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Három hét múlva hazaengedik Larát
SZÖGI ANDREA
2009.07.03. 12:00

Szentes - Három hét múlva hazamehet Szegvárra a szívtranszplantáción átesett
Bóta Lara Szonja. A nemsokára második szülinapját ünneplı kislánynak és
édesanyjának még két hétig győjtjük az adományokat, a Rádió 88 árveréses
akciója pedig ma zárul.
Hírlevél feliratkozás
Ma lehet utoljára licitálni azon az árverésen, amelyet a
Rádió 88 indított lapunk kezdeményezéséhez
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
csatlakozva. Négy héttel ezelıtt döntött úgy a
amelyben megerısítem a
Délmagyarország, a Délvilág és a delmagyar.hu, hogy
feliratkozást.
jótékonysági akciót indít a május végén szívátültetésen
név
átesett szentesi Bóta Lara Szonja és édesanyja javára.
A 22 hónapos kislány gyakorlatilag az egész életét
e-mail cím
kórházakban töltötte, több mint egy éve már az
OK
országos kardiológiai intézetben van. Mint megírtuk,
tavaly novemberben mőszívet kapott, és kicsit több
Milyen a legutóbbi hírlevél?
mint fél évet várt az új szívre, közben egyszer olyan
rossz állapotba került, hogy újra kellett éleszteni. De
mindez már a múlt, hiszen ahogy édesanyja, Csentes Éva lapunknak tegnap
elmondta: kislánya annyira jól van, hogy egy hét múlva átszállítják egy másik
kórházba kéthetes rehabilitációra, utána pedig hazaengedik Szegvárra. Így Lara
második születésnapját, ami augusztus 24-én lesz, már otthon ünnepelhetik.

A győjtést 4 hete kezdtük a családnak, olvasóink rendületlenül adakoznak
ügyfélszolgálatainkon (Szegeden a Szabadkai úton és a Gutenberg utcában, a makói,
a szentesi és a vásárhelyi szerkesztıségben), és a megyei Tesco hipermarketekben.
Az áruházakban a múlt hétig hozzávetıleg félmillió forint győlt össze, az
ügyfélszolgálatainkon kihelyezett dobozokba pedig eddig körülbelül 250–300 ezer
forint került. A postai befizetésnek sincs akadálya, a Szegvár és Vidéke
Takarékszövetkezet Szegvár Egészségéért Közalapítvány 57200062-10003468
számlaszámán várjuk a felajánlásokat. (Kérjük, hogy a közlemény rovatban tüntessék
fel: Lara gyógyulásáért.)
A Rádió 88 árverésén eddig 285 ezer forint jött össze, a legtöbb pénzt, 75 ezer
forintot a Janics Natasa által dedikált pólóért ajánlott fel egy hallgató. Hollósi Zsolt
Gregor-albuma eddig ezüstérmes, a lapunk újságírója által készített kötetért – Gregor
Bernadett és Gregorné Takács Mária dedikációjával – 50 ezer forintot adtak, ahogy
tegnap Vajda Attila dedikált pólójáért és egy kovácsoltvas kandallószettért is. Ma a
LEN-kupa-gyıztes Szeged Beton vízilabdacsapat aláírt labdája kerül kalapács alá.
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