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KEDVES OLVASÓ! Jelképes összefoglalója ez a kiadvány a MOL Új Európa Alapítvány elmúlt 10 éves történetének. 2006-ban 

a fiatal tehetségek támogatása és a beteg gyerekek ügye volt az a két terület, ami mellett elköteleztük magunkat. Büszkék 

vagyunk rá, hogy tartós és megbízható támogatásunkkal hathatós segítséget tudtunk nyújtani a tehetséggondozáshoz és 

a beteg gyermekek gyógyulásához.

Pillantsanak be Önök is a számunkra fontos területeken végzett munkába! Az első öt interjúalany tapasztalata azt mu-

tatja meg, mekkora felelősség a tehetséget kamatoztatni, milyen sok áldozattal jár. Az interjúk második fele pedig abba 

a  komoly szak tudást, felkészültséget és empátiát igénylő munkába vezet be, amelyet a beteg vagy veszélyeztetett gyerme-

kek mellett végeznek a szakemberek. Az ő tapasztalatukat erősíti meg számos támogatottunk értékes gondolata.

Ők és velük együtt a több ezer támogatott fiatal tehetség, a terápiában részesülő több tízezer kisgyermek és a velük foglalkozó 

szakemberek életünk szerves részévé váltak az elmúlt tíz évben, ahogy mi is az övékének. Többüket láttuk felnőni, beérni, mint 

Szilágyi Áron kétszeres olimpiai bajnok kardvívót, vagy Szabó Ildikó nemzetközileg elismert csellóművészt. És követtük a 

terápiában részesülő gyermekek sorsát, gyógyulásukat, fejlődésüket. Mindenkivel személyes kapcsolatra, együttműködésre 

törekedtünk, hogy ne csak neveket, számadatokat lássunk a pályázati döntési listákon. Hiszünk ugyanis abban, hogy csak ez 

a kölcsönösség nyújt biztos alapot a sikerekhez. Közös sikereinkhez. Köszönjük mindenkinek, aki részese volt ennek a tíz évnek!

Baán László, a kuratórium elnöke, a Szépművészeti Múzeum-MNG főigazgatója

Ferencz I. Szabolcs, kurátor, a MOL-csoport Társasági Kapcsolatok ügyvezető igazgatója
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| Mi hangzott el azon a kilencéves korodban hallott előa-

dáson, ami megnyert a sportág számára?

Gerevich György jött el az iskolánkba, hogy népszerűsítse 

a  vívást. Tulajdonképpen semmi különös nem történt az 

előadáson, de Gyuri bácsi nagyon szimpatikus volt, meg-

fogott a  karaktere. Bejött egy széles mosollyal, elsütött 

egy-két viccet, és elmondta, hogy lehet jönni vívni. Én ezt 

lelkesen elújságoltam édesanyámnak, aki le is hozott a ví-

vóterembe.

| Ahol Gerevich György tanítványa lettél. Miben rejlett az 

ő egyedisége szakemberként?

Igazi példakép volt, hiszen nem csak vívni tanított meg, 

hanem afféle mentorfigura is volt az életemben. Megvolt 

az a  különleges tulajdonsága, hogy nagyon hamar meg 

tudta magát szerettetni a gyerekekkel, jól bánt velük. Cso-

GEREVICHI 
HAGYOMÁNYOK

EGY ELŐADÁSSAL KEZDŐDÖTT, MAJD OLIMPIAI, VILÁG- ÉS EURÓPA-BAJNOKI CÍMEKKEL FOLYTATÓDOTT.  

ÉS HOL VAN MÉG A VÉGE! SZILÁGYI ÁRON KARDVÍVÓ TEHETSÉGRŐL, ÁLDOZATOKRÓL, BIZALOMRÓL,  

KÜZDÉSRŐL ÉS ARRÓL, HOGY MIÉRT NEM LETT MATEMATIKUS.

SZILÁGYI ÁRON | KARDVÍVÓ

SZILÁGYI ÁRON (1990) többszörös országos, 

 Európa-, világ- és olimpiai bajnok vívó. Kilenc éve-

sen kezdett el vívni a  Vasasban, utánpótlás ver-

senyzőként az összes korosztályban minden lehet-

séges bajnokságot megnyert itthon és külföldön. 

Néhai nevelőedzője, Gerevich György 2007-ben 

MOL Tehetséggondozásért díjban részesült. 2012-

ben a londoni olimpián egyedül képviselte a magyar 

kardvívást, ahol első helyen végzett egyéniben, 

2016-ban Rióban megvédte címét. Áron versenyzé-

sét 2006-2010 között az Új Európa Alapítvány se-

gítette, 2011-ben a MOL felnőtt egyéni szponzorált 

sportolói közé került.

10 ÉV | 10 ARC | 01 



76

| A tehetség sokat ismételgetett fogalom, de valójában ne-

hezen beazonosítható. Szerinted mit jelent? 

A sportban – és a vívásban kifejezetten – a tehetség egyik 

alapját a  szorgalom kell, hogy képezze. Az, hogy valaki 

első ránézésre ügyesen fogja meg a kardot, nem sok min-

dent jelent, ha nincs mögötte az a küzdeni tudás és akarat, 

ami elviheti egészen az olimpiai bajnoki címig. Sok tehet-

ségesnek mondott fiatal vívótársam hagyta abba a vívást, 

mert nem volt elég kitartó, netán nem tudott feldolgozni 

egy-egy kudarcélményt. Én azokat a fiatal vívópalántákat 

tartom tehetségesnek és sokra hivatottnak, akik elsőként 

érkeznek a terembe, a legkeményebben dolgoznak és utol-

sóként mennek haza. Belőlük mindig lesz valami.

| Miként döbben rá az ember a saját tehetségére? Elejétől 

fogva érzed, netán fel tudsz idézni egy konkrét pillanatot?

Nekem pont egy nehéz időszakomban, 13 évesen „esett 

le” a  dolog, amikor minden más elvonta a  figyelmemet 

a  sporttól. Többet akartam együtt lógni a  barátaimmal, 

dálatos miliőt tudott kialakítani a  vívóteremben. Nem 

személyi kultuszt épített maga köré, hanem mindenkit 

befogadott, csapatban gondolkodott, a  szeretetét adta át. 

Ez fogott meg benne. Szerintem egy edzőnek ilyen karak-

ternek kell lennie. 

| Szeretnéd ilyen szempontból továbbvinni az örökséget?

