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2011. imájus 6. Péntek
Kodolányi János Fõiskola
Székesfehérvár, Szabadságharcos út 59.

13.00

14.10
15.30

16.45

Manuálterápia - Várandósság utáni gyors
regenerálódás manuálterápiával - Dr. Süveges Júlia,
manuálterapeuta, reumatológus
Családközpontú szülészet - Dr. Hagymássy László,
szülész-nõgyógyász és Bognár Bea, szülésznõ
Szülessünk és szüljünk természetesen, azaz a
homeopátiás segítség babáknak és mamáknak az
elsõ idõszakra - Dr. Fellegi Veronika, fül-orr-gégész,
homeopata orvos
Õssejtterápia, köldökzsinórvérrel, sejttárolással
kapcsolatos legújabb eljárások - Bierbauer
Zsuzsanna, KRIO Intézet
Helen Doron Gyermek Nyelvi Centrum
Székesfehérvár, Gorkij u. 32.

KORAI FEJLESZTÉSI LEHETÕSÉGEK SPECIÁLIS FEJLESZTÉST
IGÉNYLÕ GYERMEKEK SZÁMÁRA
14.00 Mozgásfejlesztés lovas tornával - Bemutatót tart
Székelyhidi Tímea, Szabóné Beki Zsuzsan és Teó, a ló
15.00 Korai mozgásfejlesztés - Elõadás és beszélgetés
Szõke Marianna gyógytornásszal, Kapaszkodó
Alapítvány
15.30 és 16.30 Korai nyelvoktatási lehetõség a SNI gyerekek
számára - Horváth Ildikó Éva, Katona Brigitta
nyelvtanárok, Surányi Orsolya intézményvezetõ
17.00 Elõadás és beszélgetés 14-18 óráig folyamatosan:
• Komplex mozgásfejlesztés vízben - Szabó Anikó és
Vá r n a g y P é t e r n é S e r e g h y F r u z s i n a
gyógypedagógusok
• Mit tegyél, ha agysérüléssel született a
gyermeked? - Vankó Magdolna, Okosbaba
programoktató
• Babamasszázs, korai fejlesztés - Horváthné
Kerecsényi Györgyi védõnõ
• SNI gyermekek fejlesztése - Németh Eszter GEKKO fejlesztõ pedagógus
,www.szuleteshete.hu/fejer/szekesfehervar-fejer

• Tanácsadás sérült gyermekes szülõknek a
Magyarországon és külföldön elérhetõ terápiákról
• Játékos képességfelmérés konduktor és
gyógytornász segítségével - Borsóház Fejlesztõ- és
Játszóház
10-16 óráig folyamatosan western lovas kocsi indul a Gorkij u.
32. sz. kapu elõl. Az ingyenes lovas kocsikázást a Korona
Cukrászda biztosítja.

14.00
15.00

2011. imájus 7. Szombat
Kodolányi János Fõiskola
Székesfehérvár, Szabadságharcos út 59.

9.30
10.00

10.30

12.15

13.15
14.00
15.30

17.00

Ünnepélyes megnyitó - Bakonyi Csilla, színésznõ
Fotókiállítás megnyitó - Simonyi Gyula
Genetikai szûrések és ultrahang vizsgálatok a
terhesgondozás folyamán - Dr. Deák Csaba, szülésznõgyógyász
Édes igenjeink - Szexualitás, fogantatás és szülés
felsõfokon (elõadás és konzultáció) - Noll Andrea,
holisztikus bába
A szülés, születés misztériuma - Megnyílni,
elengedni, befogadni - Bujáki Gabriella, perinatális
szaktanácsadó, dúla
Ebédszünet
Anya pénzt keres - Makovi Tímea, fehervar.imami.hu
Kriston intimtorna - a gátizmok felkéSZÜLÉSe a baba
fogadására, gyors regenerálódás szülés után - Mózer
Edit
A lélek útja (elõadás és gong meditáció) - Halmai
László

10-16 óráig folyamatosan western lovas kocsi indul a Gorkij u.
32. sz. kapu elõl. Az ingyenes lovas kocsikázást a Korona
Cukrászda biztosítja.

2011. imájus 8. Vasárnap
Kodolányi János Fõiskola
Székesfehérvár, Szabadságharcos út 59.

10.00

12.00

12.30
13.30
15.00

Helen Doron Gyermek Nyelvi Centrum
Székesfehérvár, Gorkij u. 32.

KORAI FEJLESZTÉSI LEHETÕSÉGEK
Intimtorna - Szõke Marianna gyógytornász,
Kapaszkodó Alapítvány
10.30, 11.30, 15.30 Korai nyelvoktatás
11.00 “Ha a várva várt baba várat magára - PCOS az
ismeretlen betegség”
10.00

,www.szuleteshete.hu/fejer/szekesfehervar-fejer

Fejlesztés eszközökkel lóháton - Bemutatót tart
Székelyhidi Tímea, Szabóné Beki Zsuzsan és Teó, a ló
Elõadás és beszélgetés 10-16 óráig folyamatosan:
• Babaúszás - Hortobágyi Sarolta, “Lotti” úszó edzõ,
babaúszás oktató (elõadás és beszélgetés )
• Okosbaba - Vankó Magdolna, Okosbaba
p ro g ra m - o ktató ( e l õ a d á s é s b e m u tató
foglalkozás)
• Szülésre felkészítés - Kercsényi Györgyi és Szivákné
Heilig Ilona védõnõk

