
1,3 millió forinttal vártuk Larát 

Szegvár - Közel 1,3 millió forinttal vártuk tegnap a Szegvárra hazaérkezı Bóta 
Larát és édesanyját – a kétéves, szívátültetett kislány egy év után végre 
elhagyhatta a pesti kórházat. Olvasóinknak és a Rádió 88 hallgatóinak 
köszönhetıen a kis családnak egy ideig nem kell anyagi gondokkal küszködnie. 

Több mint egy évet töltött az országos kardiológiai 
intézetben Bóta Lara Szonja, akiért az egész megye, 
sıt az ország izgult. A majdnem kétéves kislány sorsát 
folyamatosan követtük lapunkban – a legjobb hírrıl 
azonban most számolhatunk be: a szívátültetés után tíz 
héttel Larát tegnap hazaengedték a kórházból, és este 
édesanyjával együtt megérkezett Szegvárra. 
 
A kis csapat este fél hét körül szállt ki az autóból annál 
a háznál, amelyben a szegvári önkormányzat egy 
felújított bérlakást adott az édesanyának. Lara 
fáradtan, álmosan ült édesanyja karján, kicsi arcát – 
ahogy édesanyjáét is – maszk takarta. 
 

 
A lányát egyedül nevelı 26 esztendıs Csentes Éva azonnal a gyerekszobába ment 
Larával, mert be kellett adnia neki a gyógyszereket. A kislány egyébként kétóránként 
kap gyógyszert, éjszaka is. Hogy ne kelljen ıt mindig felébreszteni, az éjjeli 
adagokat Éva egy orrszondán keresztül adja be. A fiatal édesanya nagyon várta már, 
hogy végre hazajöhessenek, Lara ugyanis néhány hónap kivételével egész eddigi 
életét valamilyen kórházban vagy klinikán töltötte. Ahogy azt megírtuk, a kicsi 
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Csentes Évának Kóti Zoltán kiadóigazgató és Szögi Andrea szerkesztıségvezetı 
adta át a lapunk akciójában összegyőjtött pénzt. Fotó: Tésik Attila
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szívbetegsége két és fél hónapos korában derült ki, és nem volt még egyéves, amikor 
a transzplantációs várólistára felkerült. Tavaly novemberben mőszívet kapott, idén 
gyereknapon pedig találtak neki megfelelı donort. Közben anya és lánya megjárta a 
poklot, hiszen Larát februárban egyszer újra kellett éleszteni, és az eltelt idıvel 
arányosan nıtt a mőszíves kezelés szövıdményeinek kockázata. 
 

 
Csentes Éva örömébe most aggodalom is vegyül, természetesen tart attól, milyen lesz 
24 órás orvosi felügyelet nélkül, kettesben tölteni a napokat. Állandó segítsége nincs, 
de barátaira és néhány családtagjára, köztük Lara nagymamájára számíthat. 
Kislányát egyelıre nem viheti közösségbe, sıt az utcára sem nagyon, ezért például a 
bevásárlást sem tudja maga elintézni. Ami a jövıt illeti, Larának most rendszeres 
gyógytornára van szüksége, és az szinte biztos, hogy óvodába nem járhat. Éppen 
ezért édesanyja szeretne olyan szakmát tanulni, amit aztán otthonról is mővelhet. 
 

Fáradtan, nyőgösen, de végre otthon. Lara és édesanyja a kislány szobájában. 
Elsı közös játék az új lakásban. Fotó: Tésik Attila

Az utazás megviselte Larát és édesanyját. 
Fotó: Tésik Attila
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Egy darabig azonban nem kell anyagi problémákon rágódnia, hiszen a 
Délmagyarország, a Délvilág és a delmagyar.hu által indított akciónak – amelyhez 
csatlakozott a Tesco, a Szegvár Egészségéért Közalapítvány és a Rádió 88 – 
köszönhetıen 1 268 890 forintot győjtöttek olvasóink. Ezzel a pénzzel vártuk haza 
tegnap Laráékat. Kóti Zoltán kiadóigazgató, Szögi Andrea, a Délvilág 
szerkesztıségvezetıje és Szabó Éva marketingmunkatárs adta át az ajándékot az 
édesanyának, akinek ölében Lara ekkor végre elmosolyodott. Csentes Éva fáradtan, 
de boldogan mondta: mindenkinek köszöni, hogy összefogtak értük. És közben az 
egyre vidámabb Larát hintáztatta a karjában – a kislánynak ez az egyik kedvenc 
játéka.  
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