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Új otthonában köszöntötte a 2017-es esztendőt az oromhegyesi Kávai család. A községi önkormányzat és sok más támogató jóvoltából a 
hatgyermekes család a faluszéli romos házból szilveszter előtt egy felújított családi házba költözhetett. A minap látogattuk meg őket.

Kocsis Szintia és Kávai István, valamint a hat gyerek, akik közül a legnagyobb 9, a legkisebb pedig 1 éves, még mindig nem fogta fel 
igazán, miféle csoda történt velük. Istvánnal nem találkoztunk, mert dolgozni ment, hisz az ő keresetéből él a család. A sparheltként is működő 
kazánon Szintia éppen disznópaprikást főzött. A kicsikre ez idő alatt a Kávai mama vigyázott. A házban jó meleg van, tűzifa is akad még a 
fészerben. Az adományozóknak hála fenyőfát is kaptak a gyerekek. A színes gömbök ottjártunkkor még rajta voltak, de a szaloncukroknak 
valamilyen csoda folytán nyoma veszett. Az udvari ólban három malac, egy kecske és két – ahogy ők mondják – szerencsekacsa neveledik. 

– Decemberben cserélt el István valamit a kacsákért. Közvetlenül utána állítottak be hozzánk a tévések és újságolták el, hogy milyen nagy 
szerencsének nézünk elébe. Ezért neveztük el a kacsákat szerencsekacsáknak és úgy döntöttük, nem fogjuk levágni őket. 

A házat a községi önkormányzat, a bútorokat az adományozók biztosították. Az önkormányzat munkatársai a Pannon RTV Adni öröm 
című műsora nyomán döntöttek a segítségnyújtás mellett, ami a családi ház felújításában csúcsosodott ki. A segélyakciót Fejsztámer Róbert 
polgármester hathatós támogatásával a községi önkormányzat két tanácsosa, Bödő Marianna és Zoran Teslić valamint szakmunkatársa, 
Dobó Csorba Ella vitte végig, utóbbi volt a segítségnyújtást koordináló közösségi csoport adminisztrátora. 

– Nagyon boldogok vagyunk, hogy mindez ennyire szépen sikerült és hogy ennyi jó szándékú ember az akciónk mellé állt – mondta Ella.  
István és Szintia úgy tervezik, hogy februárban összeházasodnak, és akkor nem lesz akadálya annak sem, hogy megkapják azokat a csa-

ládtámogatásokat, amelyekben eddig nem részesültek. Valójában nem is tudták, mi mindenre jogosultak. Ezekről Csikós László, a községi 
tanács szociális és egészségügyi megbízottja tájékoztatta őket, így okkal bízhatunk abban, hogy tavasztól már nem csak István szerény fi ze-
téséből kell megélnie a nyolctagú oromhegyesi családnak. 
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