Abban nem vagyok biztos, hogy bennem is megvan mind-

ez, de majd én is szeretnék visszaadni abból a  tudásból, 

amit megkaptam. Hogy milyen formában, azt egyelőre 

nem tudom.

| De azért abba csak belegondolsz, hogy ma épp olyan 

hatással lehetsz a  gyerekekre, amilyennel annak idején 

 Gerevich György volt rád…

Persze, nagyon örülök, hogy népszerűbb lett a vívás a lon-

doni sikerem óta, sok helyre el is mentem, hogy népszerű-

sítsem a sportágat. Nem könnyű feladat példaképnek lenni, 

nap mint nap érzem ennek a súlyát – amikor lejövök edzés-

re, versenyzem, vagy akár csak az utcán sétálok.  Valóban 

érzem a  gyerekek figyelő tekintetét, akár itt a  Vasas vívó-

termében is, ahogyan nagyon aranyosan megpróbálják ell-

esni a mozdulataimat. Jó nagy adagnyi felelősség!

| Annak idején te is próbáltad ellesni a  nagyok mozdula-

tait?

Persze! Nagyon szerencsés voltam: akkoriban a Vasas már 

a legeredményesebb kardműhely volt, itt edzett Ferjancsik 

Domonkos és Nemcsik Zsolt például. Tőlük próbáltam el-

lesni bizonyos személyspecifikus dolgokat, aztán otthon, 

a tükör előtt gyakoroltam. Ma már nekem is vannak moz-

dulataim, akcióim, amiket az egész mezőny ismer, a tusa-

im nagy részét ezekből viszem be. Próbálok kiismerhetet-

len maradni, de van egy alap mozgáskultúrám, amin nem 

akarok és már nem is tudok változtatni. Jó érzés, amikor 

azt a körparádot próbálgatják a gyerekek, amit én is hasz-

nálok szinte minden asszómban. 

| Bizonyos sportágakban fontosabb az edző-mentor sze-

mélye, intimebb a viszony, mint másokban. Ilyen a vívás 

is. Hol az a pont, ahol a sportoló elkezdi felfedezni a saját 

útját?

Egy jó edző nem irányítani akar vagy a saját képére formál-

ni, egyszerűen csak odaadni egy ajándékot – a  tudását –, 

amivel a sportoló azt kezd, amit akar. Nekem ebből a szem-

pontból szerencsém volt: a  nevelőedzőm sosem erőltette 

rám az akaratát, ha ott állt mellettem, akkor se üvöltötte 

be tusról tusra, hogy mit csináljak, nem kontrollált. Arra 

persze magamnak kellett rájönnöm, hogy ha azt csinálom, 

amit ő mond, sikeres leszek. Így sokkal könnyebb volt elfo-

gadnom őt és a tanácsait. 

| Volt azért dackorszakod?

Igen, 12-14 évesen emlékszem, hogy jó párszor gondoltam: 

elavult butaság, amit az edzőm akar tanítani, és majd én, 

 Szilágyi Áron fogom feltalálni a spanyolviaszt. Hát, nem így 

történt. Az edzőm nagyon türelmes ember volt, abszolút nem 

vette föl ezeket, úgyhogy a dackorszak gyorsan el is múlt.

AZ, HOGY VALAKI ÜGYESEN FOGJA MEG A KARDOT, NEM SOK 
MINDENT JELENT, HA NINCS MÖGÖTTE AZ A KÜZDENI TUDÁS ÉS 
AKARAT, AMI ELVIHETI EGÉSZEN AZ OLIMPIAI BAJNOKI CÍMIG. 
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mind nagyobb teher volt, hogy a  délutánjaim nem szaba-

dok, monotonná váltak az edzések. Az edzőm leültetett 

édesanyámmal és azt mondta: nem ígérheti azt meg, hogy 

olimpiai bajnok lesz belőlem, de nagyon jó sanszot lát erre, 

úgyhogy mindent meg fog tenni, hogy a pályafutásom jól 

alakuljon. Ekkor jöttem rá, hogy tényleg van miért csinál-

nom, hogy tehetséges vagyok, és ezt ki kell használnom.

| Mennyit számít a kezdetekkor, a nehéz időszakokban, ha 

az ember érzi, hogy mások bíznak benne?

Szerintem egy gyereknél még sokkal fontosabb, mint egy 

felnőttnél. Egy gyermek alapvetően arra vágyik, hogy fi-

gyeljenek rá, elismerjék, szeressék, az edzőjétől, szüleitől 

megkapja az odafigyelést, amire szüksége van. Nekik ösz-

tönző, ha ott állnak mögöttük, bátorítják őket és kudarc 

esetén sem legyintenek rájuk. 

| Kiváló edző, stabil családi háttér, barátok, akik jól keze-

lik, hogy a versenyek, edzőtáborok miatt hónapokra eltű-

nik. Tegyük fel, hogy mindez megvan, arról viszont ritkán 

esik szó, mennyit számítanak az anyagi körülmények egy 

sportkarrier során. 

Nekem a  felsoroltak valóban mind megvoltak, viszont 

anyagilag sokat tudott hozzátenni a  pályafutásomhoz, 

hogy más forrásokból is kaptam támogatást, hiszen a szü-

leim egész egyszerűen limitáltan tudták finanszírozni 

a  dolgokat. Ott az utazás: edzésre, edzőtáborba, verse-

nyekre el kell tudni jutni. Szállást fizetni, nevezési díjakat 

– az ember nem is gondolná, ezek milyen súlyos összegek 

tudnak lenni. A  felszerelés folyamatosan használódik, az 

edzőnek is vannak költségei. És ezek még csak a gyakorlati 

dolgok, de ott a  másik oldal is: egy sportolónak oda kell 

figyelnie arra, hogy mit eszik, hogyan él, mindenhol a mi-

nőségre kell törekednie, ami építi, nem pedig rombolja. 

Én a lehető legfiatalabb koromban bekerültem a válogatott 

utazó keretébe, tizenhét évesen már felnőtt válogatott vol-

tam, de még nekem is rengeteget jelentettek a támogatók. 

Az ilyesmi nagyot tud lendíteni a pályafutásunkon.

| Akár jelentheti a különbséget versenyző és versenyző kö-

zött?

