
Segítenek a mágocsiak 

Nagymágocs - Példaértékő összefogással segítik a falu és a térség lakói azt a 
nagymágocsi családot, amelynél húsvétvasárnapra virradóra leégett a 
melléképület és a lakóház teljes tetıszerkezete. Karaiékat is meglepte, milyen 
áldozatkészek falun az emberek. 

Tíz napja a nagymágocsi önkormányzat 
turistaszállójában hajtja álomra fejét a Karai család: 
házuk tetıszerkezete és a melléképület teljesen 
leégett a húsvéti tőzben. Karai Zoltánné három 
iskolás gyermekével és édesanyjával otthon 
tartózkodott aznap, és szerencséjükre még ébren 
voltak, amikor lángra kapott a melléképület. Mind az 
öten kimenekültek, de azt már sem ık, sem a 
tőzoltók nem tudták megakadályozni, hogy a lángok 
átterjedjenek a ház tetıszerkezetére. 
 
– Már vasárnap reggel jöttek a szomszédok, 
ismerısök, hogy segítsenek, és az önkormányzat is egybıl mellénk állt – mondta 
Karainé Julianna. A tőzeset óta mindennap önkormányzati dolgozók segítenek a 
romok eltakarításában és a lefóliázott födém víztelenítésében: tegnap négyen 
szorgoskodtak a ház körül. Az asszony hozzátette, a község egy számlát nyitott 
számukra, ahová az adományokat várják. Egy helyi vállalkozó, Horváth Gyula 
építıanyagot ajánlott fel, és a helyi nyugdíjasklub is győjtést szervezett számukra. 
Szerdán a szentesi Pálmások Szövetsége íróasztalt és egyéb használati tárgyakat 
hozott a családnak. 
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Stibál Róbert polgármestertıl megtudtuk, az önkormányzat amellett, hogy átvállalja 
a kımővesmunkák költségeit, 300 ezer forint kamatmentes hitellel is segítené a 
családot. Erre a helyi rendelet szerint nem lenne módja, de méltányosságból 
módosítanák a jogszabályt. A turistaszállóban is addig maradhat a család, amíg 
végeznek otthonuk helyreállításával. 
 
– Csak hat esztendeje költöztünk ki Szentesrıl Nagymágocsra, ezért bennünket is 
meglepett, mennyien ajánlották fel a segítségüket a faluban és a környéken. Hálásak 
vagyunk érte – főzte hozzá Karai Zoltán, aki Németországban dolgozik, és a tőzeset 
másnapján érkezett haza. 
 
Julianna, aki tavaly vesztette el állását, elárulta azt is: a házra nincs biztosításuk. 
Megszőnt, mert figyelmetlenségbıl nem fizették. Ugyanakkor az ingatlan után még 
jelentıs hitelt törlesztenek.  

A Karai házaspár 6 évig csinosította nagymágocsi házát, amely húsvétkor félig leégett. 
A szerzı felvétele
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