
SZÜLETÉS HETE DEBRECEN 
A programok a záró koncert kivételével ingyenesek! 

 
 
 
Istentisztelet a Születés hetére hangolva  
Igét hirdet: Bernáthné dr. Somogyi Márta várandós lelkésznő 
Közreműködik a Fazekas Mihály Gimnázium Leánykara, karnagyuk: Köpöczi 
Marianna 
Énekes és szöveges szolgálattal Nagyné Tóth Ágnes ötgyermekes édesanya és 
testvére, Gábor-Tóth Ildikó készülnek 
HELYSZÍN: a Füredi úti református templom (Füredi és Nádor utca sarka, Füredi 
út 39.) 
IDŐPONT: május 10. vasárnap 10.00 
 
 
Rendhagyó zenebölcsődei alkalom 
Vendég: Prodán-Kovács Orsolya 
HELYSZÍN: Füredi úti református templom 
IDŐPONT: május 11. hétfő 9.15 
 
 
Maminbaba hordozós latin tánc 
Születés hete beharangozóként ingyenes óra! 
Kipróbálnád a Maminbaba - Hordozós Latin Fitnesst? Itt a remek alkalom! A 
Születés hetén két ingyenes órán várunk! Ha hordozóra van szükséged, kérlek, 
jelezd itt vagy emailben a maminbaba.debrecen@gmail.com címen a babád 
méreteivel és írd meg azt is, hol tart a mozgásfejlődésben. Óráinkon hordozási 
tanácsadó segít a kötésekben és ügyel az anyukák és babák kényelmére.  
HELYSZÍN: Dance Universe Tánciskola (Domb utca 1.) 
IDŐPONT: május 11. hétfő 10.30   
 
 
Klinikai el őadások a Szülészeten 
9:00 Megnyitó    Prof. Dr. Póka Róbert,  klinikaigazgató 
9:15 És mi van a páciensünk partnerével?   Dr. Szeverényi Péter egyetemi docens 
9:30 Fájdalomcsillapítás -  EDA – Dr. Fodor Andrea aneszteziológus 
10:00 Apa születik  Dr. Török Zsuzsa pszichológus 
10:15 Szünet    
10:30 Szoptatás a középpontban  Dr. Kovács Judit  neonatológus 
11:30 UH szűrésekről   Őri Angéla szonográfus   
12:00  Babahordozó eszközök - Melyik a helyes pozíció, milyen hordozókat 
ajánlanak a szakemberek?  - Dr. Szeverényi Csenge, ortopédus és Tatár Marianna 
hordozási tanácsadó 
12:30 Szünet - büfé 
13:00 Intim torna Fehér Krisztina szülésznővel, intim torna trénerrel 



13:30 A szülőszoba megtekintése - Veressné Posta Mária o.v. szülésznő 
          Látogatás a gyermekágyas osztályon - Szabó Ágnes  o.v. szülésznő 
HELYSZÍN: DE Klinika Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika - Könyvtár 
(Nagyerdei krt.98) 
IDŐPONT: május 12. kedd 9.00 
 
 
Kismama jóga  
HELYSZÍN: Belső Csend Jógastúdió (Komlóssy út 54.) 
IDŐPONT: május 12. kedd 9.00 
www.yogadebrecen.hu 
 
 
Hordozós klub  
HELYSZÍN: Ifjúsági Ház (Simonffy u. 21.) klubterem 
IDŐPONT: május 12. kedd 10.00 
 
 
Sass Nóri fotókiállításának megnyitója és egyben a programsorozat 
megnyitója is az Ifjúsági házban 
A kiállítás vendégeit köszönti: Dr. Ary Petronella önkormányzati képviselő 
A kiállítást megnyitja: Máthé András fotóművész, a Debreceni Fotóklub elnöke 
Közreműködik: Péntek Adrienn (ének) és Elek János (gitár) 
A kiállítás a ház nyitvatartási idejében díjtalanul látogatható! 
www.sassnori.hu 
HELYSZÍN: Ifjúsági Ház (Simonffy u. 21.) galériaterem 
IDŐPONT: május 12. kedd 16.30 
 