Jó pár olyan pályafutást láttam derékba törni, ahol nem 

bírták a szülők az anyagi áldozatot. Rettenetesen szomorú 

ezt megélni: egyszerűen csak egy támogatóra lenne szük-

ség, aki előremozdítja a sportoló életét.

| Személyesen is tudsz azért tenni, hogy a támogatók töb-

ben jöjjenek a sportágba?

Igen, és nagyon jó érzés, hogy, mondjuk, a  klubom vívó-

szakosztályának szponzora részben azért is támogat ben-

nünket, mert én hozzájuk tartozom. Ebből a  mi sport-

águnk épül. Az egyéni szponzorokkal pedig különleges 

kapcsolatot ápolunk mi, sportolók. 

| A sport mellett a matematikában is ígéretes tehetségnek 

számítottál. Nem bánod, hogy nem matematikusként ta-

láltad meg a számításodat?

Egy ponton választanom kellett az élsport és a matek kö-

zött. Jól ment mindkettő: a Fazekas Gimnázium matema-

tika tagozatára jártam, de egyszer csak jól látszott, hogy 

nem lehet mindkettőt magas szinten művelni, legalábbis 

nekem nem volt energiám rá. Nagyon ritkán játszom el 

a gondolattal, hogy mi lett volna, ha. Jó ez így.

| AZ INTERJÚT KÉSZÍTETTE 

CSEPELYI ADRIENN ÚJSÁGÍRÓ, 

A MÉDIA A TEHETSÉGEKÉRT DÍJ 

2015. ÉVI KITÜNTETETTJE. |

A TEHETSÉG NEM CSAK A SZOKVÁNYOS 
 ÉRTELEMBEN VETT TEHETSÉGET JELENTI, HANEM A HOZZÁ TARTOZÓ SZORGALMAT IS: 

ÖNMAGÁBAN MINDKETTŐ KEVÉS A SIKERESSÉGHEZ, DE EGYÜTT MINDENRE ELÉG. A TEHETSÉG AHHOZ KELL, 

HOGY EGY LÉPCSŐFOKKAL FELJEBBRŐL INDULJ EL A CSÚCS FELÉ. HA NEM TESZED MELLÉ A SZORGALMAT, 

AKKOR A LENTRŐL INDULÓK IS UTOLÉRNEK, SŐT ELSZALADNAK MELLETTED. | OROSZ VIKTOR, TÖBBSZÖRÖS 

KOROSZTÁLYOS EURÓPA- ÉS VILÁGBAJNOK ÍJÁSZ | PÁLYAFUTÁSÁT 2013 ÉS 2016 KÖZÖTT SEGÍTETTE A MOL.

NEM SZABAD MEGFELEDKEZNI A CÉLOKRÓL  
EGY PILLANATRA SEM. CÉLTALANUL KÖNNYEN BELE LEHET FÁSULNI A MONOTON 

MUNKÁBA, MOTIVÁLTNAK KELL MARADNI ÉS FOLYAMATOSAN BELSŐ ERŐSÍTÉST KELL NYERNI ABBÓL,  

HOGY MINDEN EGYES VÉGIGKÜZDÖTT NAP KÖZELEBB VISZ A CÉLJAINKHOZ. | BAJI BALÁZS, EURÓPA-BAJNOKI 

EZÜSTÉRMES GÁTFUTÓ, OLIMPIKON | PÁLYAFUTÁSÁT 2007 ÉS 2016 KÖZÖTT SEGÍTETTE A MOL.

A SIKER EGY OLYAN POZITÍV ÉLMÉNY 
ÉS TAPASZTALAT SZÁMOMRA, AMELY BELÜL 

MAGABIZTOSSÁGOT, ÖNBIZALMAT ÉS MOTIVÁCIÓT AD A JÖVŐRE. A FELTÉTELE: CSELEKVÉS, 

HIT ÉS TÜRELEM. | CSONKA ANDRÁS, EZÜSTÉRMES PARALIMPIKON, VILÁGBAJNOKI 

BRONZÉRMES ASZTALITENISZEZŐ | PÁLYAFUTÁSÁT 2006 ÉS 2012 KÖZÖTT SEGÍTETTE A MOL.

A SIKER ESÉLYE A „FELHASZNÁLT”  
SZERENCSE ARÁNYÁBAN CSÖKKEN, 
AZAZ MINÉL NAGYOBB MÉRTÉKBEN ÉPÍT VALAKI A SZERENCSÉRE, ANNÁL NAGYOBB MÉRTÉKBEN 

CSÖKKENTI A SIKERÉNEK VALÓSZÍNŰSÉGÉT. | BÁNYAI ZSOMBOR, JUNIOR EURÓPA- ÉS 

VILÁGBAJNOK PÁRBAJTŐRÖZŐ | PÁLYAFUTÁSÁT 2012 ÉS 2016 KÖZÖTT SEGÍTETTE A MOL.
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| Hogyan határozná meg a tehetséget? 

A tehetség egyfajta adottság. Hiába kívánjuk, hogy valaki 

asztalos legyen, ha se kedve, se szakértelme nincs ahhoz 

a hivatáshoz. Az adottságon túl pedig feltétlenül fontosnak 

tartom a  szorgalmat és hozzá a  mérhetetlen elhivatott-

ságot. Ha ez a három nincs együtt, az adottság elveszhet. 

A munka és a kitartás ugyanolyan jelentős, mint a jó képes-

ségek megléte. 

| Az adottság genetikai kérdés is, de sokat számít a nevelés, 

az otthoni környezet, illetve egyéb ingerek is. 

Hiszem, hogy a nevelés már jóval a születés előtt kezdetét 

veszi. Később a szülő, aki rendszeresen koncertre, hangver-

senyre, színházba és egyéb művészeti előadásokra jár, po-

zitív hatást gyakorol a gyerekére, aki minden valószínűség 

szerint nyitottabb, a  világra jobban figyelő, érzékenyebb 

MINDEGYIK DIÁK 
BEFEKTETÉS

„MAGUKHOZ KÉPEST LEGYENEK A LEGJOBBAK” – VALLJA DIÁKJAIRÓL SZOKOLAYNÉ PÁSZTOR EDINA, A KODÁLY ZOLTÁN 

MAGYAR KÓRUSISKOLA ZENEI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK VEZETŐJE. VELE A NEVELÉS EREJÉRŐL, A KÜLÖNLEGES TEHETSÉGŰ 

FIA KÉPESSÉGEINEK KIBONTAKOZTATÁSÁRÓL ÉS ARRÓL IS BESZÉLGETTÜNK, HOGY MIVEL MOTIVÁLJA A KÜTYÜK 

BŰVÖLETÉBEN ÉLŐ TANÍTVÁNYAIT.

