
Győlik a pénz Bóta Larának 

Szeged - Gyorsan győlik a pénz a szívátültetésen átesett szentesi Bóta Lara Szonja 
számára – lapunk kezdeményezése néhány nap alatt az egész megyét 
megmozgatta. Hétfı óta a Tesco hipermarketekben is kint vannak az urnák, a 
jótékonysági akcióhoz a Rádió 88 is csatlakozik. 

Múlt pénteken indult az az akció, amellyel a 21 
hónapos, pünkösdkor szívátültetésen átesett 
kislánynak, Bóta Lara Szonjának és édesanyjának 
szeretnénk segíteni. Ahogy azt megírtuk, a 
Délmagyarország, a Délvilág, a delmagyar.hu a Tescóval 
és a Szegvár Egészségéért Közalapítvánnyal kezdett 
pénzgyőjtésbe. Lapunk ügyfélszolgálatain (a szentesi, a 
makói és a vásárhelyi szerkesztıségben, a szegedi 
Sajtóházban és a Gutenberg utcai irodában) már alig 
pár nap alatt több tízezer forintot dobtak a dobozokba 
olvasóink. 
 
A Csongrád megyei Tesco hipermarketekbe hétfın kerültek ki az urnák, de Hackl 
Mónika, a Tesco-Global Zrt. kommunikációs vezetıje arról tájékoztatott: már a múlt 
hét végén nagyon sokan keresték ıket, hogy a kislánynak pénzt adhassanak. Amióta 
pedig az ügyfélszolgálatokon megtalálhatók az urnák, folyamatosan győlnek az 
adományok. Postán is várjuk a felajánlásokat, a Szegvár és Vidéke 
Takarékszövetkezet Szegvár Egészségéért Közalapítvány 57200062-10003468 
számlaszámán. A közlemény rovatba, kérjük, írják be: Lara gyógyulásáért. 
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A Tescóban hétfı óta várjuk az adományokat. 
Fotó: Segesvári Csaba
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Közben a Rádió 88 is úgy döntött, csatlakozik a kezdeményezéshez. Tóth Géza 
ügyvezetı igazgató lapunknak elmondta: Rocskár György, az Alabárdos Étterem és 
Borozó üzletvezetıje felajánlott számukra egy vízilabdát, amelyet a LEN-kupa-
gyıztes Szeged Beton pólósai írtak alá, illetve egy mezt, amelyet az olimpiai bajnok 
vízilabda-válogatott tagjai dedikáltak. Elekes Zoltán, a Pálma Reklámstúdió 
ügyvezetıje pedig muzeális borait ajánlotta fel a rádiónak, hogy jótékony célra 
árverezze el. Tóth Géza azt mondja: a pénz nem állhat egy kisgyermek gyógyulásának 
útjában, ezért döntöttek úgy, Larának és édesanyjának adják majd át a befolyt 
összeget – az árverés június 22-én, hétfın kezdıdik. 
 
Kiállítás az alkotótáborban 
 
„Én ezt tudom" címmel alkotótábor és kulturális hét lesz Szegváron június 21–26. 
között a volt megyeház épületében a fıtéren. Napközben képzımővészeti tábor, 
délután és esténként kulturális programok várják a résztvevıket. A belépés ingyenes, 
a kihelyezett urnákban pedig Larának győjtenek majd. A táborban alkotó mővészek 1-
1 munkájuk felajánlásával segítik a kislány gyógyulását.  
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