
Csanyteleki Csongrád megye elsı babája, Fejes 
Brendon János 

Csongrád megye – Szentesen és Csongrád megyében is elsınek egy csanyteleki 
csöppség született meg 0 óra 2 perckor. Fejes Brendon János a család nyolcadik 
gyermeke. Nézze meg a kisbabákat! 

Nagyon iparkodott, hogy minél több idıt élvezhessen 
2011-bıl Fejes Brendon János. A csanyteleki kisbaba 
0 óra 2 perckor született meg a szentesi kórházban 
4010 grammal, 51 centisen. Édesanyja Fejes 
Ferencné Rózsa, édesapja Fejes Ferenc. Édesanyja 
elmondása alapján Brendon teljesen egészséges. – 
Ugyanúgy hat lábujjal született, mint a testvérei, 
neki is egy éves korában meglesz a korrekciós 
mőtétje – mondta Rózsa. Brendon a nyolcadik 
gyermek a Fejes-családban. Az édesapa nem volt ott 
a szülésnél, a gyermekekre vigyázott csanyteleki 
otthonukban. Fejesné azt is elmondta, hamarosan 
meglátogatja a család a legújabb jövevényt, akivel hétfın vagy kedden akár már haza 
is mehet. 
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Hajnali 2 óra 35 perckor született meg 2011-ben 
Makó elsı csöppsége. Bajusz Anna Hanna 3650 
grammal, 53 centisen jött világra, édesanyja Tóth 
Katalin, édesapja Bajusz Zoltán. Anna Hanna 
természetes úton született meg, édesapja végig ott 
volt édesanyja mellett a szülıszobában. A leányzó 
már a második gyermek a Bajusz-családban. 
 
Hódmezıvásárhelyen 3 óra 51 perckor született meg 
az elsı kisbaba: Csala Jázmin Mira 3770 grammot 
nyomott születésekor, és ı is 53 centiméter „nagy" 
volt. Szülei Verók Mónika és Csala Zoltán. Jázmin 
születésekor is jelen volt édesapja. 
 
Szeged elsı babája 4 óra 53 perckor született, a 
szülık kérésére azonban a kórház semmilyen 
információt nem ad róla. 
 
 
 
 

Fejes Brendon János Csongrád megye elsı szülöttje 2011-ben. Fotó: Bíró Dániel

Fıvárosi elızés 
 
Egészen 11 óra 57 percig az 
ország idei elsı babájának 
hittük Brendon Jánost, ám 
akkor az MTI kiadta a következı 
hírt: éjfél után egy perccel is 
született baba a fıvárosban, a 
Kútvölgyi Maternity Klinikán - 
közölte Krohné Keszler Klára 
ügyeletes szülésznı szombaton 
az MTI-vel. A kislány a Dóra 
nevet kapta, 52 centiméterrel 
és 3590 grammal született 
természetes úton. A csecsemı a 
család második gyermeke. 
Budapesten a VI. kerületben 
élnek. Maga az édesapa 
tájékoztatta az MTI-t kislánya 
érkezésérıl, aki így valószínőleg 
nemcsak a fıváros, hanem az 
ország elsı újszülöttje is. 
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Csala Jázmin Mira Vásárhely újévi elsı babába édesanyjával Verók Mónikával. Fotó: Korom András
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