SZOKOLAYNÉ PÁSZTOR EDINA | ZONGORATANÁR, TEHETSÉGGONDOZÓ

SZOKOLAYNÉ PÁSZTOR EDINA (1970) zongora-

tanár, tehetséggondozó, fia, SZOKOLAY ÁDÁM 

(1996) kiemelkedő tehetségű zongorista.  Edina 

1995-ben végzett zongora-szolfézstanár, kamara-

művész szakokon. A Kodály Zoltán Magyar  Kórus - 

iskola tan szék  vezető tanára, Bonis Bona- díjas 

pedagó gus. Tanítványai számos hazai és külföldi 

zongora versenyen szerepeltek eredményesen az 

elmúlt években. Ádám kilenc évesen felvételt nyert 

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kivételes 

tehetségű Gyermekek Képzőjébe, jelenleg New 

Yorkban a Bard Egyetemen tanul. 2006-ban a MOL 

Tehetségtámogató Program segítségével vásárol-

tak saját zongorát, majd Ádám pályafutását 2013-ig 

támogatta a pályázat. 
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| Hogy látja, milyen szerepet játszott Ön a fia, Ádám pálya-

választásában, és szakmai fejlődésében? Mit tudott neki 

adni, ami segítette a tehetsége ilyen szintű kibontakozta-

tásában? 

Mint addig is minden tanítványomnál, nagyon fontos 

volt számomra, hogy ne csak oktatója, hanem tehetség-

gondozója, mai szóval élve menedzsere is legyek a  ta-

nítványaimnak. Ádám első zongoratanára én voltam. 

Egyértelmű, hogy anyaként és zenetanárként többet tud-

tam adni neki, mint az a szülő, akinek nem a zene a hiva-

tása. Nagy előnye volt a  nem zenész szülők gyerekeihez 

képest, hogy én tudtam otthon napi szinten gyakorolni 

vele, és így rögtön biztosítottam az egyenletes fejlődést. 

Persze ehhez kellett egy érdeklődő és tehetséges gyer-

mek, Ádám személyében. Próbáltam minden lehetőséget 

igénybe venni: elmentünk versenyezni először megyei, 

aztán országos, 8 éves korában pedig nemzetközi szinten, 

majd amikor már beszélt idegen nyelveket, nemzetközi 

kurzusokra ment, hogy a  tudását tökéletesítse. Amikor 

8 évesen felvették a Zeneakadémia előkészítőjébe, akkor 

szükségessé vált a pianínó helyett egy jó gyakorló zongo-

ra megvétele. Ebben, majd a további években a versenyek-

személyiség lesz. Előnyösebb helyzetből indul az ingersze-

gény környezetben nevelkedett kortársainál. Arról nem is 

beszélve, hogy a nevelés meghatározza a tehetség kialaku-

lását, fejlődését.

| Ön, mint tanár, hogyan járul hozzá a  tehetség kibonta-

kozásához?

A gyerekeknek elengedhetetlen a dicséret. Általában min-

dig biztatni szoktam őket. Érdemes a  növendékeket ver-

senyekre vinni, ahol megmutathatják a  tehetségüket és 

a  jövőben kamatoztatható élményekre tehetnek szert. 

Nem olyan módon, hogy azt mondom, nyerni fogsz, hiszen 

mindegyik verseny kiszámíthatatlan, de a  tapasztalat mi-

att nem árt. Hasonlóan fontosak a nyári kurzusok is. 

| A klasszikus zene világában gyakran elhangzik, hogy 

a  gyerekeknél már tíz-tizenkét éves korban eldől, nagy 

művészek lesznek-e vagy sem. Egyetért ezzel?

Nem hiszek ebben! Szerintem a  kamaszkor a  legmeghatá-

rozóbb korszak, akkor dől el minden. Egy kisgyereknél, ha 

szabad ezt mondanom, a tanítás már-már idomítással ér fel. 

Megmutatjuk neki, mit csináljon, és ő mindent leutánoz. 

Ha viszont tizennégy-tizenöt évesen a gyereknek nincsenek 

önálló gondolatai a zenéről, egy-egy hang megszólaltatásá-

ról, akkor kevés dolgot tehet már a  tanár. Nem mellesleg 

óvatosan kell bánni azzal a kijelentéssel, hogy valaki tehet-

séges vagy tehetségtelen. Minden kategorikus kijelentés 

elhamarkodott és káros, és amelyik tanár ennek mentén 

alkot véleményt, nem jó pedagógus. Mindenkinek egyfor-

mán jár az esély, aztán a többi az idők során úgyis eldől. 

| A tanítványai közül kire a legbüszkébb?

Tulajdonképpen az összes tanítványomra büszke vagyok, 

akik a  zongorázás örömét magukévá tették, az ered-

ményektől függetlenül. Név szerint említhetem Andor 

Mátyást, aki nemzetközi szinten is nyert díjakat, vagy 

Kovács Erikát és Sas Gabriellát, akik mára egyetemet vég-

zett művészpedagógusok és fiatalok tanításával foglalkoz-

nak. Az  ő küzdeni tudásuk a  példa arra, hogy mennyire 

szükséges a szorgalom a tehetség mellé. 

A  legbüszkébb pedig a  saját gyerekemre vagyok, aki min-

dent megvalósított, amit a zenetanulásban elképzeltem. 

Említhetem még Andor Mátyást, aki nemzetközi szinten 

is nyert díjakat, vagy Kovács Erikát és Sas Gabriellát, akik 

mára egyetemet végzett művészpedagógusok és fiatalok 

tanításával foglalkoznak. Az ő küzdeni tudásuk a  példa 

arra, hogy mennyire szükséges a szorgalom a tehetség mel-

lé. De tulajdonképpen az összes tanítványomra büszke va-

gyok, akik a zongorázás örömét magukévá tették, az ered-

ményektől függetlenül.

