
Lara ma ünnepelte volna a harmadik 
szülinapját 

Szegvár, Budapest - Szinte az egész életét kórházban töltötte, de hiába kapott új 
szívet, tüdeje nem bírta a megpróbáltatásokat. A szegvári Bóta Lara Szonja ma 
ünnepelte volna harmadik születésnapját. 

Közel két esztendıvel ezelıtt, 2008. október 17-én 
írtunk elıször az akkor csupán 14 hónapos szentesi 
kislányról, Bóta Lara Szonjáról. Már hónapok óta 
várta az új szívet, Budapesten kezelték a kardiológiai 
intézetben.  
 
Édesanyja, Csentes Éva arra készült, hogy a 
transzplantáció után megfelelı körülmények közé 
hozhassa haza. A szegváriak a segítségére siettek, 
győjtést indítottak, végül az önkormányzat egy 
felújított lakást adott a kis családnak. 
 

 
Folyamatosan követtük a kislány történetét, beszámoltunk arról, amikor november 
végén mőszívet kapott, és elkezdıdött a visszaszámlálás. Ez a kezelés ugyanis 
körülbelül fél évig ad reményt – az idı elırehaladtával nı a szövıdmények esélye. A 
baj meg is történt februárban, amikor újra kellett éleszteni a kicsi lányt. Elıtte már 
tudott járni, édesanyjának pedig mondta: "anya". Utána azonban elölrıl kellett 
kezdeni mindent – annyira legyengült, hogy még a fejét sem tudta megtartani. Az 
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Édesanyja karjai közt ment el a szegvári kislány.  
Archív fotó: Tésik Attila
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utolsó utáni pillanatban aztán csoda történt: a tavalyi gyermeknapon Lara és 
anyukája megkapta az elképzelhetı legnagyobb ajándékot: beültették az új szívet. 
 
Lapunk ekkor döntött úgy, hogy jótékonysági akciót indít – egészen addig vártuk az 
adományokat, amíg a kicsit hazaengedték Szegvárra. Közel 1,3 millió forint győlt 
össze alig hat hét alatt. Két héttel azután, hogy Lara hazaérkezett, kedvenc 
vaníliakrémes tortájával köszöntöttük ıt második születésnapján – pontosan egy évvel 
ezelıtt. Akkor úgy tőnt, elindult a gyógyulás útján. Azért, hogy mozgása megfelelıen 
fejlıdjön, Éva újabb komoly lépésre szánta el magát: az intenzív terápia kedvéért 
visszaköltöztek a fıvárosba. December közepén már örömmel újságolta, kislánya 
olyan gyorsan fejlıdik, hogy lassan kúszni is megtanul. 
 

 
Ez volt szinte az utolsó jó hír, amit a kicsi lányról kaptunk – idén már újabb és újabb 
vírusfertızésekrıl, kórházi kezelésekrıl szóltak az információk. Édesanyja még ekkor 
is bizakodott, múlt csütörtökön azonban megtörtént a tragédia: néhány nappal a 
harmadik születésnapja elıtt Lara elhunyt. 
 
A megdöbbentı hír óta többször beszéltünk Csentes Évával, aki teljesen összetört, és 
érthetı módon a történtekrıl nem nyilatkozott lapunknak. Annyit azonban 
megtudtunk: Lara tüdeje a sok megpróbáltatástól teljesen tönkrement, de szervezete 
küzdött, amíg bírt. Édesanyjával az utolsó pillanatig együtt voltak, Éva a karjaiban 
tartotta kislányát, amikor elment. 
 
Szegvár továbbra is segít 

Laráról az édesanyja készítette ezt a képet. Ma már csak a fotókon 
mosolyog. Archív fotó: DM/DV 
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A szegvári önkormányzat továbbra is minden segítséget megad a magára maradt 
édesanyának – tájékoztatta lapunkat Gémes László polgármester. Úgy tudjuk, Csentes 
Éva Szegváron szeretné örök nyugalomba helyezni kislányát.  

3. oldal, összesen: 3Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2174981