 
A Kenézy Kórház programjai - „CSALÁD SZÜLETIK” 
Terhesambulancia, NST vizsgálat (Dr. Dobrai Marianna szülész-nőgyógyász 
szakorvos) 
Ambulanciáink megtekintése csoportkísérőkkel 
- Ultrahang ambulancia (szűrővizsgálatok és egyéb lehetőségek) 
- Belgyógyászati rendelő (hogyan történik a terheléses vércukor vizsgálat?) 
Szülőszoba bemutatása, fontos tudnivalók, fájdalomcsillapítás (Bereczki Edit, 
Dobosné Petrény)  
Gyermekágyas részleg bemutatása, mire van szükség a kórházban (Balázs Gyöngyi 
szülésznő) 
Újszülött osztály: születés utáni első órák, Aranyóra, szűrővizsgálatok, 
hazabocsátás, s minden egyéb felmerülő kérdésre válaszolnak az osztály 
neonatológusai, gyermekgyógyászai (Dr. Kovács Márta főo.,Dr. Farkas Tünde és 
munkatársai.) 
Baba elsősegély (Dr.Tóth Ágnes gyermekgyógyász) 



Kelengye program: miben vigyük haza? (Győrfi Andrea gyermekápolónő) 
Babaápolás otthon (pelenkázás, fürdetés, köldökellátás, stb.) - Papp Tiborné, 
Kinczel Krisztina, Lojkáné Czina Anikó, Sominé Tóth Tímea 
Hogyan történik az anyakönyvezés? (Szabó Zsoltné) 
Köldökzsinórvér levétele, felhasználása 
Thai női- és kismama masszázs (Seprényi Laura szülésznő) 
Intimtorna várandósság alatt és után (Nagy Katalin intimtorna tréner, védődő) 
Helyes táplálkozás a várandósság idején(Szmolár Mária szülésznő) 
Mit hozzunk magunkkal a kórházba?( Balázs Gyöngyi szülésznő) 
Az 1., 5., 10., 15.,20., 30.,40.,... érdeklődőnek ajándékcsomaggal kedveskednek. 
A bemutatkozó délelőttön ingyenes büfével várják a vendégeket! 
HELYSZÍN: Kenézy Kórház Szülészeti Osztálya (Bartók B. u. 2-26.)  
IDŐPONT: május 13. szerda 9.00 

 
Hordozós séta 
Indulás a Nagytemplomtól 9 órakor, gyülekező fél 9.00-től 
HELYSZÍN: Ifjúsági ház (Simonffy u. 21.)  
IDŐPONT: május 13. szerda 9.00  
 
  
Játszóház 
HELYSZÍN: Ifjúsági ház (Simonffy u. 21.) klubterem 
IDŐPONT: május 13. szerda 9.30 
 
 
Kismama és babahordozós divatbemutató  
HELYSZÍN: Fórum Debrecen Bevásárlóközpont -1 szintje 
IDŐPONT: május 13. szerda 17.00 
 
 
Kismama torna 
Bejelentkezés: Nagy Katalin 70/3357 942 
HELYSZÍN: Nősziroom Stúdió (Bem tér 29.) 
IDŐPONT: május 13. szerda 17.00 
 
 
Maminbaba hordozós latin tánc 
HELYSZÍN: Ifjúsági ház (Simonffy u. 21.) udvar, rossz idő esetén nagyterem 
IDŐPONT: május 14. csütörtök 10.30 
 
 
 
 
 



A gyermekágy(as időszak) hagyományai és méltósága  
Gyermekágyas masszázs, előadás, beszélgetés Gardó Beával, igény esetén 
bemutató. 
Ha érdekel, miben más, sőt egyedülálló ez az időszak egy nő életében... Ha 
szeretnéd tudni hogyan, lehet hatással, ami a gyermekágyas időszak hetei alatt 
történik életed ezt követő évtizedeire... Ha kitalálnád, hogyan és miért kapott a 
gyermekágyas időszak megkülönböztető figyelmet kultúrákon és korokon át.. S 
végül, ha szeretnéd tudni, hogy hogyan tehetnéd magad számára életed egyik 
legkellemesebb időszakává és őrizheted meg a nem kevés fizikai és lelki kihívás 
mellett a gyermekágyas időszak méltóságát, hogyan teheted az anyaság valós 
ünneplésévé...gyere el, szeretettel várlak az előadásra beszélgetésre. Igény esetén az 
előadást bemutató követi. 
HELYSZÍN: Ifjúsági ház (Simonffy u. 21.) zöldterem 
IDŐPONT: május 14. csütörtök 13.00  
 
 
Az egészséges táplálkozásról 
Nagy Gyuláné, a Biopiac vezetője beszél az egészséges táplálkozásról  
Az előadás előtt, alatt, után déltől 18 óráig az Ifjúsági ház udvarán Termelői Piac. 
HELYSZÍN: Ifjúsági ház (Simonffy u. 21.) udvar, rossz idő esetén zöldterem 
IDŐPONT: május 14. csütörtök  14.00 
 