MINDIG KUTATNI KELL AZ ÚJ DOLGOKAT,  
ÉS VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGET KELL ADNI  
MÁR A KISGYERMEKNEK IS.
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re és a nemzetközi kurzusokra való eljutásban segített az 

Új Európa Alapítvány.

| Gondolom, a  zenészeknél sem ér véget a  tanulási folya-

mat az iskola befejezésével.

A zenészek számára a  tanulás életfogytig tart. Ha csak 

a zongorairodalmat nézem, egy élet kevés az elsajátításá-

hoz. A világ változásai mellett a pedagógusok sem mehet-

nek el szó nélkül. A gyerekek is változnak, nem ugyanaz 

érvényesül a  tanításban, ami tíz évvel ezelőtt jól bevált 

módszernek bizonyult. A technika világában nehéz moti-

válni őket, ezért a tanárok kreativitásán is rengeteg múlik. 

| Ön hogyan tudja motiválni a  kütyük bűvöletében élő 

gyerekeket?

Már sok olyan zenei program van, ami segít abban, hogy 

felkeltsük a  számítógéphez kötődő ifjúság érdeklődését. 

Ezen felül a gyerekek nagyon sokat ülnek az órákon, nehéz 

őket rávenni, hogy még játékidőben is dolgozzanak. Ezért 

próbálok különböző gyakorlatokkal segíteni a  frissesség 

megtartásában, például a  kicsikkel, de sokszor még a  na-

gyokkal is lufigyakorlatozunk, amely a technika elsajátítá-

sában is segít. Igyekszem továbbá kilépni az eddigi zeneok-

tatásból, és, mondjuk, újfajta etűdöket találni. A  magyar 

származású Michel Sogny francia zeneszerző-zongoramű-

vész bevette Ádámot és még másik két tanítványomat az 

alapítványába, és az ő saját etűdjein keresztül fejleszthet-

ték a gyermekek a technikájukat. Ezek a darabok nagyon 

dallamosak, van köztük már-már filmzene jellegű is, és 

a  mai napig tanítom ezeket, a  gyerekek nagyon szeretik. 

Mindig kutatni kell az új dolgokat, és választási lehetőséget 

kell adni már a kisgyermeknek is.

| Hogyan vált sikeres pedagógussá, kik voltak a  példaké-

pei, honnan szívta magába a fontos szakmai elveket? 

Édesanyám és keresztmamám is pedagógus volt. Ezt lát-

tam, ezt tapasztaltam már kicsi koromban. Még sokszor 

a  vacsoránál is „tanítottak”, amikor megbeszélték az ak-

tuális pedagógiai problémákat. Azt, hogy zenész lettem, 

részben a kazincbarcikai tanáromnak, Szántó Bertalanné 

Margit néninek köszönhetem, aki minden korosztállyal 

fantasztikusan tudott foglalkozni, ő szerettette meg velem 

a zenélést, a  zongorázást, igazi nagy példakép számomra. 

 Később Szekszárdon méltó módon folytatta ezt a  példát 

Dobai  Tamásné Zsuzsa néni, a  főiskoláról pedig Bánky 

József tanár urat emelném ki, aki nemcsak szakmai tá-

maszom volt, hanem nagyon türelmes és jó érzésű ember, 

a mai napig tartom vele a kapcsolatot. Bár a tanáraim na-

gyon sokat segítettek a fejlődésemben, mégis nagyon fon-

tosnak tartom a  személyes tapasztalatokat. Mindenkinek 

saját magának kell kialakítania a tanári stílusát, azt hogy 

milyen módszereket választ a  gyermekek fejlesztésében, 

s hogy az úton, amely olykor nagyon göröngyös – hogyan 

segíti növendékeit. A  tudást átadni egy dolog, ám a  sze-

mélyes kapcsolat legalább annyira meghatározó és fontos, 

mint a tudás.

| A diákoktól is tud tanulni?

Egyik növendékem egyszer azt mondta a  délutáni órán, 

hogy ő nem szeret ilyen későn órára járni, mert ilyenkor 

a tanárok már türelmetlenek. A gyerekektől megtanuljuk, 

hogy a  helyzettől függetlenül türelemmel, odaadással ér-

demes feléjük fordulnunk. Az otthoni problémákat nem 

szabad bevinni az iskolába, és ez fordítva is igaz. 

|  AZ INTERJÚT KÉSZÍTETTE AYHAN GÖKHAN ÚJSÁGÍRÓ,  

A MÉDIA A TEHETSÉGEKÉRT DÍJ 2014. ÉVI KITÜNTETETTJE. |

A HÉTKÖZNAPOKBAN SOKAT SEGÍT, 
HA OLYAN MUNKÁNK VAN, AMELYRE 
HIVATÁSKÉNT TUDUNK TEKINTENI,  
AMIVEL SZERETÜNK FOGLALKOZNI, MERT ÍGY A KÜZDELEM VALÓJÁBAN NEM IS 

KÜZDELEM, HANEM APRÓ FELADATOK, TAPASZTALATOK, CÉLOK SOROZATA, MELYEK 

VÉGÜL SIKERRÉ VÁLHATNAK. SZERENCSÉS AZ, AKI MÁR FIATALON FELISMERI EZT,  

ÉS VAN LEHETŐSÉGE ENNEK MEGFELELŐEN PÁLYÁT VÁLASZTANI.  

| VÖRÖS TAMÁS, KÉMIA TANÁR, ELTE PHD HALLGATÓ | PÁLYAFUTÁSÁT 2009-BEN, ÉS 

2013–2015 KÖZÖTT SEGÍTETTE A MOL.

ÖNMAGÁBAN A TEHETSÉG A LEGTÖBB ESETBEN  
NAGYON KEVÉS, HA NINCS ELKÖTELEZETT MUNKA MÖGÖTTE. SZÁMOMRA AZ A TEHETSÉGES EMBER,  

AKI JÓ KÉPESSÉGEKKEL, RENDKÍVÜLI KREATIVITÁSSAL BÍR, ÉS EMELLETT ELKÖTELEZETTJE A MUNKÁJÁNAK.  

| SZOKOLAY ÁDÁM ZSOLT, ZONGORISTA | PÁLYAFUTÁSÁT 2006 ÉS 2013 KÖZÖTT SEGÍTETTE A MOL.

