
  

Egymillióhoz közelít Bóta Lara Szonjáék 
adománya 

Szeged - Félidınél tart jótékonysági akciónk, amelyben a szívátültetésen átesett 
szentesi Bóta Lara Szonjának és édesanyjának győjtjük az adományokat. Eddig 
közel egymillió forintot adtak össze olvasóink és a Rádió 88 hallgatói. Lara 
továbbra is jól van, már gyógytornára jár. 

Lassan egymillió forintnál tart az az összeg, amelyet 
olvasóink és a Rádió 88 hallgatói eddig összeadtak a 
pünkösdkor szívátültetésen átesett szentesi Bóta Lara 
Szonjának és édesanyjának. Három hete azért 
indítottuk az akciót, hogy a kis család hétköznapjait – 
amikor a 22 hónapos Lara hazajöhet majd a budapesti 
országos kardiológiai intézetbıl – ne árnyékolják anyagi 
problémák, Csentes Éva teljes erıbedobással segíthesse 
kislánya felépülését. Lara édesanyja lapunk 
érdeklıdésére tegnap elmondta, hogy kislánya jól van, 
már gyógytornára is jár, amit nagyon élvez. 
 
Ügyfélszolgálatainkon – becsléseink szerint – eddig 150-200 ezer forint győlt össze. A 
megye Tesco hipermarketeiben már az elsı héten összegyőlt 190 ezer forint, azóta 
pedig valószínőleg a félmilliót közelíti az összeg. Az adományokat bankszámlán is 
várjuk a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Szegvár Egészségéért Közalapítvány 
57200062-10003468 számlaszámán. (Kérjük, hogy a közlemény rovatban tüntessék 
fel: Lara gyógyulásáért.) A győjtés még három hétig tart. 
 
Hétfın a Rádió 88 is elindította az árveréseket – július 3-áig mindennap licitre 
bocsátanak egy-egy különleges tárgyat. Vajda Attila szegedi olimpiai bajnok kenus 
dedikált pólója 25 ezer forintért, Janics Natasa olimpiai bajnok kajakozó aláírt meze 
pedig 75 ezer forintért már elkelt. De hamarosan kalapács alá kerülnek muzeális 
borok, a Szeged Beton vízilabdacsapata által aláírt labda és az olimpiai bajnok 
vízilabda-válogatott dedikált meze – a felajánlott pénzt ık is Larának és 
édesanyjának adják át.  

MUNKATÁRSUNKTÓL

2009.06.25. 16:00

  
© Délmagyarország, www.delmagyar.hu | Minden jog fenntartva.

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