 
„Az én anyukám a legszebb a világon” – avagy hogyan maradj nő az anyaság 
mellett. Interaktív előadás Andrási Betty pszichológus, nőiesség tanácsadó és 
trénerrel.  
Az anyaság a nőiesség kiteljesedése, amennyiben ezt hagyjuk annak megélni. A 
táplálást, az élet adását, annak őrzését valamint a tudás és a szokások 
továbbörökítését testesíti meg. Az Anya a családi tűzhely őrzője. Feladata az 
egység, a harmónia megteremtése saját magában, majd a családban.  
Ahhoz, hogy egy nő be tudja teljesíteni eme nemes feladatát, ahhoz valóban 
Anyává kell válnia, és Nőnek maradnia! Ehhez a következők szükségesek: 
folyamatos munka, odafigyelés és odaadás! Először Önmaga felé…  
A Család, az Otthon a Te szívedre van bízva. Családteremtő, fészekféltő, 
otthonalkotó csak akkor leszel, ha engeded, és teszel érte, hogy kivirágozzék 
benned a teljes nőiesség! Gyere el és dolgozzunk ezen közösen! 
HELYSZÍN: Ifjúsági ház (Simonffy u. 21.) galériaterem 
IDŐPONT: május 14. csütörtök 14.00 
 
 
Készülj fel a szoptatásra  
Dr. Fehér Boglárka előadása 
HELYSZÍN: Ifjúsági ház (Simonffy u. 21.) klubterem 
IDŐPONT: május 14. csütörtök 15.00  
 
 



 
Pelenka nélkül csecsemőkortól lehet ez? Mi is az az EC.  
Tatár Marianna előadása 
Korai szobatisztaság, vagy egyszerű szükséglet? Mik az előnyei? Miért lehet ez 
akár élvezet is? Kérdések és válaszok, beszélgetés. 
HELYSZÍN: Ifjúsági ház (Simonffy u. 21.) zöldterem 
IDŐPONT: május 14. csütörtök 15.00 
 
 
Anyatej klub 
Dr. Fehér Boglárka  
HELYSZÍN: Ifjúsági ház (Simonffy u. 21.) klubterem 
IDŐPONT: május 14. csütörtök 16.00 
 
 
Kriston Intim Torna  
Csatári Orosz Tímea 
HELYSZÍN: Ifjúsági ház (Simonffy u. 21.) zöldterem 
IDŐPONT: május 14. csütörtök 16.00 
 
 
Bowen terápia babáknak - Keczán Judit 
HELYSZÍN: Ifjúsági ház (Simonffy u. 21.) zöldterem 
IDŐPONT: május 14. csütörtök 17.00 
 
 
Érzelmi biztonságban szülni - Dúlai támogatás a szülőszobán 
Kovács Kata szülésfelkészítő tréner; szüléstámogató és gyermekágyas dúla. 

Miben különbözik a dúla és a szülésznő? Mitől lesz nekem jó, ha dúla támogat a 

vajúdás óráiban? Ha apás szülésre készülünk, mit nyújthat számunkra? Hogyan 

befolyásolja a dúla jelenléte az anya szülésélményét? 

HELYSZÍN: Ifjúsági ház (Simonffy u. 21.) klubterem 
IDŐPONT: május 14. csütörtök 17:00  
 
 
Kismama torna 
Bejelentkezés: Nagy Katalinnál a 70/3357 942-es telefonszámon 
HELYSZÍN: Nősziroom Stúdió (Bem tér 29.) 
IDŐPONT: május 14. csütörtök 18.00  
 
 
Babaklub 
HELYSZÍN: Ifjúsági ház (Simonffy u. 21.) klubterem 
IDŐPONT: május 15. péntek 9.30- 11.30 
 
 



 
 
Hangoló – találjuk meg saját hangunkat... 
Együttgondolkodásra hívok mindenkit, hogy átgondoljuk, mi történik a belső 
összhanggal, ami segítségünkre van a másikkal közös hang megtalálásában. 
Hogyan találhatunk rá belső hangunk meghallgatása által saját hangunkra, ami a 
külvilág számára is hallhatóvá és érthetővé teszi kéréseinket, igényeinket és 
érdekeinket a szülőszobán.  
Ferenczi Beáta  klinikai gyermek-szakpszichológus, családterapeuta, dúla 
HELYSZÍN: Ifjúsági ház (Simonffy u. 21.) zöldterem 
IDŐPONT: május 15. péntek 10.00    
 
 
A kismama és a kisbaba bőrbetegségei 
Dr. Kiss Borbála előadása   
HELYSZÍN: Ifjúsági ház (Simonffy u. 21.) zöldterem 
IDŐPONT: május 15. péntek 11.00 
 