A SIKER FELTÉTELE, HOGY A PEDAGÓGUS, 
AZ ISKOLA, DE AKÁR MÁR AZ ÓVODA IS ÉSZREVEGYE, FELFEDEZZE 

A GYERMEKBEN FELSEJLŐ TEHETSÉGET, ÉS FELELŐSSÉGE LEGYEN ENNEK 

KIBONTAKOZTATÁSA. | BATTA ESZTER, TEXTILTERVEZŐ, GRAFIKUSMŰVÉSZ | PÁLYAFUTÁSÁT 

2006 ÉS 2012 KÖZÖTT SEGÍTETTE A MOL.

AZ A MOTIVÁCIÓM, HOGY MINDIG KERESEM AZT 
AZ ÉRZÉST, AMITŐL ALKOTÓ EMBERRÉ, MŰVÉSSZÉ VÁLOK. EGÉSZ ÉLETEMET KÖRBELENGI, 

A HÉTKÖZNAPJAIMAT BEFOLYÁSOLJA, HOGY ÚGY CSELEKSZEM: A MINDENNAPOS PERCEPCIÓK ÁLTAL 

TÖBB LEGYEK. EZ HAJT ELŐRE, ETTŐL VÁLOK EGÉSZ, TELJES EMBERRÉ. | KOVÁCS KITTI, FESTŐMŰVÉSZ  

| PÁLYAFUTÁSÁT 2006 ÉS 2012 KÖZÖTT SEGÍTETTE A MOL.
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| Mi volt a legelső jele annak, hogy tehetséges vagy?

Anyukám szerint mindig is szerettem a  számokat néz-

ni, meg olvasgatni, és ebből hamar lett is egy jó történet. 

Óvodás voltam, és egy nap, amikor mérték a gyerekeket az 

oviban, egymás után álltunk fel a mérlegre. Aztán vicc ből 

ráállt a  dadus néni is, én pedig felkiáltottam, hogy „het-

venöt!”. Na, ettől egyrészt a dadus néni megsértődött, hogy 

miért hirdettem ki a súlyát, mindenki más pedig meglepő-

dött, hogy nem azt mondtam, „hét”, „öt”, hanem már akkor 

ki tudtam olvasni egyben.

| És mikor tudatosult benned, hogy tehetséges vagy?

A versenyekkel kezdődött minden. Általános iskola elsőben volt 

a városi matek verseny Pécsen, azt megnyertem. Harmadikban 

mentem először országos versenyre, az utána minden évben 

volt, és gimnázium alatt már jöttek a diákolimpiák is.

A TIZEDIK  
 MÚZSA

„AZ MOTIVÁL, HOGY ÉRDEKEL, AMIVEL FOGLALKOZOM” – FOGALMAZ EGYSZERŰEN A „KÖZÉP-EURÓPA 

LEGNAGYOBB REMÉNYSÉGÉNEK” IS NEVEZETT, JELENLEG CAMBRIDGE-BEN FIZIKUSNAK KÉSZÜLŐ 

SZABÓ ATTILA. A TEHETSÉG SZERINTE RÉSZBEN IDŐBEOSZTÁS KÉRDÉSE, MÁR CSAK AZÉRT IS,  

MERT A NAGY TERHELÉSEK MELLETT TUDNI KELL KIKAPCSOLÓDNI.

SZABÓ ATTILA | FIZIKUS EGYETEMI HALLGATÓ

SZABÓ ATTILA (1994) tanulmányait a pécsi 

Leőwey Klára Gimnáziumban végezte. 2011-ben 

Bangkokban a Nemzetközi Fizikai Diákolimpián 

ezüstérmet szerzett. 2012-ben már nagy fölénnyel 

abszolút első helyezést ért el, ahogy 2013-ban is, 

valamint megkapta az Európai Fizikai Társaság 

díját is. 2012-ben a  Közép-európai Matematikai 

Diákolimpián (MEMO) aranyérmes. Egyetemi ta-

nulmányait a University of  Cambridge-en végzi. 

A MOL Tehetségtámogató Program 2007–2009 és 

2011–2012 között támogatta.

10 ÉV | 10 ARC | 03 
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akik jó versenyeredmények után Cambridge-be jöttek, és 

mondták, hogy jól érzik magukat, nekik való, és akkor már 

én is éreztem, hogy jó lenne megpróbálni.

| Miben érzed, hogy ez más, mint az ELTE lett volna?

A nyári kutatási lehetőségeket jobbnak tartom, mint az ott-

honi TDK-rendszert. A  tananyag Cambridge-ben nagyon 

jól szervezett, és az előadások mellett az oktatók két-há-

rom fős csoportokkal is átbeszélik a tananyagot, az előadók 

által adott feladatokat. Ezekből jobban meg lehet érteni 

a tanultakat, mint csak az előadások meghallgatásából.

| A tehetség az egyik leginkább vágyott emberi tulajdon-

ság. Mégis, akár teher is lehet. Volt olyan, hogy nehéznek 

élted meg? Például a teljesítménykényszer, a nagy elvárások 

miatt?

A külső nagy elvárásokkal sosem volt gondom, mert ná-

lam inkább olyan volt a  környezet, hogy örültek, ha jól 

ment, és ha nem ment volna jól, akkor nem zavart volna 

senkit. Ami viszont nehéz, hogy az embernek önmagával 

szemben alakulnak ki nagy elvárásai, nagyon maximalis-

ta lesz attól, hogy jól mennek a dolgok. És sajnos hajlamos 

ezt kiterjeszteni olyan területekre is, amiben csak átlagos, 

| Rögtön úgy álltál hozzá, hogy „tehetséges vagyok reál 

tárgyakban, és ezt kamatoztatni is fogom”?

Nem! Amikor harmadikban bejutottam az országos ver-

seny döntőjébe, akkor még főleg a szülők meg a tanár biz-

tattak, hogy csináljak feladatokat, és próbáljak készülni. 

De aztán felső tagozatban már élveztem is, hogy ilyenekkel 

foglalkozom, egyszerűen élveztem csinálni ezeket a felada-

tokat, és ezért benne maradtam.

Középiskolában, a  pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban 

aztán szerencsém is volt, mert olyan nagyszerű tanáraim 

voltak – matekból Kiss Zoltán, fizikából Simon Péter –, 

akik nemcsak nagy tudásúak és jó pedagógusok, de ren-

geteg új dolgot tanítottak a tananyagon felül, és olyan spe-

ciális feladatokat válogattak, amivel tudtam újabb verse-

nyekre készülni. 

| Mitől lesz valaki jó tehetséggondozó?

