
Anna, Zsombor és Ágnes az év elsı babái 

Szeged - Martonosi Annának hívják 2010 elsı szegedi babáját. A kislány 3 óra 54 
perckor jött a világra. Elsı gyermek a családban. A szentesi kórházban a csongrádi 
Kis Zsombor, Vásárhelyen pedig a helybéli Seres Ágnes lett az év elsı újszülött 
babája. 

Elsejére várták, ezért a rokonok és a barátok 
viccelıdtek is azzal, hogy a kis Martonosi Anna lesz a 
2010-es év elsı szegedi babája. Így is lett: a kislány 
január elsején 3 óra 54 perckor jött a világra 
császármetszéssel, 50 centiméterrel és 3200 grammal a 
szegedi nıi klinikán. A szülık elıre tudták, és nagyon 
örültek annak, hogy kislányuk születik, így fiú névben 
nem is gondolkodtak. 
 
Az édesanya, a 28 éves Martonosiné Fejes Katalin azt 
mondta, babája többnyire csendes, néha kicsit mérges, 
de általában hamar megnyugszik. Amikor mi 
találkoztunk vele, elégedetten feküdt anyukája mellett, és az ujjacskáit kóstolgatta.  
 

 
A Szegeden élı Katalinnak és Martonosi Zsoltnak Anna az elsı gyermeke. Terveznek 
késıbb testvért a kislánynak, aki addig sem marad gyerektársaság nélkül: 3 lány és 
egy fiú unokatestvére van. 
 
Szentes 
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Martonosiné Fejes Katalin kislányával Annával. 
Fotó: Karnok Csaba
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Nagy a boldogság a csongrádi Kis családban, hiszen az újév nagy ajándékot hozott 
számukra: a szentesi Dr. Bugyi István Kórházban január 1-jén reggel 6 óra 4 perckor 
megszületett Zsombor, a család második gyermeke. A kisfiú 3870 grammal és 52 
centiméterrel látta meg a napvilágot, többórás vajúdást követıen. Édesanyja Konrádi 
Szilvia (36) eladó számára nagy megnyugvást jelentette, hogy kisfia születésénél 
jelen lehetett a gyermek édesapja, Kis György (38) vállalkozó is. 
 

 
– Január 14-ére voltam kiírva, de amikor az új év elsı napján hajnali 1–2 óra között 
megérkeztek az elsı fájások, tudtam, hogy eljött a mi idınk. Csongrádi otthonunkból 
a férjem hozott be a szentesi kórházba. Zsombi szerencsére könnyen megszületett – 
simította meg a kórtermi ágyon mellette fekvı, már jóllakott kisfiú buksiját. A 
családnak a kisfiú a második gyermeke, Fanny kislányuk már 10 éves. Az anya 
hozzátette: több kisbabát már nem terveznek. A kisfiú dr. Hörömpöli Csaba szülész-
nıgyógyász segítségével jött világra. 
 
Hódmezıvásárhely 
 
Két órával késıbb,�péntek reggel háromnegyed 8-kor sírt fel a vásárhelyi Erzsébet 
kórház szülészetén az újév elsı vásárhelyi babája, az 52 centiméter hosszú, 3620 
gramm súlyú Seres Ágnes. İ is második gyermeke a családnak. 
 
– Nehéz szülés volt – mondta még bágyadtan édesanyja, Meszes Mónika (33) kertész, 
aki szintén az újév éjszakáján hajnali 2 óra körül kezdett vajúdni. A kispapa Seres 
László (40) értékesítı is türelmetlenül várta a kis jövevényt.  
 

Csongrádi kisfiú lett az év elsı szentesi újszülöttje. Zsombor édesanyjával, Konrádi Szilviával. 
Fotó: Tésik Attila
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– Úgy nézett ki, hogy minden rendben megy, de aztán a gyermekem szívhangja 
megváltozott, ezért végül császármetszéssel jött a világra dr. Mészáros Sándor és dr. 
Kiss József szülész-nıgyógyászok segítségével – tudtuk meg az édesanyától. 
 
Ágnest épp akkor adták oda elıször mamájának, amikor náluk jártunk. A tüneményes 
csöppség azonnal ízelítıt is adott abból, milyen hatalmas, egészséges hang rejlik a 
torkában. Az újszülöttet, akire az egész család nagyon kíváncsi, különösen 2 éves 
nıvére, Boglárka várja nagyon odahaza.  

Meszes Mónika kezében újszülött lánya, Ágnes. 
Fotó: Tésik Attila
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