
Vírusfertızést kapott a szívátültetett Lara 

Szegvár - Kétéves lett tegnap Lara, akit szívátültetése után, éppen két hete 
engedtek haza a kardiológiai intézetbıl. A kicsi lányt azóta egy vírusfertızés 
támadta meg, ami miatt egy hétre vissza kellett ıt vinni a kórházba – most már 
szerencsére jól van. 

Nagyon szereti a vaníliás édességeket, ezért egy 
vaníliakrémes tortával leptük meg második 
születésnapján, tegnap Bóta Lara Szonját. A kicsi lány, 
akit az egész ország csak Laraként emleget, és akinek 
nemrég közel 1,3 millió forintot győjtöttek olvasóink, 
majdnem három hónapja kapott új szívet, és pontosan 
két hete hagyhatta el anyukájával a fıvárosi 
kardiológiai intézetet. Éppen csak kezdte megszokni a 
nyugalmas szegvári életet, amikor gyenge 
immunrendszerét egy vírus támadta meg. Másfél hete 
vissza kellett ıt vinni a budapesti kórházba. Édesanyja, 
Csentes Éva folyamatosan tájékoztatta lapunkat 
kislánya állapotáról, de kérte, addig ne írjuk meg a történteket, míg újra haza nem 
engedik ıket – nem akarta, hogy Larát megint médiatömeg várja a kórház kapujában. 
Most már szerencsére teljesen jól van, elmúlt a láza is, így szombat este 
visszatérhettek Szegvárra. 
 
Szülinap ide vagy oda, Lara tegnap nyőgösen ébredt – már kora hajnalban. Így aztán 
délelıtt, amikor meglátogattuk, csendesen bújt anyukájához, a tortát pedig csak 
nézegette. Délután azonban evett is az édességbıl. 
 

 
Édesanyjától tudjuk, hogy most már ki lehet vinni ıt a friss levegıre, így az udvaron 
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Lara édesanyja karjában érzi legjobban magát.  
Fotó: Tésik Attila
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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és a faluban is sétálhatnak vele. Szegváron természetesen mindenki messzirıl 
megismeri és üdvözli ıket. Az elıvigyázatosság azonban továbbra is nagyon fontos: a 
lakást például naponta 2–3 alkalommal fel kell mosni, Lara szobáját folyamatosan 
fertıtleníteni kell, és továbbra sem mehet senki a közelébe maszk és gumikesztyő 
nélkül. A nap nagy részét édesanyja kezében vagy az etetıszékben ülve tölti, és 
meséket néz. Évának most éppen húga és anyukája segít a kicsi körül, de voltak 
napok, amikor – bár Éva egyedül neveli lányát – Lara apai nagymamája állt 
csatasorba. 
 
A legnagyobb feladat most talán a gyógytorna megszervezése. A kislányt annyira 
megviselte a februári újraélesztés, hogy gyakorlatilag minden mozgást ismét meg kell 
tanulnia, holott korábban már járni is tudott. Larával legalább hetente háromszor 
kell a szakembernek foglalkoznia ahhoz, hogy megerısödjön, és utolérhesse 
kortársait.  
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