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Támogatók

A Családbarát Médiáért-díj évek óta rangos elisme-
rése azoknak az újságíróknak és szerkesztőknek,  
akik a nyomtatott, az elektronikus vagy online sajtó-
ban következetesen kiállnak a családi élet értékei 
mellett. A díjat a Képmás szerkesztősége hívta életre 
2007-ben és a Média a Családért Alapítvány osztja ki.

Az évi 12 jelöltet nyolctagú szakmai zsűri választja 
ki a print és elektronikus médiamegjelenések 
közül. Az aktuális hónap győztesével interjút 
olvashatnak lapunkban. 

Decemberben választjuk ki a Családbarát Médiáért-
díj 2016 elnyerőjét, aki 500 000 Ft jutalmat kap. 

Emellett az idei évtől a határon túli magyar újság-
íróknak és szerkesztőknek is külhoni különdíjat 
hirdettünk. Szintén ebben az évben hirdetjük meg 
a Média a Nemzedékekért-díjat is, amelynek 
támája 2016-ban az idős korosztály.

Bővebb információ: www.mediaacsaladert.hu, 
facebook.com/mediaacsaladert

Kerekesszékes nőként gyereket vállalni hatalmas kihívás, de nem lehetetlen: Kriszta és párja a bizonyíték arra, 
hogy mindent meg lehet oldani, nem szabad megijedni. Náluk szinte biztos volt, hogy babájuk dongalábbal 
és nem természetes úton fog világra jönni, mégsem történt így, és ez maga a csoda – történetüket követte 
végig Szalma Erika, akinek az NLCafén megjelent írása a Családbarát Médiáért-díj novemberi jelöltje lett.

GURULÓ KISMAMÁK

Erika az utóbbi időben többször írt olyan emberekről, akik valami 
miatt segítségre szorulnak, akiknek ehhez valamilyen fórum kell. 
Nem hétköznapi emberekről. Kriszta már korábban látókörébe 
került, először akkor találkozott vele, amikor még várta babáját: 
akkor egy másik kerekesszékes kismamával együtt beszélge-
tett vele azokról a nehézségekről és előítéletekről, amelyekkel 
mindketten szembesülnek. Például hogy sokan felelőtlenségnek 
tartják, ha egy mozgássérült nő gyermeket vállal – beleértve 
sok orvost is. Pedig azok, akik testi fogyatékossággal élnek, 
ugyanúgy szeretnének anyák lenni, mint az egészségesek.  
Ők is megpróbálnak a lehető legjobb szülők lenni, még akkor is, 
ha komoly társadalmi előítéletekkel kell megküzdeniük.
„Fontosnak tartom, hogy azok is megérthessék ezeket az embereket, 
akik komoly prekoncepciókkal közelítenek hozzájuk. Én ugyanis 
folyamatosan azzal szembesülök, hogy sajnos sokan nem fogadják 
el őket, furcsán tekintenek rájuk, vagy egyáltalán nem veszik őket 
emberszámba. Pedig szerintem inkább mi, épek vagyunk azok, akik 
tanulhatunk tőlük, felnézhetünk rájuk. Számomra egyfajta lelki töl-
tődést jelent, amikor róluk írok, velük találkozom. Ilyenkor sokszor 
belegondolok abba, hogy a saját problémáim mennyire eltörpülnek az 
övéik mellett, amelyekkel ráadásul nap mint nap meg kell küzdeniük” 

 – mondja Erika. Az újságíró szerint nagyon fontos, hogy a bennük 
lévő erőt, elszántságot és élni akarást megmutassuk a környe-
zetünknek. A többség ugyanis különösebb nehézségek nélkül is 
hajlamos elhagyni és sajnáltatni magát. Pedig Kriszta a bizonyítéka 
annak, hogy mindent meg lehet oldani: párjával a nehézségek 
ellenére gyereket vállalt, és bár kihívásokkal él, bírja a strapát, 
tökéletesen ellátja a babát. Védőnője is nagyon segítőkész, bár-
mikor hívhatja, és ezt ki is használja. Ahogy Erikának fogalmaz: 
parázós anyuka, sok apróság miatt megijed, gyakran támadnak 
kétségei – mint mindenki másnak. Viszont mindig megnyugszik, 
pozitívan gondolkodik, szemlélete pedig nagyon optimista.  

A CSALÁDBARÁT MÉDIÁÉRT-DÍJ 2016 FŐTÁMOGATÓJA A TELEKOM

SZÖVEG   —
SZABÓ EMESE

Szalma Erika az NLCafé munkatársa, de dolgozik a Kismamának és a Central Média egyéb lapjainak is.  
Főleg női, családi, gyerekneveléssel kapcsolatos és lelki témákkal foglalkozik. Mindig is szeretett írni, 
újságíróként pedig akkor kezdett el dolgozni, amikor második gyerekével otthon volt..

SEGÍTSEN MEGTALÁLNI 
A HÓNAP JELÖLTJÉT!

Ajánljon olyan nyomtatott vagy elektro-
nikus sajtóban megjelent, illetve rádióban, 
televízióban sugárzott anyagot, országos 

vagy határon túli médiából, amely 
a családot mint értéket jeleníti meg!

Javaslatát az info@mediaacsaladert.hu 
címre várjuk.

AZOK KÖZÖTT, AKIK A KRITÉRIUMOK-
NAK MEGFELELŐ JELÖLÉST (ÚJSÁGCIKKET, 

RÁDIÓ- VAGY TÉVÉMŰSORT, ONLINE 
TARTALMAT) KÜLDENEK NEKÜNK, HAVONTA 

KISORSOLUNK EGY AJÁNDÉKOT.

NOVEMBERI JELÖLT
Szalma Erika

A Családbarát Médiáért-díj határon 
túli novemberi jelöltje a Felvidék ma 
című szlovákiai magyar hírportálon 
jelent meg. Beke Beáta írásának 
címe: Hogyan neveljünk és indítsunk 
iskolába három gyereket öt euróból?