16.30

Kismamák helyes táplálkozása - a magzat, azaz a
leendõ gyermek immunrendszerének védelmében Antal Vali, bionóm hatóanyag elemzõ és életmód
tanácsadó
BOCS Alapítvány: Kisfilm vetítése Thaiföldrõl,
Simonyi Gyula, a BOCS Alapítvány elnöke: Afrika
ökolábnyoma és a kézenfekvõ megoldás: nõk jogai,
családtervezési lehetõségek
Ebédszünet
„Nicsak ki beszél?” – Anya-magzat kapcsolat - NagyKalmár Szilvia, pszichológus
Szülés utáni támogatások (TGYÁS, GYED, GYES,
Anya s á g i tá m o g a tá s , c s a l á d i p ó t l é k ) é s
dokumentumok rendszere ( lakcímkártya, adókártya,
TB kártya) - Dr. Pintér Alexandra
Tudatos felkészülés - Út az örömteli, könnyû
szüléshez - segítõ terápiák/módszerek szülés e l õ t t ,
alatt és után : (kerekasztal-beszélgetés) Dedics
Kornélia, dúla, kismama jóga oktató, Truzsi Katalin,
kineziológus, Pintérné Annus Rita, EFT-terapeuta,
Tamásné Háry Ildikó, BEMER terapeuta, Nagy-Kalmár
Szilvia, pszichológus
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Ingyenes program lehetõségek hétközben
Shakti Jógastúdió
Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 11.

l
l
l

A programokra bejelentkezés szükséges: 06-20/956-8764.
16.00 Kismama jóga
Május 2-án:
17.00 Anya-magzat kapcsolatanalízis - “Lelki
köldökzsinór”
17.00 Babahordozási tanácsadás
14.30 Baba-mama torna
Május 4-én:
17.00 Kismama jóga
10.00 Daloda
Május 5-én:

l

Teasarok - Semiramis Kávézó & Teázó
Szopisarok - Széna Egyesület
Anyák éj szakáj a stan d , kiad ványo kkal, V i lágmentõ
gyöngysorfûzéssel, fotókiállítás kenyai fotókból - BOCS
Alapítvány
Játéksarok, tanácsadás - Varázskuckó Játékbolt
A regisztált vendégek között kisorsoljuk a Nikica bababolt
által felajánlott értékes ajándékokat.

A rendezvénysorozat támogatói:
Kiemelt támogatónk:

Szabadmûvelõdés Háza
Székesfehérvár, Fürdõ sor 3.
Május 4-én:

10.00

Babyblues és szülés utáni depresszió
(beszélgetés) - Dr. Molnár Andrea,
pszichiáter

9.30

Születés holisztikus szemmel - Urbán
László, holisztikus gyógyító
11.00 Birthlight kismama jóga - Szender Niki,
Birthlight kismama jóga oktató
12.30 Homeopátiával szülni és megszületni Toldi Vera, homeopátiás tanácsadó

Helen Doron Gyermek Nyelvi Centrum
Székesfehérvár, Gorkij u. 32.

www.solasuli.hu

Május 6-én:

Játékos képességfelmérés konduktor és
gyógytornász segítségével.
Lotti babaúszás elõadáson résztvevõk kupont
Május 7-án:
kapnak.
Egész héten ingyenes bemutat angol nyelvi foglalkozások 3 hónapos
kortól 14 éves korig. Elõzetes idõpont egyetzetés szükséges: 20/2699233. Western lovaskocsikázás.

Kiegészítõ programok hétvégére
Mosható pelenka tanácsadás - Kuchta Ildikó, fidini.hu
Hordozókendõ- , szín- és stílustanácsadás - Szabó Mira
Okleveles hordozókendõ tanfolyamvezetõ
l Játszóház - Otthon Segítünk Alapítvány

2011. május 1-8.
A Születés Hete Fesztivál 2011. májusban - immár kilencedik
alkalommal - kerül megrendezésre. Ez az országszerte elismert
szakmai-kultúrális rendezvénysorozat számos városban,
településen kínál változatos programokat, ahol az érdeklõdõk
találkozhatnak egymással, illetve a felkészüléssel,
várandósággal, szüléssel, születéssel, gyermekágyas
idõszakkal, szoptatással és csecsemõgondozással kapcsolatos
hasznos információkkal.

Az idei év mottója: CSALÁD és HIVATÁS

Himalája Jóga Stúdió
Székesfehérvár, Havranek u. 13.
Május 5-én:

SZÜLETÉS HETE FESZTIVÁL SZÉKESFEHÉRVÁRON

Széna Egyesület
a Családokért

Székesfehérvári rendezvényünk színvonalas elõadásokkal,
tartalmas programokkal várja az érdeklõdõket. A fesztivál
alapvetõ célja, hogy a várandósok, szülés elõtt álló kismamák
és családok minél szélesebb körû tájékoztatást kaphassanak az
elõttük álló nagy eseményrõl, illetve a számukra elérhetõ
választási lehetõségekrõl. Hogy a szülés ne csak megtörténjen
velük, de életüknek valóban egyik legemlékezetesebb,
legszebb élménye lehessen kisbabájuk világra hozatala;
lehetõség szerint olyan körülmények között, amely mamáknak
és babáknak egyaránt megnyugtató, bensõséges környezetet
teremt, amelyben háborítatlanul figyelhetnek egymásra, saját
igényeikre.
A gyerekeket a hétvégi programok alatt játszóház,
játéktanácsadás várja, valamint rendelkezésre áll szoptató- és
pelenkázósarok.
Mindenkit nagy szeretettel várunk programjainkon! A
rendezvényen való részvétel ingyenes!

Papírgaléria
www.papirgaleria.hu

l
l

Emma,
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Csecsemõ fülbelövés újszülött kortól
Poórné Tünde
+ 36 30 478 00 95
www.fulbelovesszekesfehervar.hu

,www.szuleteshete.hu/fejer/szekesfehervar-fejer

A szervezõk
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