
A csongrádi Kókai István Tamás az új év elsı 
megyei babája 

Szeged - Éjfél után 40 perccel született meg a 2009-es esztendı elsı szentesi, 
egyúttal Csongrád megyei babája: Kókai István Tamás. A kisfiú 3400 grammot 
nyom, és 53 centis. Csongrádon élı édesanyja 6 órát vajúdott, a nehéz szülés 
nem csupán ıt, de a csöppséget is megviselte, akit ezért egy-két napra 
inkubátorba tettek a szentesi kórházban. A 2009-es esztendı elsı vásárhelyi 
babája, Makrai Marcell lett. 

A 19 esztendıs csongrádi Arató Krisztina és 27 éves 
párja, Kókai István nem tervezték, de nagy örömmel 
fogadták és izgatottan várták elsı gyermekük világra 
jöttét. A kis István Tamás ugyan „késett" egy hetet, de 
ha már így alakult, ı lett az új év elsı szentesi, 
egyúttal Csongrád megyei babája. A csöppség éjfél után 
40 perccel született, 3400 grammot nyom, és 53 
centiméteres. – Nehéz szülés volt, 6 óra hosszat 
vajúdtam – árulta el lapunknak a vendéglátós 
végzettségő Krisztina. – Erıs fájdalmaim miatt a párom 
úgy döntött, végig mellettem lesz a szülıszobában. 
István el sem eresztette a kezem, hihetetlen erıt 
adott, hogy ezt is együtt csináljuk végig. Örökké emlékezni fogok arra a pillanatra, 
amikor felsírt a kisbabánk. Nagyon boldogok vagyunk! 
 
A szülés nem csupán az édesanyát, de a kis jövevényt is megviselte, ezért a szentesi 
Dr. Bugyi István Kórház szülészet-nıgyógyászati osztályának orvosai úgy döntöttek, 
egy-két napra inkubátorba fektetik a 2009-es esztendı elsı Kurca-parti bébijét. Arató 
Krisztina elmondta, hál' istennek nincs nagy gond, mindketten egészségesek. Ha 
minden jól megy, a jövı hét elsı napjaiban már haza is mehetnek. Szerettünk volna a 
gyermekrıl és édesanyjáról közös fényképet készíteni, de erre az ügyeletben lévı 
orvostól nem kaptunk engedélyt, mondván a babának nyugalomra van szüksége. 
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Vásárhely elsı babája pontosan érkezett. De nem ez, hanem egyáltalán a jövetele 
okozott óriási boldogságot. Makrai Marcell január 1-jén délután háromnegyed egy 
elıtt három perccel született a vásárhelyi Erzsébet-kórházban, 3350 grammot nyom, 
és 50 centis. A városban élı, dolgozó szüleinek, a 31 éves logisztikus Makrai Istvánnak 
és vele egyidıs párjának, a varrónı Megyeri Dalmának ı már a második gyermekük. 
Viktória 2004. november 17-én látta meg a napvilágot, és már két éve azzal „nyúzza" 
édesapját és édesanyját, hogy kistestvért, méghozzá fiút szeretne. A vágya most vált 
valóra, a Marcell nevet is ı választotta. 
 
– Mára, vagyis január elsejére voltam kiírva, tehát Marcell pontosan érkezett – 
mondta Dalma. – Már délelıtt voltunk a kórházban vizsgálaton, akkor tízpercenként 
jelentkeztek a fájások, ahogy hazaértünk, már öt-, a kórházba visszaérve – ekkor dél 
körül járhatott az idı – már kétpercenként. Ezután gyorsan ment minden: negyven 
perc múlva megszületett a kisfiunk. Fantasztikus érzés volt kézbe venni, átölelni – 
mesélte, miközben az idınként pityergı csöppséget a karjaiban tartotta, és a boldog 
édesapa nem tudta róluk levenni a szemét. 
 

Hatórás vajúdás után jött világra az új év elsı Csongrád megyei babája. Édesanyja István 
Tamást csak így tudta megmutatni nekünk, mert inkubátorba tették a kicsit.  

Fotó: Segesvári Csaba

Hódmezıvásárhely elsı újszölöttje, Makrai Marcell.  
Fotó: Karnok Csaba
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– Apás szülés volt, végig ott voltam Dalma mellett, fogtam a kezét, beszéltem hozzá, 
bátorítottam, ha kellett, vizes ronggyal megtöröltem a homlokát. Jó volt, hogy 
együtt csinálhattuk végig. Viktória nagyon várta már a kistesót, a délutáni 
látogatáson találkozhatott vele elıször – árulta el István. 
 
Ha minden jól megy, nem lesz komplikáció (például nem sárgul be a kicsi), Dalma és 
Marci már hétfın hazamehet. 
 
Spártai király lesz? 
 
Kosztopulosz Leonidasznak hívják 2009 elsı szegedi kisbabáját. A fiúcska 3380 
grammal és 50 centiméterrel, természetes úton jött a világra január elsején, hajnali 
négy óra húsz perckor a nıi klinikán. Születésénél édesapja is jelen volt.  
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