pirotechnikai eszközök. Fontos, hogy csak
engedélyezett helyekről vásároljuk ezeket
és rendeltetésszerűen
használjuk.

▾

4.668 eszközt koboztak el
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rszágszinten már december
elején elindították a Tűzijáték névvel ellátott ellenőrzés-sorozatot, amely során a rendőrök előző évek tapasztalatai vagy
bejelentések alapján helyszíni ellenőrzéseket szerveznek a köztereken,
piacokon, üzletekben pirotechnikai
eszközök után kutatva.

Pontos szabályozás van
A törvény előírása értelmében a petárdák, pukkanók, rakéták árusítása, birtoklása és használata tilos,
bűncselekménynek minősül: három
hónaptól egy évig terjedő börtönbüntetéssel vagy pénzbírsággal sújtható. A jelenlegi szabályozás négy
kategóriába sorolja a pirotechnikai
eszközöket – csak az F1-es kóddal jelölt első osztályba tartozókat, vagyis
a csillagszórókat, szikrázó gyertyákat, tortagyertyákat, minifáklyákat,
konfettiszórókat és recsegőket hasz-
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nak készülve arra, hogy az év utolsó
napjaiban lesznek ilyenek. Tavaly
Székelyudvarhelyen 3.300 petárdát
és más pirotechnikai eszközt koboztak el az illegális árusokból, Hargita
megyében ez volt a legnagyobb ilyen
jellegű tettenérés. László Szabolcstól
megtudtuk, hogy a helyi rendőrök az
elkobzott árut átadják a városi rendőrségnek. Székelyudvarhelyen idén
is a Szentimre utcában levő üzletben
lehet hivatalosan pirotechnikai eszközöket vásárolni.

nálhatja a lakosság, de csak azok,
akik betöltötték a 18 évüket. Az F2,
F3, F4-es csoportba sorolt eszközöket – ezek között szerepelnek például a petárdák és pukkanók is – csak
szakemberek használhatják. Lakossági használatuk, engedély nélküli
gyártásuk, forgalmazásuk tilos.

Hat cégnél lehet beszerezni
A korábbi évekhez hasonlóan idén
is ellenőrzéseket folytat a tűzijátékok, petárdák törvénytelen árusítása és használata ellen a Hargita
Megyei
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szóvivőtől megtudtuk, tegnapig tíz
ilyen jellegű bűncselekményt azonosítottak a megyében. Ezek közül
egyes esetekben árusításért, más
esetekben birtoklásért indítottak
eljárást, az akción során pedig öszszesen 20 kilogrammnyi pirotechnikai eszközt foglaltak le. A szóvivő hozzátette, Hargita megyében
hat cég rendelkezik engedéllyel az
F1-es kategóriába tartozó pirotechnikai eszközök árusítására, ezek
közül kettő-kettő Csíkszeredában
és Gyergyószentmiklóson, egy-egy
pedig Székelyudvarhelyen és Maroshévízen működik. Csíkszeredában többek között a Testvériség

A Maros megyei rendőrség sajtószóvivőjétől, Emanuela Ruginatól
megtudtuk, hogy december elejétől
ellenőrzik a pirotechnikai anyagok
fogalmazását és december 27-én
kora délutánig nyolc személyt azonosítottak, akik illegálisan árulták
a F1-es kóddal jelölt petárdákat és
más hasonló szerkezeteket. A 16-32
év közötti marosvásárhelyi, dicsőszentmártoni és mezőzáhi személyektől összesen 4.668 darab pirotechnikai eszközt koboztak el. A
kivizsgálásokat folytatják, a tetten
sugárút 18. szám alatt árusítanak ért személyek ellen bűnügyi eljápirotechnikai eszközöket hétfő rás is indul. Marosvásárhelyen a
és szombat között reggel 9-től 18 nagyáruházak parkolójában, erre
óráig. A cég illetékese érdeklődé- a célra felállított bódékban lehet
sünkre elmondta, bő választékot petárdákat vásárolni. A sajtószókínálnak az F1-es kategóriába tar- vivő azt is elmondta, hogy mindig
tozó pirotechnikai eszközökből, rendeltetésszerűen kell használni
ám ezeket csak a 18 évnél idősebb a pirotechnikai eszközöket, nem
vásárlók szerezhetik be.
szabad gyermekek kezébe adni, s
fontos, hogy megfelelő távolságra
helyezzék el azokat az emberektől
Még nem voltak gondok
és a gyúlékony anyagoktól. SzilA székelyudvarhelyi helyi rendőrség veszter éjszakáján rendszeresen
vezetője, László Szabolcs érdeklő- történnek kisebb-nagyobb balesedésünkre elmondta, hogy idén még tek a petárdák helytelen használanem „találkoztak” illegálisan petár- ta miatt, s ezek kis odafigyeléssel
dákat áruló személyekkel, de fel van- megelőzhetőek lennének.
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Év végi integetés

