
 

Szentes 10 milliót áldoz a beteg kisfiú 
családjára 

Szentes - Mivel bérlakáscserét nem tud felajánlani, lakást vásárol Varga 
Szebasztián családjának a szentesi önkormányzat. A gyógyíthatatlan betegségben 
szenvedı kisfiú szüleit szombaton értesítették a képviselı-testület döntésérıl. 

Háromszobás földszinti lakást vagy családi házat 
keres megvételre a szentesi önkormányzat, de az 
csak Farkas Sándor és Gyenes Ágota szombati 
sajtótájékoztatóján derült ki, milyen nemes célból 
lenne szükség egy beköltözhetı ingatlanra. A fideszes 
honatya és a képviselı asszony közösen jelentette be 
a Varga családnak�szóló jó hírt. 
 
Mint elhangzott, az önkormányzat pénteki zárt ülésén 
támogatta azt a lakásügyi bizottság által 
elıterjesztett javaslatot, hogy a város vásároljon egy 
lakást Varga Szebasztián családjának. 
 
A gyógyíthatatlan izombetegségben szenvedı, lélegeztetıgéphez kötött négyéves 
kisfiú kálváriájáról lapunk is beszámolt. Szüleivel és 3 testvérével egy tetıtéri 
bérlakásban él Szebasztián, a gyerekek 12 négyzetméteren szoronganak. Gyenes 
Ágota elmondta, hiába próbáltak másik, nagyobb vagy jobb elrendezéső bérlakást 
csereként felajánlani a rászoruló családnak, nem találtak ilyet, ezért született az a 
javaslat, hogy egy másik városi ingatlan eladásából származó 10 millió forintot arra 
kellene felhasználni, hogy megfelelı körülmények közé kerüljenek Szebasztiánék. Az 
új otthont használatra kapná meg a család. 
 
A sajtótájékoztatót követıen a két politikus személyesen közölte a jó hírt a 
családdal. Szebasztián édesapja, Varga Pál megkönnyezte a bejelentést, sokáig 
megszólalni sem tudott. – Nincsenek szavak az ilyen segítségre. Mi mindenképpen 
felneveljük ezt a gyermeket, ez a kötelességünk, de ez sokkal nehezebb lenne, ha 
nem támogatna bennünket a város – köszönte meg a felajánlást az apuka, aki azt is 
elárulta, mióta hazahozhatták a klinikáról kisfiukat, rengeteget javult a hangulata, 
életvidám lett, így például maga mutatja, mikor kell használni a nyákleszívót, és 
beszéde is folyamatosan javul.  
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