Az említetteken túl az is fontos, hogy a tanár oldaláról is 

legyen egy nagyon erős motiváció, mert az átragad a  diákra 

is. A gimis fizika tanárom tökéletes példája ennek. Az osz-

tálytársaim többsége úgy fogalmazott, hogy „a fizikaó-

rát imádjuk, de a  fizikát lényegesen kevésbé”. A  tanár úr 

minden órán nagy lelkesedéssel tanította azt, amit éppen 

tanított, és rendszeresen hozott be kísérleteket, próbálta 

megmutatni, hogy ez milyen érdekes és fontos tudomány, 

hogy ez a mindennapi élet jelenségeiről szól. Talán én is az 

utóbbi miatt tértem át a matematikáról a fizikára.

| Mi adja neked az alapvető motivációt?

Korábban nyilvánvalóan a  versenyek jelentették a  végső 

célt, azokra készültem mindig. Most pedig, hogy egyete-

mista lettem, nincsenek többé tanulmányi versenyek, most 

már tisztán csak az motivál, hogy érdekel, amivel foglal-

kozom. Például itt Cambridge-ben a nyári szünetet is ku-

tatással töltöm, sehol semmi verseny, csak egy kutatócso-

port felsőbb évesekkel, PhD diákokkal és professzorokkal. 

Szóval ezt tényleg csak azért csinálom, mert érdekel. 

| Szerinted min múlt, hogy ilyen jól kamatoztattad tehet-

séged? 

Az elején fontos, hogy legyen kis külső (szülői vagy tanári) 

motiválás, amíg valaki rá nem kap az ízére annyira, hogy 

már szívesen csinálja. Nekem főleg gimnáziumtól kezdve  

alapvető fontosságúak voltak a  felkészítő tanáraim.  

De ugyanígy a  különböző kiegészítő támogatások is.  

Pél dá ul amikor szinte heti rendszerességgel ingáztam Pécs 

és Budapest között, hogy a  diákolimpiai szakkörökre jár-

jak, abban nagyon sokat segített az Új Európa Alapítvány. 

És az ő eszköztámogatásukból vettem azt a laptopot, amit 

itt Cambridge-ben is használok. Nemcsak az órákon, de 

a kutatásokhoz szükséges szimulációkat is ezen futtatom.

| Az ELTE és a Cambridge között dilemmáztál. Hogy dőlt el?

Az elején volt csak dilemma. Aztán sokakkal beszéltem, 

HA TEHETSÉGRŐL BESZÉLÜNK, AKKOR 
ANNAK A JELENTŐS RÉSZE NÁLAM AZ, 
HOGY JÓL TUDOM KEZELNI AZ IDŐMET. 
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vagy kicsit jobb, mint átlagos képességei vannak. Ez kelle-

metlen tud lenni.

| Nálad mik ezek a kevésbé szuperterületek?

Nagyon sokáig nem sportoltam semmit, és amikor nemrég 

elkezdtem futni, akkor kicsit kellemetlen érzés volt, hogy 

mennyire gyenge vagyok az átlaghoz képest. De persze 

azon túl kell jutni, időt kell annak is hagyni.

| Mennyire uralta az életed, hogy kiemelt tehetség vagy? 

Úgy, mint egy élsportolónál, aki iskola előtt és után is 

edzésre megy, és a sport kitölti a szabadidejét és az életét?

Ennyire azért nem durván. Egyrészt mert én az iskolában 

is tudománnyal foglalkoztam, az órákon, a  szakkörökön, 

így ha azon kívül is csak azzal foglalkoztam volna, az már 

nem is lett volna jó. Itt Cambridge-ben egyébként olyan 

tömören mennek le az előadások, hogy utána azzal ott-

hon még nagyon sokat kell foglalkozni a  „szabadidőben”, 

amíg az ember otthon ül és felfogja. De erre igazából maga 

a tanrend biztosít szabadidőt.

És próbálom úgy intézni a dolgaimat, hogy lehetőség sze-

rint maradjon mindenre időm, amivel szeretnék foglalkoz-

ni. Ha tehetségről beszélünk, akkor annak a jelentős része 

nálam mondjuk az, hogy jól tudom kezelni az időmet. Van 

olyan persze, hogy csak ülök az asztalnál és nem csinálok 

semmi hasznosat. Viszont amikor határidő van, vagy van 

valami olyan, amivel foglalkoznom kell, vagy egyszerűen 

csak beüt a  flow, akkor tudok vele foglalkozni és intenzí-

ven, gyorsan meg tudom csinálni.

| A flow-állapot, amire mindenki vágyik. Nálad mitől üt be?

Nem könnyű megmondani, de ha van egy jó ötletem, ak-

kor azt minél gyorsabban és ott helyben megpróbálom 

kidolgozni, mielőtt kimenne a fejemből. Amennyire lehet, 

legalább leírni annyit, ami épp eszembe jutott. Illetve Ady 

mondta, azt hiszem, hogy „A határidő a  tizedik múzsa”. 

Ez nálam nagyon jól működik, olyankor tudom, hogy 

nem szúrhatom el az időmet másra. De tényleg nem a tu-

domány tölti ki minden időmet, az úgy nem is működne. 

Mivel szellemi foglalatosság, eléggé kiég az ember, ha nem 

kapcsolódik ki belőle.

| Mivel szoktál kikapcsolni?

Változó. Sok szépirodalmat olvasok, időnként filmeket né-

zek, és zenét hallgatok. Bár utóbbit inkább háttérzenének.

| Azt szokták mondani, hogy akik jók matekból, azok sok-

szor tehetségesek a zenében. Te ezt érzed?

Nagyon szeretem a zenét, de sosem tanultam. Énekelni vi-

szont szeretek és szoktam is, csak nem tudok. 

| És mi lesz Cambridge után? Hogy látod a jövőd?

