
 
 

Tisztelt Intézményvezetők, Pedagógusok! 

A PontMás  Vas megyei Autista Gyermekekért Alapítvány  Kék Mozi címmel 

szemléletformáló filmvetítéseket rendez az AGORA Savaria Filmszínház támogatásával. A 

programsorozat célja a középiskolás, illetve középiskolába induló (7-8.osztályos) korosztály 

érzékenyítése, az autizmussal élők társadalmi elfogadásának segítése. 

Négy egymást követő héten az autizmushoz kapcsolódó filmeket nézhetnek meg a résztvevő 

diákok. A vetítések után körülbelül egy órás beszélgetést tartunk, ami - a filmből kiindulva 

- az autizmus sajátosságainak megértésében segíti a nézőket. A beszélgetést Lovass Tibor 

televíziós szakember vezeti, mellette egy érintett szülő vagy gyógypedagógus válaszol a 

felmerülő kérdésekre. 

Az előadások az AGORA Savaria Filmszínházban lesznek. A vetítéseken való részvétel 

ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük az osztályfőnököket, hogy részvételi 

szándékukat 2020 január 30-ig e-mailben jelezzék a pontmas.alapitvany@gmail.com e-mail 

címen vagy Pohánka Edit telefonszámán: 06/209748679. Jelentkezéskor írják meg, melyik 

filmet (filmeket) szeretnék megnézni, és hány fő érkezik a vetítésre. Sajnos nem áll 

módunkban az egyéb esetleges költségek (pl. útiköltség) térítése. Köszönjük! 

A programban részt vevő diákok számára pályázati lehetőséget kínál alapítványunk: A látott 

filmek, vagy személyes élmények alapján fejezzék ki gondolataikat az autizmusról valamilyen 

művészeti ágban. Ez lehet fotó, grafika, festmény, irodalmi vagy zenei alkotás, illetve film. A 

pályaműveket kérjük, március 23-ig juttassák el Pohánka Edit kuratóriumi elnök részére 

(ÁNTSZ épület: 9700 Szombathely, Sugár u. 9.). Az alkotásokból az Autizmus 

Világnapjára (április elejére tervezve) kiállítást rendezünk a Savaria Mozi előterében. A 

legjobb munkákat a megnyitón díjazzuk. 

A VETÍTETT FILMEK, ÉS AZOK TERVEZETT IDŐPONTJAI: 

Február 11. kedd, 11:00 óra: Különleges életek (francia film, 114 perc)  

Bruno és Malik közel húsz éve egy különleges feladatnak szentelik életüket. Olyan hátrányos 

helyzetű fiataloknak igyekeznek segítséget nyújtani, akik autizmussal élnek. Minden gyermek 

más és más területen küzd nehézségekkel, így mindegyikük kezelése egyedi módszereket kíván, 

melyek olykor szélsőségesek, de leginkább rendkívül szerethetők és mulatságosak. 

Rendező: Olivier Nakache, Éric Toledano (Életrevalók) 

Szereplők: Vincent Cassel, Reda Kateb, Héléne Vincent 

Február 19. szerda, 11:00 óra:  Ízlés szerint fűszerezve (olasz film, 92 perc) 

Arturónak, a sikeres séfnek ismétlődő dühkitörései miatt közösségi szolgálatot kell 

teljesítenie: egy Asperger-szindrómásokkal foglalkozó segítő csoport tagjait kell megtanítania 

a főzés rejtelmeire. A húszéves Guido különleges tehetséget mutat az ízek és fűszerek iránt. 

Arturo magával viszi a fiút egy szakácsversenyre: a gyönyörű tájakon át vezető toscanai út 
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során lassan kibontakozó különleges barátság gyökeresen megváltoztatja Arturo hozzáállását 

az életéhez... 

Rendezte: Francesco Falaschi 

Szereplők: Vinicio Marchioni, Valeria Solarino, Luigi Fedele, Nicola Siri, Mirko Frezza 

Február 26. szerda, 11:00 óra: Bajnokok (spanyol film, 124 perc) 

Marco Spanyolország legjobb kosárlabdacsapatának segédedzője. Egy nap ittasan vezet, és 

frusztrált viselkedése és kezelhetetlen indulatai miatt balesetet okoz. Bíróság elé kerül, 

elveszíti a munkáját, és még a barátnője is elhagyja. A bíró a lehető legkellemetlenebb 

büntetést szabja ki a végtelenül önző, minden empátiától mentes férfira: egy értelmi 

fogyatékossággal élő férfiakból álló csapatot kell edzenie, akik eddig még sohasem láttak 

kosárlabdát. Ártatlanságuk, érzékenységük és humoruk azonban nem várt módon változtatják 

meg Marco életét: általuk lassanként megtanulja, mi az igazán fontos az életben. 

Rendezte: Javier Fesser 

Szereplők: Javier Gutiérrez, Athenea Mata, Juan Margallo, José de Luna 

Március 4. szerda, 11:00 óra: Jégszekrénybe zárva (magyar film, 73 perc) 

Az autizmussal élő emberek egész máshogy észlelik a világot. Gyakran tesszük fel a kérdést: 

Miért nem beszélnek? Miért viselkednek így? Miért jegyzik meg a vonatmenetrendet, 

telefonkönyvet vagy miért tudnak mindent a bolygók mozgásáról vagy éppen a sárgarépa 

fajtáiról? Miért sikítanak, kiabálnak, ha valami erős íz, fény, forma éri őket? És talán ők is 

feltették már magukban a kérdést: miért kezeljük őket betegként? Miért vannak a 

sztereotípiák? 

Egy átfogó dokumentumfilm az autizmusról. 

Rendezte: Csabai Kristóf 

Narrátor: Tari Julianna 

Szeretettel várjuk az érdeklődő osztályok jelentkezését! 

 A PontMás Vas megyei Autista Gyermekekért Alapítvány nevében: 

 

 

                                                                                                               Pohánka Edit 

            kuratóriumi elnök 

 

 

Szombathely, 2020. január 10. 


