
Hamarosan beköszönt a várva várt nyári szünidő! A 
balesetek, sérülések elkerülése érdekében nem árt betartani 
– betartatni egy-két óvintézkedést! Felhívjuk a gyermekek 
és a szülők figyelmét arra, hogy kis odafigyeléssel elke-
rülhetők a tragédiák!

Jász-Nagykun-Szolnok megyében az elmúlt héten történt 
tragédia, egy kisfiú eltűnését jelentették. A szolnoki tűzoltók a 
Tisza Rákóczifalva-Szolnok közötti szakaszán keresték az 
eltűnt fiút, de a keresés (eddig) nem járt eredménnyel. Június 6-
án, hétfőn reggel ismét holttest kiemeléséhez hívták a 
tűzoltókat, Martfűnél emeltek ki egy halottat a vízből. 

A katasztrófavédelem arra kéri a szülőket, hogy figyel-
meztessék a szünidőben otthon maradt gyerekeket arra, hogy 
vigyázzanak testi épségükre. 

Fontos tudni!
Szélsőséges helyzetet teremthetnek a nyári viharok, hirtelen 

érkező zivatarok. Tanácsos ilyenkor kihúzni az elektromos 
berendezések dugaszait, kikapcsolni a légkondicionálót, és nem 
tanácsos fürödni sem! (A vízvezeték-hálózat és a fürdőszoba-
berendezések vezetik az elektromosságot.) Az ajtókat, abla-
kokat zárjuk be. Ne hagyjuk a kisgyermekeket, betegeket fel-
ügyelet nélkül, lehetőleg senki ne maradjon egyedül. Készül-
jünk fel áramszünetre (elemlámpa előkészítése).

Viharban, nyílt terepen senki ne álljon magas, magányosan 
álló fa alá. Ha csónakban van, vagy úszik, menjen a partra és 
keressen azonnal menedéket. Menjen távol mindentől, ami 
fémes – traktorok, mezőgazdasági berendezések, motorbicikli, 
kerékpár, stb.

Kánikulai napokon a különösen meleg dél körüli, kora dél-
utáni órákat töltsék otthon, viszonylag hűvösben, akár elsöté-
tített szobában! Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (például 
kutyát) zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban! Ne hagyjunk az 
autóban vagy ablakokban napsütésnek kitett helyen hajtógázzal 
működő sprayt és gázgyújtót, mert ezek tüzet okozhatnak.

Fürödni csak kijelölt helyen, felügyelet mellett szabad, úszni 
nem tudók kerüljék a szabad vizeket! 

Tanítsuk meg gyermekeinknek a segélyhívó számokat, a 
112-es általános segélyhívó vonal használatát, és ne feled-
jük: tűz esetén hívják a 105-öt! A legfontosabb telefonszá-
mokat mentsük el a gyermekek telefonkészülékeiben, vagy 
írjuk ki jól látható helyre! 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
 Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 Karcag Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Tisztelt Kunhegyesiek!
Az Új Néplap június hatodikai számában örömmel olvastam 

nevemet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Prima Díj 
Közönségdíjára jelöltek között.

Az Önök szavazataival „Magyar népművészet és közműv-
elődés” kategóriában győztem és bejutottam a tízes döntőbe, 
ahol tíz személyből csak egy kaphatja meg a közönségdíjat. 
Kunhegyesi születésű és Kunhegyesen élő művészként kérem, 
hogy segítsenek hozzá a végső győzelemhez.

Szavazni a már megszokott módon, az Új Néplapból kivágott 
szavazólapokkal lehet, amelyekből kérem minél többet szíves-
kedjenek eljuttatni hozzám.

Ezúton köszönöm azt a rengeteg szavazólapot, amivel támo-
gattak. Kérem, hogy a döntőben is hasonló lelkesedéssel segít-
senek, mert összefogással minden lehetséges…

Minden kedves szavazómnak kívánok jó egészséget és csalá-
di boldogságot!
 Czupp Pál
 fafaragó népi iparművész


