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Streetfotó

Lélekben örökké vidéki emberként a nagyvárosi

mindennapok a folytonos rácsodálkozásról

szólnak, ebben lett társam a fényképezés.

Főállásban fotóriporterként dolgozom,

szabadidőmben megszállottan járom Budapest

utcáit. A streetfotózás nekem a teljes

kikapcsolódást jelenti, itt nem mondja meg senki,

hogy mit és hogy fényképezzek, az ösztöneimre

van bízva a dolog. 2019-ben 12-ed magammal

megalapítottuk a Budapest Street Photography

Collectivet (BPSPC), akikkel közös ambíciónk

elfogadtatni és elismertetni a művészi utcafotó

egyébként nagy múltú és gazdag műfaját

Magyarországon is.











Free SzFE

A tiltakozások ellenére szeptember 1-én a

kormány egy alapítványra bízta a Színház és

Filmművészeti Egyetem irányítását. A

modellváltással alapvetően sérül az intézmény

autonómiája, ezért az egyetem szinte teljes

vezetése beadta a lemondását, a diákság pedig

azóta is egyetemfoglalással demonstrál. A

konfliktus „álló-háborúvá” avanzsált, mivel egyik

oldal sem hajlandó engedni követeléseiből.

















Az első hullám

A koronavírus (COVID-19) nevű betegség 2019

Decemberében indult útjára a kínai Vuhan

városából. A járványt 2020. március 11-én az

Egészségügyi Világszervezet (WHO)

világjárvánnyá nyilvánította. A koronavírus első

hullámát ahogy sok más ország, Magyarország

is határai lezárásával, kijárási korlátozás

bevezetésével, közösségi terek,

szórakozóhelyek, boltok bezárásával próbálta

kezelni. Köszönhetően a társadalom

fegyelmezettségének, a koronavírus első

hullámát viszonylag olcsón megúszta

Magyarország.





















Együttmozgás

Az integrációban tanuló – azaz a többi tanulóval

együtt oktatott – mozgáskorlátozott gyermekek

rehabilitációs ellátását utazó szomatopedagógusok

végzik. Az egyéni sajátosságokat figyelembe véve,

problémafókuszúan fejlesztik a gyerekek funkcionális

és motoros képességeit. Egy héten legalább kétszer

találkoznak, a szomatopedagógusok a gyerekekkel

együtt dolgoznak egy célért, ami a későbbiekben

megkönnyítheti a gyerekek boldogulását az életben,

társadalmi integrációját. A mozgásnevelést általában

testnevelés órák alatt tartják, külön a többiektől. Sok

helyen nincs meg a feltétel a fejlesztésekhez, így van

hogy osztályteremben, könyvtárban, vagy éppen a

raktárban kényszerülnek megtartani az órákat.











Patthelyzet
a Görög-Török határon

Recep Tayyip Erdoğan török miniszterelnök 2020

elején bejelentette: megnyitja határait Európa felé

a menekültek számára. A hírek hallatán ezrek

indultak az Edirne-i határátkelőhöz, de a görög

határőrök feltartóztatták az Unióba tartó

menekülteket, akik lényegében csapdába estek, a

görögök miatt tovább, a törökök miatt vissza nem

mehettek. Aztán egy szűk heti vesztegelés után a

Marica folyó partján, miután az orosz és török

elnök szíriai tűzszünetről állapodott meg (ez pedig

szakértők szerint jelentősen csökkentette a

Törökországra nehezedő migrációs nyomást),

egyik napról a másikra el is szállították a több száz

Európába vágyó embert a határtól.












