
Napról napra erısödik a szentesi kislány 

Szentes - Lassan, de biztosan javul Lara állapota – a szívátültetésen átesett 22 
hónapos szentesi kislánnyal most már egész nap ott lehet az édesanyja. 

Közben folyamatosan győlnek az adományok számukra – 
lapunk kezdeményezésére a Tesco hipermarketekben, 
ügyfélszolgálatainkon és bankszámlán is adakozhatnak 
olvasóink. 
 
Majdnem három hét eltelt már azóta, hogy az országos 
kardiológiai intézetben új szívet kapott a 22 hónapos 
szentesi Bóta Lara Szonja. A kislány állapotát 
folyamatosan nyomon követjük lapunkban, így azt is 
megírtuk, hogy Lara több mint fél évig élt mőszívvel, 
mire megfelelı donort találtak számára. Édesanyja, 
Csentes Éva most elmondta: Lara lassan, de biztosan 
lábadozik. Egész nap ébren van, játszik, és nagyon szeret meséket nézni. Kedvence 
Rupert maci, de rengeteg Walt Disney-s DVD-je is van. Nyugodtan viseli a kórházi 
létet és annak minden megpróbáltatását – ebben talán az is segít, hogy édesanyja 
most már kiveheti ıt az ágyából, így nem kell mindig feküdnie. Az azonban biztos, 
hogy 1–2 hónapig még nem jöhet haza. 
 

 
A szívátültetés után néhány nappal indította el a Délmagyarország, a Délvilág és a 
delmagyar.hu azt a hat hétig tartó győjtést, amellyel a Szegváron letelepedı 
édesanyának és kislányának szeretnénk segíteni. Az adományokat szegedi, makói, 
hódmezıvásárhelyi és szentesi ügyfélszolgálatainkon, illetve a megye összes Tesco 
hipermarketében várjuk – az urnákban jól láthatóan folyamatosan győlik a pénz. Az 
akcióhoz csatlakozott a Szegvár Egészségéért Közalapítvány is, így aki postán 
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A kislány már szinte egész nap ébren van, játszik, meséket néz.  
Fotó: Tésik Attila
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szeretne adakozni, megteheti a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Szegvár 
Egészségéért Közalapítvány 57200062-10003468 számlaszámán. A közlemény rovatba, 
kérjük, írják be: Lara gyógyulásáért. 
 
Közben a Rádió 88 is úgy döntött, beszáll a győjtésbe. Hétfın kezdıdik az árverés, 
amelyben a hallgatók a LEN-kupa-gyıztes Szeged Beton pólósai által aláírt 
vízilabdára, az olimpiai bajnok vízilabda-válogatott tagjai által aláírt mezre és 
muzeális borokra licitálhatnak az adásban.  
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