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Hatalmas küzdelmet folytat életéért a
szívbeteg Lara
SZŐCS CSABA
2009.04.01. 03:00

Szegvár - Átadták annak az önkormányzati lakásnak a kulcsát, amelyet a
szívátültetésre váró Bóta Lara Szonjának és édesanyjának ajánlott fel Szegvár.
A több mint 50 négyzetméteres, háromszobás otthon az
orvosi rendelık fölött található. A 125 napja mőszívvel
élı csöppséget egyszer már újraélesztették, állapota
azóta valamelyest javult, de életét csak egy új szerv
mentheti meg.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerısítem a
feliratkozást.

név

Bár még nem kapott új szívet a 20 hónapos szentesi
e-mail cím
Bóta Lara Szonja, új és tágas otthona már várja ıt
OK
Szegváron. A település vezetése ugyanis felajánlott a
gyermekét egyedül nevelı édesanyának egy felújított
Milyen a legutóbbi hírlevél?
önkormányzati lakást, amelynek kulcsát a napokban
vette át a 26 éves Csentes Éva. A fiatal nı a
kistelepülésen nıtt fel, és eddig Szentesen bérelt egyetlen szobát egy panellakásban.
A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet korábban kedvezményes hitelt kínált a
családnak egy ház megvásárlásához a községben, amelynek visszafizetését évekkel
eltolhatta volna.
– A gazdasági válság miatt most nem szerencsés hiteltörlesztésbe bonyolódni, ezért
megnéztük, hogyan tudnánk segíteni – halljuk Gémes Lászlótól, Szegvár
polgármesterétıl. – A lakás megfelelı környezetet biztosít Lara transzplantáció utáni
teljes gyógyulásához, és addig maradhatnak benne, amíg Éva nem tud saját otthont
vásárolni. A lakbért várhatóan elengedi a képviselı-testület, errıl majd késıbb
születik döntés, de ha mégis kérünk, az csupán jelképes összeg lesz.
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Gémes László polgármester adta át a lakás kulcsait.
Fotó: Tésik Attila

A több mint 50 négyzetméteres, nappalis, két hálószobás, konyhás, étkezıs,
összkomfortos lakás 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, míg a férj pedagógusként dolgozott.
– Nagyon tetszik az új otthonunk, alig várom, hogy
Larával együtt beköltözhessek! – mondta boldogan
Csentes Éva. – A lakás Szegvár központjában van,
úgyhogy néhány perc alatt elérjük majd a
gyógyszertárt, a postát és a boltokat. A fiatal nı
hozzátette: nagyon hálás a település vezetıinek,
óriási segítséget jelent ez nekik.
A szívbeteg Lara és édesanyja új otthonának
helyiségeibıl még hiányoznak a berendezési
tárgyak. Igaz, a konyha teljesen felszerelt. Gémes
László szegvári polgármestertıl megtudtuk, többen
ajánlottak már fel bútort a családnak.
A 125 napja mőszívvel élı Bóta Lara Szonja
keringése – egy fertızés miatt, amely kezelésének
szövıdménye – február 26-án összeomlott, és újra
kellett éleszteni a budapesti Gottsegen György
Országos Kardiológiai Intézetben, ahol már hónapok
óta kezelik. Az eset óta sokat javult a kislány
állapota: levették a lélegeztetıgéprıl, és ismét
szájon át táplálják. – Még elég gyenge szegénykém,
de újra mosolyog, figyeli a környezetét, sıt
hangosan jelzi, ha éhes – mondta a 20 hónapos
csöppség édesanyja, Csentes Éva. A mőszív
ideiglenes megoldás, a kezelés szövıdményei
átlagosan fél év után jelentkeznek. Az idı pedig
vészesen fogy, minél hamarabb új szívet kell találni
Larának.

Lara újra mosolyog
A 125 napja mőszívvel élı Bóta
Lara Szonja keringése – egy
fertızés miatt, amely
kezelésének szövıdménye –
február 26-án összeomlott, és
újra kellett éleszteni a budapesti
Gottsegen György Országos
Kardiológiai Intézetben, ahol
már hónapok óta kezelik. Az
eset óta sokat javult a kislány
állapota: levették a
lélegeztetıgéprıl, és ismét
szájon át táplálják. – Még elég
gyenge szegénykém, de újra
mosolyog, figyeli a környezetét,
sıt hangosan jelzi, ha éhes –
mondta a 20 hónapos csöppség
édesanyja, Csentes Éva. A
mőszív ideiglenes megoldás, a
kezelés szövıdményei átlagosan
fél év után jelentkeznek. Az idı
pedig vészesen fogy, minél
hamarabb új szívet kell találni
Larának.
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