úcsút intünk nemsokára a 2018-as esztendőnek.
Mint ismerősnek, aki velünk volt az egész év során, és akit többé nem látunk. Ebben a búcsúban
azért van egy kis színészkedés, ugyanis nagy okunk
nincs búcsúzkodni, mert sokkal kevesebb jót hozott
nekünk, mint legszerényebben is reméltük volna. Nem
is akarnánk többé látni… Jó, hogy elhagy bennünket.
Nem nagy kár érte.
Újabb esztendő következik, legalábbis a naptár szerint.
Amióta az idő múlását még a naptár is egyenes vonalúra alakítja bennünk, alig beszélünk az évek múlásával
kapcsolatosan a körkörösségről. Pedig amint elmúlik
a naptári év négy évszakja, ugyanolyan négy évszak
következik. Mintha minden esztendő megújulást hozna.
Nem csoda, hogy idővel a rómaiak is áthelyezték évkez-

dő ünnepeiket, és nem január elsejéhez kapcsolódtak,
hanem a tavasz kezdetéhez, márciushoz.
Annyi jót hozott nekünk az idő múlásának és mérésének effajta
rendszere, hogy minden évben újraélhetjük a kezdést: a tél
utáni serkenést, a természet bontakozását, gyönyörködünk az
idő enyhülésében, a virágzásban és az elvetett mag kelésében
is. Na, hát ennyi jó azért minden esztendőben megadatik,
függetlenül a pénz hígulásától, a kormányváltásoktól, adóemelésektől. Mert ez ugyan nem ingyen van, mint a természeti
jelenségek, meg is kell dolgoznunk érte. Hogy kifizethessük a
járandóságokat, amiket anélkül rónak ránk, hogy a népet fél
szóval is megkérdeznék. Ha valaki nem tudná, ez a közvetett
népképviseletnek tudható be. Mert ha mindannyian ott lennénk
a szavazáskor, bizony nem emelkedne annyi kéz a levegőbe,
hogy megszavazza az ilyesmiket. Hát ezért kell kiemelt
javadalmazás, külön juttatás a törvényhozóknak, meg
mentelmi jog, hogy ilyen alkalmakkor már ne is gondoljanak a szomszéd kisnyugdíjasra, a sokgyermekesekre,
a munkanélküliekre. Se az országból elvándoroltakra.
Elmenekültekre. Mint ebben az évben megtudhattuk, a
világranglistán, amely az elvándorlást mutatja, országunk a
második. Az első Szíria, ahol több éve háború van, házakat és
falvakat bombáztak szét, civileket lőttek agyon. Hát ezért nincs
kedvem kedvesen búcsút inteni 2018-nak.

Én gondolok a kisnyugdíjasra, a hajléktalanra, a munka
nélküli szülőkre. Azon kívül, hogy alkalomadtán adakozunk,
segítgetünk nekik, a helyzetük nem lett rózsásabb. Közel
ötmillió ember ment el ebből az országból, a fiatalok, akik
gyereket nevelnek majd Nyugaton, mert itt nem fizetik meg
a munkájukat. Vagy nincs is rá szükség. Ez utóbbi persze
rég nem igaz, hiszen susztert, szobafestőt, villanyszerelőt,
kőművest még városon is nehéz találni, ha szükség lenne rá.
Ugyanazt a munkát végzi legalább két országgal nyugatabbra, legkevesebb hétszeres bérért. A kenyér, a hús, az
üzemanyag ott sem drágább. Pontosabban: itt sem olcsóbb.
Nézzünk szét, kinek is lehetne integetni így év végén. A
2019-es esztendőnek? Mert megemelik a minimálbért? Mert
nem szégyellnek ígérgetni? Mert azt mondják, megvan a
pénz arra, amit jövőre tervez az ország? Még a megígért autópályaszakaszt sem tudta kiizzadni az ország a centenáriumi
évben. Akkor… hihetünk valakinek?
Jó lenne, ha reményekkel indulhatnánk neki az újabb
évnek. Ha tervezgethetnénk év végén vagy a következő
esztendő elején. Ha önfeledten ünnepelhetnénk. Legalább
ennyi ha teljesülhetne! Vagy még ennyire se dolgoztunk
volna rá egy egész év során? Áldást kérünk a természettől,
megértést a társainktól, akikkel együtt akarunk élni az
újabb esztendőben is.

