
Apa nem csak arra van, hogy talicskán hazatolja a pénzt – Haszon Zsófi a 
ezt a találó címet adta cikkének, amelyet az ihletett, hogy a konzervatív 
családmodellben az apa szerepe gyakran kimerül abban, hogy a család 
anyagi hátterét megteremtse. Pedig mindenkinek jót tenne, ha ez vál-
tozna. Az erről szóló, a 24.hu felületén megjelent cikk lett a Családbarát 
Médiáért-díj augusztusi jelöltje.

TÖBBFUNKCIÓS APUKA

Legyen a média a családért!

Zsófi a gyakran kapja föl a fejét olyan témákra, amelyek tár-
sadalmi szempontból fontosak, viszont nem sokat beszélnek 
rólunk. Készített például videóriportot egy Down-szindrómás 
fi úról, aki iparművész édesanyjával közösen alkot ékszereket és 
táskákat, de fölhívta már a fi gyelmet a társadalmi esélyegyen-
lőségre és egymás elfogadására egy mozgássérült kortárs 
táncos fi atalember történetén keresztül is. Fotóriporter kollé-
gájával, Pál Anna Viktóriával egy olyan civil kezdeményezést 
is bemutatott, amely a hajléktalanok lakhatási problémáit 
újszerűen közelíti meg. „Ezek a témák azon túl, hogy érdeke-
sek, előre mutatnak a pozitív irányú változások felé, ezáltal 
gondolkodásra késztetik az olvasót. Ilyen az apák szerepével 
foglalkozó cikkem is, hiszen sokan nem is tudják, mennyire 
fontos, hogy a férfi  ne csak a pénzkereső szerepet töltse be 
a család életében” – mondja Zsófi a.

A szerző maga is látja azt, amit a neki nyilatkozó szakértők is kiemel-
nek: hogy a változás már elkezdődött, az apukák egyre gyakrabban 
kiveszik részüket a gyereknevelésből, van igényük arra, hogy a 
családjukkal legyenek. Felidézi, hogy édesapja is igyekezett velük 
tölteni szabadidejét, amiből sajnos nem volt túl sok. „Amikor csak 
tehette, velünk volt, de felnőttként már jobban látom és tudom, 
hogy ennél jóval több közös programot szeretett volna. Viszont 
voltak napok, amikor reggeltől estig a munkahelyén volt. Jó lenne 
ezen a gyakorlaton változtatni, hiszen kutatásokkal igazolták, 
hogy a férfi ak életét meghosszabbítja a családi körben töltött 
idő” – mondja. A téma fontossága miatt Zsófi a júliusban a 24.hu 
Facebook-oldalán élőben is beszélgetett a cikkében nyilatkozó pszi-
chológussal. Léder Lászlóval a modern kori apaszerepeket járták 
körbe. Ahhoz ugyanis, hogy mindez tudatosuljon az emberekben, 
a lehető legtöbb fórumon föl kell rá hívni a fi gyelmet. 
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A 2016. ÁPRILIS 26-TÓL JÚLIUS 12-IG 
TARTÓ ELŐFIZETŐI AKCIÓBAN 
GINTNER ORSOLYA (DUNAHARASZTI) 
- KOLPING HOTEL
ÉS ZÁGORHIDI CZIGÁNY BALÁZS 
(OSZKÓ) - HOTEL KAPITÁNY 
PIHENÉST NYERTEK. 
Nyeremény utalványukat postán küldjük el.
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