
Ha azt halljuk, valaki egyedül nevel egy kétéves gyereket, azt 
mondjuk, nem lehet könnyű. Ha az illető férfi , elismerően csettin-
tünk. Ha mindezt vakon teszi, akkor… ööö… mi van?! – így kezdi 
cikkét Kempf Zita. Aztán jön a folytatás: az NLCafén megjelent 
írásból kiderül, Viktor bizony mintaanyákat lepipáló módon neveli 
Kittit, ketten minden akadályt leküzdenek, kapcsolatuk boldog 
és kiegyensúlyozott. Az ezt bemutató cikk lett a Családbarát 
Médiáért-díj júniusi jelöltje.

TÖBB MINT APA

Legyen a média a családért!

Szöveg - Szabó Emese

Viktorék az újpesti lakótelep mellett laknak, ott, ahol Zita 
anyukája. Ő mesélt róluk lányának, innen jött az ismeretség. 
„Kettejük életmódja, kis közössége, kapcsolata kezdett el 
borzasztóan érdekelni, ezt szerettem volna bemutatni. Életük 
technikai része is nagyon foglalkoztatott, főleg mert egy 
másfél éves kislány anyukájaként jól ismerem az általános 
nehézségeket” – mondja Zita. Már a találkozásuk előtt ren-
geteget gondolkodott azon, hogy egyes problémákat Viktor 
vajon hogyan old meg. Például pelenkázáskor honnan tudja, 
hogy alaposan letörölgette-e a kislány popsiját? Vagy etetés-
kor hogyan talál be a szájába?! Ezek mind olyan feladatok, 
amelyek nekünk, látóknak nem okoznak gondot, de csukott 
szemmel bizony bajban lennénk velük. Másrészt mindenki 
tart attól, hogy a gyereke fölmászik valahova vagy megkóstol 
valamit, kisebb-nagyobb balesetek érik. Nos, bármennyire 
meglepő, Kittivel ilyesmi csak akkor történt, amikor mások 
vigyáztak rá, édesapjával sosem. Zita kiemeli, hogy ebben 
persze szerepet játszik az is, hogy Viktor lakása eleve a 
lehető legbiztonságosabban van berendezve, egyszerűen 
azért, mert nem lát.

Kempf Zita az NLCafé szerkesztő-újságírója, negyedik éve dolgozik az online magazinnak. Főként társadalmi 
ügyekkel, egyéni sorsokkal, emberi jogok témáival foglalkozik.

Azokat a feladatokat, amelyeket ők gond nélkül megoldanak, 
mi nem tudnánk egyik napról a másikra megvalósítani, de 
nekik mindez nem tűnik olyan lehetetlennek, mint nekünk, 
akik megszoktuk a „könnyített verziót”. Zita óva int attól is, 
hogy Viktort bárki sajnálni kezdje: ő Kitti nevelését termé-
szetes feladatának tekinti, amit meg tud oldani. Másrészt 
az élete attól, hogy gyereke született, nem nehezebb lett, 
hanem jobb és szebb. Lánya ugyanis nem nehezítő tényező, 
hanem főként örömforrás számára.
„Azért is jó ilyen történetet látni, mert példaként szolgál-
hat: ha látjuk, hogy Viktor helyt tud állni, akkor mi, átlagos 
szülők kevésbé érezhetjük, hogy nem tudunk megbirkózni 
a nehézségekkel” – emeli ki Zita. Mint mondja, ez segíthet 
abban, hogy a szülők ne keseredjenek el kisebb problémák 
miatt. Kittiéket látva azt is könnyű fölismerni, hogy mitől 
lesz család a család: nem a kicsi születésétől, hanem azoktól 
az áldozatoktól, amelyeket a szülő megtesz a gyerekéért, 
attól az érzelmi kapcsolattól, amely köztük kialakul. Példájuk 
rámutat arra is, hogy egy apa is lehet ugyanolyan ösztönös 
szülő, mint egy anya, ha a szeretet vezérli. 
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A média befolyásolja 
világunkat, 
mi befolyásolhatjuk 
a médiát.

Kérjük, támogassa a család- 
és gyerekbarát közgondolkodást, 
segítse a Média a Családért Alapítvány 
munkáját!

Ön milyen 
médiát 
szeretne? 

Legyen a média a családért!

Az alapítvány munkájáról 
a médiacsaladert.hu honlapon 
tájékozódhat.

Adományaikat 
a 10700347-44872502-51100005 
számlaszámra várjuk.

A javaslatokat az 
info@mediaacsaladert.hu
címre várjuk. 

A jelölteket szakmai zsűri 
döntése alapján válogatjuk ki.

Az év 12 jelöltjéből szakmai 
zsűri választja ki a Családbarát 
Médiáért-díj 2016 elnyerőjét, aki 
500 000 forint jutalmat kap. 

Az aktuális jelölttel minden 
hónapban interjút olvashatnak 
a Képmásban.

További információ 
a www.mediaacsaladert.hu 
oldalon és a mediaacsaladert 
Facebook-oldalon.

Segítsen megtalálni 
a hónap jelöltjét,
ajánljon Családbarát 
Médiáért-díjra olyan 
nyomtatott vagy 
elektronikus sajtóban 
megjelent, illetve 
rádióban, televízióban 
sugárzott anyagot, 
amely a családot mint 
értéket jeleníti meg!
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2016-tól a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány 
segítségével a Családbarát Médiáért-díjat a határon 
túli magyar megjelenésekre is kiterjesztjük.
Mostantól a határon túlról is várunk jelöléseket!
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