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Köszönı videó készül Laráról
SZŐCS CSABA
2009.08.20. 00:20

Szegvár, Budapest – Néhány perces kisfilmmel szeretne köszönetet mondani az
elmúlt hónapokban kapott rengeteg segítségért a szívtranszplantáción átesett
Bóta Lara Szonja édesanyja. A videót a budapesti Hoffmann Orsolya készíti, aki
korábban már 3 rövid filmet csinált a csöppségrıl.
Eddig három szívszorító rövid videofilmet készített a
gyermeknapon szívátültetésen átesett, ma már
Szegváron lábadozóBóta Lara Szonjáról a budapesti
Hoffmann Orsolya, és a napokban készül el a legújabb.
Az elsı film – Lara története – idén március 20-án került
fel a világ egyik legnagyobb internetes videó
megosztójára, ezt követte április 12-én a Lara a mi
angyalunk, majd a Lara 184 napja él mőszívvel címő.
Orsolya elsı videóját eddig 76 ezer 858-an töltötték le
a YouTube-ról, de több internetes portál is átvette –
köztük a delmagyar.hu is –, így valószínőleg már több
mint százezren látták a 4 és félperces kisfilmet.
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- A sajtóból értesültem Lara súlyos állapotáról, nagyon megérintett a története,
ekkor határoztam el, hogy csinálok a kislányról egy rövid videót – tudtuk meg a 32
éves Hoffmann Orsolyától, aki szabadidejében szívesen készít néhány perces videókat
egy számítógépes program segítségével. – A kisfilmmel nem csupán Lara helyzetére
akartam felhívni az emberek figyelmét, hanem a magyar donációs kultúrára is. A
szervtranszplantációval ugyanis nagyon keveset foglalkozik a hazai média, ezért a
társadalom ismeretei hiányosak ezen a téren. Úgy tudom, a videóm hatására
valamelyest növekedett a donorszervek felajánlása – tette hozzá Orsolya.
Hoffmann Orsolya többször találkozott a fıvárosban a sokat szenvedett csöppség
édesanyjával, Csentes Évával, akivel össze is barátkozott.
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Lara jól érzi magát út otthonában Szegváron.
Fotó: Tésik Attila

- Lara és Éva hosszú hónapokon keresztül emberfeletti küzdelmet folytattak az
országos kardiológiai intézet falai között, amelyhez hihetetlen lelkierıre volt
szükségük. Nekem is van egy kislányom, úgyhogy teljesen átérzem Lara anyukájának
helyzetét – mondta Orsolya. – Éva nem sok embert ismert Budapesten, amikor
felvettem vele a kapcsolatot az volt a célom, hogy kimozdítsam egy kicsit a
kórházból, és le tudjon ülni valakivel beszélgetni. Larával személyesen sajnos még
nem találkoztam, de tervezem, hogy meglátogatom a családot Szegváron.
Orsolya Lara-videóiban fényképek, szöveges betétek, illetve mozgóképek váltogatják
egymást. Utóbbiak között vannak olyan felvételek, amelyeket Éva készített Orsolya
kamerájával.
- Éva augusztusban megkért, hogy készítsek egy újabb videót, amellyel köszönetet
mondhatna Lara orvosainak, a nıvéreknek, illetve mindenkinek, aki segített Larának,
vagy izgult érte – árulta el Hoffmann Orsolya. – A korábbiakhoz hasonlóan ez a videó
is 3-4 perces lesz, egyelıre még nincs címe, de már az utolsó simításokat végzem, ha
pedig Éva jóváhagyja, jövı hét elején felkerül az internetre. Orsolya elmondta: Lara
sokakat megmozgatott, rajta kívül még rengetegen próbáltak tenni a kislányért, volt
aki például internetes oldalt készített. Komplett társadalmi összefogás jött létre, és
valahol még ma is győjtenek a csöppség támogatására.
Lara és édesanyja köszönı videója a delmagyar.hu-n is látható lesz!
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