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Ha kiderül, hogy a várva várt gyermek Down-szindrómás, sok család 
kétségbe esik, nem vállalja az ezzel járó terhet, és inkább elveteti a babát. 
Timi és Ádám az érem másik oldalát mutatja meg: ők mindenképpen ilyen 
kicsit akart örökbe fogadni, ezt a döntést pedig egy percre sem bánták 
meg – ma már két érintettet is nevelnek. Történetüket az RTL Klub Fókusz 
című műsora mutatta be, az adás pedig a Családbarát Médiáért-díj áprilisi 
jelöltje lett. A témáról Fodor Biankát, a riport készítőjét kérdeztük.

CSALÁDBAN LEHET 
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Legyen a média a családért!

Szöveg - Szabó Emese

Biankát mindig is az emberközpontúbb témák érdekelték, 
azok, amelyek gyerekekről, emberi sorsokról szólnak. 
Jellemzően mindig ilyen történeketeket dolgoz fel. Timit és 
Ádámot egy Down-szindrómával foglalkozó oldalon keresztül 
ismerte meg, az ott olvasottak alapján kereste meg őket. 
„A hétköznapokban sokszor találkozom azzal, hogy amikor 
az emberek Down-szindrómás gyerekekkel vagy felnőttekkel 
találkoznak, megrettennek és félnek, sőt, akár viszolyognak 
is tőlük” – emeli ki a riporter. Műsorában Steinbach Évát, 
a Down Alapítvány Down dadáját is megszólaltatta, aki 
elmondta, hogy ez a hozzáállás sajnos elég gyakori, nem 
véletlen, hogy sok szülő elveteti babáját, ha a szűrővizsgálat 
során kiderül ez a genetikai rendellenesség.
Timi ugyan munkája során Down-szindrómás felnőttekkel 
dolgozott, így tudta, hogy az érintettektől nem kell tartani, de 
nem ez a jellemző. „Huzamosabb időt én is csak most töltöt-
tem először együtt érintettekkel, eddig inkább csak olvastam 
róluk, messzebbről tekintettem rájuk. Előítéleteim eddig sem 
voltak, arról viszont csak most bizonyosodhattam meg, hogy 
tényleg mennyire közvetlenek, mennyire nincs velük semmi-
lyen probléma. Hihetetlenül szeretnivalóak” – mondja Bianka.

Fodor Bianka gyakornokként már kommunikáció és média szakos egyetemistaként is írt lapoknak, utána került 
az RTL Klubhoz. A Fókusznak két éve dolgozik, először ott is gyakornok volt, ma már riporterként tevékenykedik.

A riporter úgy gondolja, az érintett gyerekeknek családban 
mindenképpen jobb élniük, mint valamilyen otthonban. 
Kiemeli, hogy Timin és Ádámon is látszott, hogy mennyire 
rajongnak a kicsikért. Nem túlzás ez az állítás: a szülőknek 
még nézéséből is érződött, mennyire kötődnek a gyerekek-
hez. Ezt a fi gyelmet és szeretetet az otthonokban nehezen 
kaphatják meg a kicsik, még akkor is, ha alapvetően jó 
intézményről van szó.

Bianka nagyon bízik benne, hogy Timiék példája pozitív 
mintául szolgálhat, segíthet elosztani a gyerekvállalás előtt 
álló vagy akár örökbefogadást tervező szülők kételyeit. 
Ugyanígy segíthet elhessegetni a társadalomban jelen 
levő félelmeket, előítéleteket. Az ugyanis igaz, hogy a 
Down-szindrómás gyerekekre a szülők nem azért lesznek 
büszkék, mert valamiben a legjobbak, legokosabbak, 
bizonyos területeken kicsit mindig le lesznek maradva. 
Viszont nem is ez a fontos, hanem az, hogy családban 
ezek az átlagosnál is védtelenebb gyerekek is megta-
lálhatják a helyüket. Ez pedig a szülőnek is hatalmas 
sikerélményt jelent. 
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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!

A média befolyásolja 
világunkat, 
mi befolyásolhatjuk 
a médiát.

Az alapítvány munkájáról 
a médiacsaladert.hu honlapon 
tájékozódhat.

A kedvezményezett neve: 
Média a Családért Alapítvány
Besorolás: közhasznú
Adószám: 18260993-1-43

Adományaikat 
a 10700347-44872502-51100005 
számlaszámra várjuk.

Kérjük, támogassa adója 1%-ával 
a család- és gyerekbarát közgondolkodást,
segítse a Média a Családért Alapítvány 
munkáját!

Ön milyen 
médiát 
szeretne? 

Legyen a média a családért!