 
Nem alszik a babád? Küszködtök az altatással? 
Kalmár Alexandra előadása 
Gyere, elmondom, hogyan működik a gyerekek alvása, hogy megértsd az 
összefüggéseket alvás - evés - hordozás - mozgásfejlődés és más tényezők között. 
Mindezzel olyan tisztánlátáshoz jutsz, amivel már megtaláljátok azt a megoldást, 
ami a család minden tagja számára jó. 
HELYSZÍN: Ifjúsági ház (Simonffy u. 21.) klubterem 
IDŐPONT: május 15. péntek 14.30 
 
 
Pelenkázz okosan!  
Megmutatjuk, hogyan legyen a pelenkázás öröm, hogyan legyen hamar szobatiszta 
a gyerkőc és még a pénztárcádnak is jó!  
Veres Kata előadása 
HELYSZÍN: Ifjúsági ház (Simonffy u. 21.) galériaterem 
IDŐPONT: május 15. péntek 15.00 
 
 
Mit egyen a gyerek hogy ne legyen beteg?  
Antal Vali előadása 
antalvali.com  
HELYSZÍN: Ifjúsági ház (Simonffy u. 21.) galériaterem 
IDŐPONT: május 15. péntek 16.00 
 
 
 
 



Anya-magzat kapcsolatanalízis 
Végvári Edit előadása 
HELYSZÍN: Ifjúsági ház (Simonffy u. 21.) klubterem 
IDŐPONT: május 15. péntek 17.00 
 
 
Hogyan kezeld a fájdalmat a vajúdás alatt, természetes módszerekkel? 
Te mivel tudod könnyíteni a vajúdást? Milyen technikákat alkalmazhatsz akár a 
kórházban is? Praktikus gyakorlás a vajúdás alatti összehúzódások kezelésére. 
Kovács Kata szülésfelkészítő tréner; szüléstámogató és gyermekágyas dúla. 
HELYSZÍN: Ifjúsági ház (Simonffy u. 21.) zöldterem 
IDŐPONT: május 15. péntek 18.00 
 
 
" Szülők és nagyszülők - Eltérő vélemények szoptatásról, babagondozásról"  
Dr. Ádám Borbála gyermekorvos előadása 
HELYSZÍN: Ifjúsági ház (Simonffy u. 21.) galériaterem 
IDŐPONT: május 16. szombat 10.00 
 
 
Hasfal szétválás témában beszélgetés, segítségnyújtás Farkas Dórával  
HELYSZÍN: Ifjúsági ház (Simonffy u. 21.) klubterem 
IDŐPONT: május 16. szombat 11.00 
 
 
Hogyan változik a szexualitás a várandósság alatt és után? 
A várandósság alatti szexualitást rengeteg kérdés övezi, mégis tabunak számít. 
Mit érez az anya? Milyen félelmei lehetnek az apáknak? Szabad-e szeretkezni? Mit 
érzékel ebből a baba?  
Kovács Kata szülésfelkészítő tréner; szüléstámogató és gyermekágyas dúla. 
HELYSZÍN: Ifjúsági ház (Simonffy u. 21.) klubterem 
IDŐPONT: május 16. szombat 15.00 
 
 
Anyukák, gyerekek a Biodobozban, avagy milyen a tudatos fogyasztói 
közösség? 
Kiss Szilvia előadásában 
HELYSZÍN: Ifjúsági ház (Simonffy u. 21.) zöldterem 
IDŐPONT: május 16. szombat 15.30 
 
 
PALYA BEA Altatok KONCERT  
A legkisebbeknek és szüleiknek szóló énekes, zenés, verses sorozat címét Palya 
Bea 2012 novemberében megjelent lemezétől kölcsönözte, melynek borítóján ezt 
írja az énekesnő: "Azt tapasztalom, hogy egy kisgyerek füle és torka közt közvetlen 
összeköttetés van, így egyszerűen azt fogja énekelni, amit hall. […]  



Örülnék, ha a dalok a kicsikben-nagyokban továbbélnének, megtanulnák, 
énekelnék azokat. Az altatós koncertekre amúgy is rengeteg közös éneklést 
tervezek. És szerintem lesz bőven közös nevetés is, mert a dalok a humort sem 
nélkülözik."  
Elővételes jegyek 900 Ft-ért az Ifjúsági Házban és a Babamosoly Kismama és 
Bababoltban, valamint a koncert napján a helyszínen 1200 Ft-os áron 
vásárolhatóak. 
HELYSZÍN: Ifjúsági ház (Simonffy u. 21.) udvar, rossz idő esetén nagyterem 
IDŐPONT: május 16. szombat 17.00 
 
 


