
Nagyon várják Larát a szegváriak 

Szegvár - Bóta Lara Szonja, a 21 hónapos, szívtranszplantáción átesett kislány jól 
van: egy emelettel lejjebb költöztették a kórházban. Larát és édesanyját már 
nagyon várják Szegváron. 

Jól van, de orvosai óvják minden fertızésveszélytıl a 
május 31-én szívtranszplantáción átesett szentesi Bóta 
Lara Szonját. A 21 hónapos kislány több mint fél éve 
fekszik már a budapesti Gottsegen György Országos 
Kardiológiai Intézet negyedik emeletén mőködı 
gyermekosztályán, ahová csak orvosi engedéllyel 
szabad belépni. Most azonban egy emelettel lejjebb 
vitték, itt tölti majd azt a körülbelül másfél hónapot, 
amely – ha minden jól alakul – még hátravan a kórházi 
kezelésébıl. Lara édesanyja, a 26 éves Csentes Éva 
folyamatosan a kislánya mellett van, akit tegnap 
látogatott meg Szegváron élı nagymamája. 
Csomagjában ott lapult az a ruhácska is, amelyet unokája visel majd, amikor elhagyja 
az országos kardiológiai intézetet. 
 
Szegváron nagyon várják már Larát és édesanyját. – 2005 óta minden évben 
megrendezzük a szegvári kulturális hetet, amelynek keretében alkotótábort is 
szervezünk, ahová az ország minden tájáról érkeznek amatır képzımővészek – 
mondta Gémes László szegvári polgármester. – Az ingyenes rendezvénysorozat idén 
június 21–26. között lesz. A helyi amatır mővészekkel összesen több mint száz 
alkotót várunk a táborba, akiknek munkáiból árverést rendezünk, az ebbıl befolyt 
összeget pedig felajánljuk Larának. Gémes hozzátette: a település mindenben 
igyekszik majd támogatni a családot, hiszen az édesanyának még évekig a nap 24 
órájában a kislány mellett kell lennie, így addig munkát sem tud vállalni. 
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Bóta Lara Szonja új otthona annak az épületnek az emeletén található, amelyben a 
település 3 háziorvosa rendel, így baj esetén gyorsan érkezhet a szakszerő segítség. 
Emellett a védınıi szolgálat is ott mőködik. A szomszéd lakásban pedig egy nyugdíjas 
házaspár lakik: a feleség óvónıként, a férj pedig pedagógusként dolgozott. 
 
– Izgatottan várjuk már az új szomszédainkat – árulta el a 73 esztendıs Nagy Imre, aki 
1965-ben költözött feleségével Szegvárra. – A Lara állapotáról szóló újsághíreket 
folyamatosan figyelemmel követtük, nagyon aggódtunk érte. Reméljük, hogy a 
kislány egészségesen, boldogan élhet majd! 
 
– Évával eddig egyszer találkoztunk, csupán néhány szót váltottunk vele, így alig 
várjuk már, hogy jobban megismerjük ıt – mondta Nagy Imréné.�– A nyugdíjazásomig 
óvónıként dolgoztam, de utána sem estem ki a gyermeknevelésbıl, két unokánk 
ugyanis nagyon sok idıt tölt nálunk. Lara gyönyörő kislány, szívesen adok majd 
nevelési tanácsokat az édesanyjának, amennyiben kéri. Emellett – ha éppen nekünk 
sincs más dolgunk, és az egészségünk is engedi – Éva nyugodtan a gondjainkra 
bízhatja a csöppséget, míg elintézi például a bevásárlást vagy a hivatalos ügyeit. 
 
Várjuk olvasóink adományait 
 
Lara gyógyulásáért a Délmagyarország, a Délvilág és a delmagyar.hu 6 héten át tartó 
győjtésbe kezdett a Tescóval és a Szegvár Egészségéért Közalapítvánnyal karöltve. A 
jótékonysági akcióhoz a Rádió 88 is csatlakozik. Olvasóink június 5-e óta 
adakozhatnak ügyfélszolgálatainkon: Szegeden a Szabadkai út 20. szám alatti 
sajtóházban és a Gutenberg utca 5. szám alatti ügyfélszolgálatunkon, Makón a 
Szegedi utca 9–13. szám alatt, Vásárhelyen a Kinizsi utca 27.-ben, míg Szentesen a 
Kossuth utca 8. szám alatti Délvilág-szerkesztıségben. A Csongrád megyei Tesco 
hipermarketek ügyfélszolgálatán pedig hétfı óta találják meg azokat az urnákat, 
amibe a Larának és édesanyjának felajánlott pénzt dobhatják. Aki csekken szeretne 
adakozni, megteheti a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Szegvár Egészségéért 
Közalapítvány 57200062-10003468 számlaszámán. Kérjük, hogy a közlemény rovatba 
írják be: Lara gyógyulásáért.  

Gyógyító szeretet. A szívátültetésen átesett Bóta Lara Szonja folyton maga mellett 
tudhatja édesanyját, Csentes Évát. Fotó: Tésik Attila (galéria)
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