Barkácsolás a gyerekekkel A Kertbarátkör hírei

HIRDETÉS

Az előző évekhez hasonlóan az idén ősszel a Falco Természetvédelmi Egyesület Egyesület ismét szervezett madárvédelmi műhelymunkát a gyerekek számára. A „két felvonásos” akciót két
szombaton, október 30-án és november 14-én tartottuk meg a
Kókai Imre Általános Iskola műszaki termében. Felnőttek segítségével a gyerekek 30 darab madáretetőt, valamint 30 madárodút
készítettek el. A madáretetőket az idén is ingyenesen osztjuk szét
az igénylők között, míg a madárodúkat egy következő akció keretében, arra alkalmas helyeken fogjuk a gyerekekkel közösen kihelyezni. Akciónkat a Tartományi Oktatásügyi Titkárság támogatta.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki ezért. Köszönet illeti még a
Kókai Imre Általános Iskolát, hogy a munka lebonyolítására biztosította számunkra az iskola műszaki termét. BALOGH István

Ellenőrzött árut –
szaküzletben

Az Éva Bizományi Üzlet és Piroshop
tulajdonosai a fontos tudnivalókról nyilatkoztak
A pirotechnikai termékek hivatalos forgalmazója az Éva Bizományi
Üzlet és Piroshop, amely a JNH utca 172-es szám alatti épületben, a
hatályos előírásoknak megfelelően kialakított üzlethelyiségben várja
a vásárlókat. Az üzlettulajdonos Talló Éva és férje, Róbert közösen,
családi vállalkozásként vezeti az üzletet. A tulajdonosok is és a náluk
dolgozók is elvégezték a tanfolyamot, szakvizsgáztak és részesültek tűzvédelmi kiképzésben is, hogy a nem mindennapi cikkekkel az
előírásoknak megfelelően bánjanak, illetve kezeljék őket, közöttük a
petárdákat és egyéb pirotechnikai termékeket is. Ám a szaktudás, az
eladáskor elmondott szakszerű kezelésre vonatkozó utasítás mit sem
ér, ha a vásárlók nem tartják magukat ahhoz. Ezért, az újévi ünnepek
küszöbén, amikor fokozottabb a petárdahasználat, mint az év többi
szakában, ismételten felhívják a szülők ﬁgyelmét gyermekeik testi
épségének a megóvására.
– A korábbi évekhez hasonlóan üzletünkben már most nagy a választék pirotechnikai eszközökben – mondja Talló Éva. – Kizárólag a
lengyelországi Jorge Fireworks termékeit kínáljuk. Lehet, hogy vannak
minőségibb termékek az általuk gyártottaknál, de biztonságosabbak
aligha. Ez a gyár nyerte el az idén a legbiztonságosabb pirotechnikai
eszközök Európában címet. Üzletünk kínálatában szebbnél szebb tűzijáték, boksz (rekesz), illetve rakéta található. A bokszot gyújtózsinórral
gyújtjuk meg, és láncreakcióként akár 16, vagy még ennél is több effektust (tűzijátékot) érhetünk el. A rakétának csak egy gyújtózsinórja
van és a kilövés után egyetlenegy effektust ad. Sokkal gazdaságosabb
bokszot vásárolni, mint rakétát. Nagyon nagy a választék petárdában
is. Az első osztályba soroltakat, úgymint a kispetárda, repülő, patto2013. december 19.

Pénteken, 13-án borászaink a Kadarka elnevezésű bajsai bornapokon vettek részt. Az átadott mintákat baráti bírálat keretében
minősítették. A Kertbarátkör és borászainak borai kiemelkedő eredményeket értek el.
Küldöttségünk részt vett a zentai Mikulás-napi Nemzetközi Pálinkafesztiválon. Bírálatra 331 pálinkát adtak át. Temerinből 25 minta érkezett, és 2 aranyérem, 4 ezüst és 8 bronzérem született. Aranyérmet
nyert Pásztor László hamburgés Bujdósó István (a képen) vilmoskörte-pálinkájával.
A horgosi Luca-napi pálinkaversenyről sem maradtunk
le. Az összesen 50 minta közül
13 a miénk volt. Az eredmény
szintén kitűnő: 4 arany, 6
ezüst és 2 bronzérem. Aranyérmet nyert Bujdosó István
szilva- és vilmoskörte pálinkája, ifj. Uracs János faeperés a Temerini Kertbarátkör törkölypálinkája.
Képviselőink szombaton Bicskére utaztak a Kővágó Antal
Kertbarátkör Egyesület fennállásának 40. évfordulója alkalmából
rendezett ünnepségre. Találkoztak a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége tagjaival, amelynek egyesületünk 2006 óta aktív tagja.
gó, füstbomba, csillagszóró stb. gyermekek is megvásárolhatják, de
a második osztályba tartozókat már nem. Az utóbbiba soroltakat csak
18 évnél idősebb felnőtteknek árusítjuk. Kiskorúak is vásárolhatnak
és használhatják, de kizárólag nagykorú személy jelenlétében és felügyelete alatt.
– Akármilyen kicsi is a petárda, veszélyes, mert robban. A legfontosabb szabály, hogy gyújtás után ne tartsuk kézben, hanem azonnal
dobjuk el a lehető legmesszebbre. A nagyon pici gyerekeknek valókat
nem kell meggyújtani, azokat csak ledobjuk a földre és pattognak. A
füstbomba sem durran, csak füstöl, és gyönyörűek a színei. Nagyon
fontos, hogy a pirotechnikai eszközöket kedvelők csak ellenőrzött
termékeket vásároljanak. Az üzletekben vásárolt termékek mindig ellenőrizettek, és a csomagoláson ott van a használati utasítást tartalmazó deklaráció. Ugyancsak a csomagoláson van feltüntetve, hogy
az illetékes szerbiai minisztérium jóváhagyta a termék forgalmazását.
A piacon, darabszámra vásárolt termékekről már mindez nem mondható el. Sok közöttük az ellenőrizetlen áru, ami különösen veszélyes
lehet. Aki tehát pirotechnikai terméket szeretne vásárolni, kizárólag
szaküzletben tegye, és ne a piacon vagy utcai árusoknál.
– Annyit tehetünk a vásárlókért, hogy megbízható és ellenőrzött
árut kínálunk üzletünkben – mondja Talló Róbert. – Ügyelünk arra,
hogy minden árun legyen deklaráció, és legyen hozzá használati utasítás. Ezenkívül minden alkalommal elmondjuk szóban is a vásárlónak,
hogy melyik terméket hogyan kell szakszerűen használni. Mindemellett
szeretném felhívni a szülők ﬁgyelmét, hogy gyermekeikkel olvassák
el közösen a használati utasítást, és kellőképpen világosítsák fel őket
a használatról. Sajnos a ﬁgyelmetlenség, a kapkodás, a szabálytalan
kezelés egyaránt okozhat balesetet. Minden pirotechnikai termék veszélyes a maga módján, ezért kell szakavatottan kezelni és bánni vele.
Különben igen súlyos, maradandó testi sérüléseket okozhatnak e termékek. A szülőket honlapunkon (www.piroshop-eva.com) részletesen
tájékoztatjuk árukínálatunkról és árainkról.
A szaküzlet 8 és 20 óra között fogadja a vásárlókat. Érdeklődni
lehet a 063/546-670-es mobilszámon.
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