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Magyarkanizsán emberemlékezet óta nem születtek hármas ikrek. Tavaly november 30-án aztán megtört a jég: Futó Nikoletta, 
egy kétéves kislány édesanyja, három kisfi únak adott életet. A községi önkormányzat mellett mások is a hirtelen hattagúvá nőtt 
fi atal család segítségére siettek. Elsőként egy hármas babakocsit kaptak ajándékba a községi önkormányzattól, amit a múlt csütör-
tökön adtak át nekik.

Futó Nikoletta és Rudolf valójában csak egy kistestvérről álmodtak a kétéves Nórika mellé, aztán az első vizsgálaton kiderült, 
hogy három kisöcsire kell számítaniuk. 

– Amikor megtudtam, hogy terhes vagyok, nagyon-nagyon megörültünk. Amikor viszont, amikor az orvosnál az is kiderült, hogy 
három babám lesz, kicsit megijedtünk, hisz ilyesmire nem számítottunk, mert ugye négy gyermeket nevelgetni már jóval nagyobb 
anyagi és erkölcsi teher, bár akkor még abban sem lehettem biztos, hogy mindhárom megmarad. A 12. hétben aztán megmondták, 
hogy a babák egészségesek, életerősek és szépen fejlődnek. A hír akkor már óriási örömöt hozott kis családunkba! A terhesség alatt 
egyébként semmi gondom nem volt, csak nehéz volt vinnem a három baba súlyát. Császármetszéssel jöttek a világra 35 hét és 5 
nap terhesség után – mesélte Nikoletta.

A három kis jövevénnyel, Dominikkal, Tamással és Olivérrel egyszeriben szűk lett a kis ház és a nappali, amelyben laknak. 
Most ugyan még egyetlen gyerekágyban is elfér a három baba, idővel azonban vagy új ágyak kellenek vagy egy másik, de nagyobb.

– Valamilyen megoldást majd csak találunk, mert eddig is megoldottunk mindent, de a legjobb talán az lenne, ha a meglévő ágyat 
tudnánk annyira megnagyobbíttatni, hogy egy ideig kényelmesen elférjenek benne a kicsik. Noha nem egypetéjű ikrek, nagyon 
kötődnek egymáshoz, ezért nem szeretnénk őket elválasztani egymástól. 

A hely ugyan leszűkült, a munka azonban megszaporodott, még szerencse, hogy van aki segít Nikolettának.
– A legtöbbet anyukám segít, aki ha nem dolgozik, egész nap itt van velünk, de most is, hogy dolgozni kezdett, minden szabad-

idejét arra használja, hogy itt legyen és segítsen. Mellette segítenek a barátok, nagybátyám felesége is eljön, ha megkérem, meg 
hát hétvégén az apa.

Az apuka, Futó Rudolf kamionsofőrként dolgozik, sokat van úton, kevés idő jut neki a családra. Látogatásunkkor is a magyar-
országi utakat rótta. A család az ő fi zetéséből él, abból kell kijönnie az immár hattagú családnak, amihez nyilván minden községi 
vagy állami családtámogatás jól jön. 

A kétéves Nóri nagy örömmel fogadta a három kisöcsit. Nikolettát elsőre két babával engedték haza a kórházból, mivel a har-
madiknak még gyarapodnia kellett egy kicsit, a két éves kislány szinte ujjongva fogadta őket. Hát még amikor egy bizonyos idő 
után hazahozták a harmadikat is! Imádja a piciket, féltékenységnek nyomát sem mutatja, segít anyukájának, ha megkéri valamire, 
nagyon odafi gyel a kistestvéreire. A három kisfi ú szépen fejlődik. Három óránként esznek és két-három napja már az éjszakát is 
átalusszák, így anyukájuknak is több idő jut a pihenésre. Nem olyan sírósak és nem sírják fel egymást sem. Ha egy sír is, a másik 
kettő attól még nyugodtan alszik tovább, meséli mosolyogva Nikoletta. 

A magyarkanizsai önkormányzat fejlett szociális hálóval gondoskodik a község legkisebbjeiről. A különféle pénzbeli és tárgyi 
támogatások mellett a községben született ikreket babakocsival ajándékozza meg. Most először egy hármas babakocsit kellett ven-
nie az önkormányzatnak, amelyet látogatásunk alatt adott át az anyukának dr. Bimbó Mihály polgármester.

– Önkormányzatunknál egy pillanatig sem volt kérdéses, hogy támogassuk a Futó családot, amely immár négy kisgyermeket 
nevel, ezért elsőként egy szép hármas babakocsit vásároltunk meg számukra. Bízom benne, hogy a fi atal Futó család élvezni tudja 
majd községünk támogatását, amellyel remélhetőleg megkönnyítjük mindennapjaikat és hozzásegítünk anyagi gondjaik leküzdésé-
hez is. Ezt annál is inkább remélem, mert noha a 2016-os községi költségvetés tételeit igencsak szűkre kellett szabnunk, a szociális 
juttatásokat nem faragtuk le, így továbbra is biztosítani fogjuk a korábban is biztosított támogatásokat – nyilatkozta a polgármester.  

A Szerbiai Munkaügyi, Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Minisztérium közreműködésével, amelyet a látogatáson Csikós Lász-
ló, a VMSZ szociálpolitikai államtitkára képviselt, Futóék az izraeli Atid Haieladim nemzetközi szervezet szerbiai képviseletétől 
egy vásárlási kártyát kaptak, amellyel egy éven át havi 30 ezer dinár értékben vásárolhatnak babaholmit a Goodwill gyógyszertár-
hálózat magyarkanizsai üzletében.

Bödő Sándor  

A hármas ikrek köszönik, jól vannak!
– Tegnap hárman voltunk, mára hatan lettünk – Látogatóban a Futó családnál –


