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S A J T Ó M E G H Í V Ó 
 

ParaSzuperSztár – a fogyatékossággal élő emberek tehetségkutatója 
 

ELŐDÖNTŐ 
 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége az idén tavasszal ParaSzuperSztár címmel előadó- 
és alkotóművészeti kategóriában tehetségkutató versenyt hirdetett fogyatékossággal élő emberek számára azzal 
a céllal, hogy rátaláljon olyan tehetségekre, akik eddig nem, vagy kevésbé tudták megmutatni magukat a 
szélesebb nyilvánosságnak, és őket egy jövőre induló tehetséggondozó program keretében is segítse művészi 
pályájukon. A tehetségkutató ötletgazdái: Bálint Emese színész, énekes, harmonika-művész, Farkas Bálint színész, 
Monspart Sarolta világbajnok tájfutó, Príma-díjas sportoló. A versenyre négyszáznál is többen jelentkeztek, kortól és 
fogyatékosság típusától függetlenül bárki nevezhetett.  
 
Az előadó-művészeti kategóriára (vers- és prózamondás, ének, hangszeres zenei előadás, tánc, színjátszás, egyéb) 
beérkező mintegy 160 nevezésből a beküldött bemutatkozó anyagok alapján egy szakmai zsűri több mint 50 
produkciót talált érettnek arra, hogy az elődöntőn megmérettessen. Az elődöntő zsűrijének tagjai: Monspart 
Sarolta zsűrielnök, világbajnok tájfutó, Príma-díjas sportoló, Both András színész, az RTL Klub hangja, Dévai Nagy 
Kamilla Liszt Ferenc-díjas énekes, előadóművész, László Attila Liszt-díjas érdemes művész, gitárművész, a 
Zeneakadémia tanára, Pozsgai Zoltán Artisjus-díjas zongoraművész és Tóth Richárd színész-koreográfus, korábban a 
kaposvári Csiky Gergely színház tagja. Az elődöntőt és a döntőt Vincze Zoltán rendezi.  
 
A verseny országos döntőjére és az alkotóművészeti kategória legjobb alkotásainak, nyerteseinek bemutatására 
december 5-én kerül sor, a fogyatékossággal élő emberek világnapjához kötődően.  
 

 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 
 

meghívja önt a ParaSzuperSztár elődöntőjére, amelyet 
 

2014. október 6-án (hétfőn) és október 7-én (kedden), 10.30 és kb. 18.00 óra között 
 

rendez meg az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban 
(1131 Budapest, József Attila tér 4.). 

 
A zsűri az elődöntő második napján, október 7-én hirdeti ki az eredményt, ekkor ismerteti, hogy kik jutottak 
tovább a decemberi döntőbe. Az eredményhirdetést követően, várhatóan 17.20 körül sajtótájékoztatót tartunk a 
zsűri és a jelenlévő továbbjutók részvételével. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy – előre nem látható okokból – a 

program változhat, emiatt a sajtótájékoztató időpontja is eltérhet a megadott időponttól! Részletesebb program a 
következő oldalon. 
 
Az eseményre a szerkesztőség munkatársát tisztelettel meghívjuk, a tudósítást köszönjük! Kérjük, hogy részvételi 
szándékukat 2014. október 3-ig szíveskedjenek előre jelezni!  
További információ, regisztráció: Gábor Imola sajtófőnök, MEOSZ (06-30/466-1559, gabor.imola@meosz.hu) 
 

Üdvözlettel 
Gábor Imola  

sajtófőnök
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ParaSzuperSztár – Elődöntő 

 
Tervezett program 

 
2014. október 6. (hétfő) 

 
10.30     Kezdés  
kb. 10.40-11.50   Produkciók 
kb. 11.50-12.10  Szünet 
kb. 12.10-13.30  Produkciók 
kb. 13.30-14.30  Ebédszünet 
kb. 14.30-15.50  Produkciók 
kb. 15.50-16.10  Szünet 
kb. 17.10 Első nap – program vége 
Interjúkészítési lehetőség a versenyzőkkel egész nap, ahogy a fellépésük engedi, a zsűri tagjaival a szünetekben.  
 

2014. október 7. (kedd) 
 
10.30   Kezdés  
kb. 10.40-11.40  Produkciók 
kb. 11.40-12.00  Szünet  
kb. 12.00-13.00  Produkciók 
kb. 13.00-14.00  Ebédszünet  
kb. 14.00-15.00  Produkciók 
kb. 15.00-15.20  Szünet  
kb. 16.20-17.20 Produkciók vége, eredményhirdetés 
kb. 17.20- Sajtótájékoztató a zsűri és a továbbjutók részvételével, interjúkészítési lehetőség 
 Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ 
 
 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy – előre nem látható okokból – a program változhat, emiatt a sajtótájékoztató 

időpontja is eltérhet az előre becsült időponttól! 
 
 
Budapest, 2014. szeptember 30. 