Egyelőre úgy gondolom, a  fizika területén maradnék, ku-

tatnék. Egy PhD-t szeretnék csinálni valahol, és aztán 

meglátjuk, hogy merre tovább. Nagyjából azt is látom, 

hogy ez az ága a  fizikának, amivel most nyáron foglalko-

zom, ez érdekel. De azt még nem tudom, hogy hol és miből 

fogok PhD-zni, az még elég messze van.

|  AZ INTERJÚT KÉSZÍTETTE  

SZÁSZ BARNA ÚJSÁGÍRÓ,  

A MÉDIA A TEHETSÉGEKÉRT DÍJ  

2014. ÉVI KITÜNTETETTJE. |

MINDIG MEGVAN A KÖVETKEZŐ LÉPÉS, AMIRE KÉSZÜLÖK,  

LEGYEN AZ EGY VERSENY, EGY VIZSGA VAGY EGY HÁZI FELADAT. AZ, HOGY IDŐRŐL IDŐRE SIKERÜL MEGVALÓSÍTANI  

EGY KISEBB CÉLT, „SIKERÖRÖMET” AD, ÉS EZ SEGÍT A MINDENNAPOS KÜZDELEMBEN. 

MIKOR FIATALABB DIÁKOKKAL BESZÉLGETEK, AZT SZOKTAM NEKIK JAVASOLNI, HOGY TŰZZENEK KI MAGUK ELÉ REÁLIS 

CÉLOKAT, AMIÉRT NAP MINT NAP TUDNAK DOLGOZNI. MERT A SIKER FELTÉTELE, HOGY VALAKINEK MEGLEGYENEK 

A CÉLJAI, KITARTÓ, SZORGALMAS LEGYEN, ÉS HOGY HOSSZABB TÁVON IS TUDJON DOLGOZNI A VÁGYAIÉRT.

| HOLCZER ANDRÁS, FIZIKUS EGYETEMI HALLGATÓ, ELTE | PÁLYAFUTÁSÁT 2011 ÉS 2014 KÖZÖTT SEGÍTETTE A MOL.

KOMOLY, HOSSZAN TARTÓ EREDMÉNYES 
KARRIERT CSAK KITARTÓ MUNKÁVAL, CÉLTUDATOS ÉLETMÓDDAL, 

ÁLDOZATKÉSZSÉGGEL ÉS TERMÉSZETESEN ESETENKÉNT A SZERENCSE SEGÍTSÉGÉVEL 

LEHET ELÉRNI. | BAJI BALÁZS, EURÓPA-BAJNOKI EZÜSTÉRMES GÁTFUTÓ OLIMPIKON 

| PÁLYAFUTÁSÁT 2007 ÉS 2016 KÖZÖTT SEGÍTETTE A MOL.

A TEHETSÉG NEMCSAK A VELESZÜLETETT 
ADOTTSÁGOT JELENTI, HANEM AZT IS, HOGY AZ ILLETŐ EZT FEJLESZTI, ÉS 

MÁSOK JAVÁRA TUDJA FORDÍTANI. A SIKER NEMCSAK A MEGVALÓSÍTOTT CÉL, HANEM AZ ADDIG VEZETŐ 

ÚT IS, AMI AZ EMBER FEJLŐDÉSE. | JUHÁSZ ESZTER, NÉPDALÉNEKES ÉS NÉPTÁNCOS, A MAGYAR 

ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES TAGJA | PÁLYAFUTÁSÁT 2011 ÉS 2015 KÖZÖTT SEGÍTETTE A MOL.
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| Milyen könyvet olvasott legutóbb?

Elkezdtem elölről Robert Merlétől a Francia história tizen-

három kötetét, amelyek főiskolás koromban a kedvenceim 

voltak.

| Igaz, hogy a tanítványait is rendszeresen megajándékoz-

za idézetekkel? 

Minden könyvből két példányt tartok: egybe jelölök 

szövegkiemelővel, a  másikat adom igény szerint köl-

csön. A  tanítványaim edzésnaplót vezetnek, ezekbe 

szoktam nekik személyre szabott idézeteket írni az 

egyéni értékelésük mellé. Van, hogy dalszövegből merí-

tek, Zorántól a  Gyémánt és arany az egyik kedvencem. 

Aztán ki-ki eldönti, mi neki az a „fény, amelyért megéri 

lemenni a mélybe”, vagyis az eredmény, amit célként ki-

tűz. Edzőtáborban filmekkel is motiválok – legutóbb már 

GYŐZELEM –  
ÖNMAGUNK 
FELETT

A TANÍTVÁNYAIT IGYEKSZIK ÖNMAGUKHOZ MÉRNI BORSODI GÉZA, A GRABOPLAST GYŐRI VSE FIATALOKKAL FOGLALKOZÓ 

KAJAKEDZŐJE, ÉS ÜGYEL ARRA, HOGY AZ EDZÉSEK MELLETT ÉLETRE SZÓLÓ ÚTRAVALÓVAL IS ELLÁSSA ŐKET. A SIKEREDZŐ 

A SPORTFILMEK TANULSÁGAIRÓL, A HÉTVÉGI BULIZÁSOKRÓL ÉS A TEHETSÉG HÁTRÁLTATÓ EREJÉRŐL MESÉL.

BORSODI GÉZA | KAJAK-KENU EDZŐ

BORSODI GÉZA (1963) a Győri Vízisport Egyesület 

kajak-kenu szakedzője több mint húsz éve. 1997-

től 2008-ig a felnőtt maratoni válogatott szakági, 

majd vezető edzője férfi kajakban. Az utánpótlás 

korosztályban minden korcsoporttal dolgozott már 

a fiúknál. Versenyzői folyamatosan tagjai voltak 

a  korosztályos válogatottnak, keze alól világ- és 

Európa-bajnokok kerültek ki. Tanítványait a sport 

alapvető szeretetére neveli, iskolai tanulmánya-

ikat folyamatosan figyelemmel kíséri, kapcsola-

tot tart a tanáraikkal is. Példaértékű munkájáért 

2016-ban MOL Mester-M Díjat vehetett át.

10 ÉV | 10 ARC | 04
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| Milyen módszerekkel valósította meg mindezt?

Kérdőíveket töltettem ki velük, négyszemközt beszélget-

tünk. Tizenhat éves korig ez működik, majd a kamasznak 

hirtelen mindenki „közellenség” lesz. A szülő, a tanár – még 

az edző ússza meg a  legolcsóbban. És a  mai generációval 

sokkal nehezebb, mint a tizenöt évvel ezelőttivel, hiába van 

több tapasztalatom. A  virtuális világ elhiteti velük, hogy 

„több életük van”. Egy tíznapos őszi, bakonyi edzőtáborban 

el is koboztam tőlük minden elektronikus kütyüt. Néztek 

kerek szemmel, aztán biciklivel, túrával, fekvőtámaszok-

kal úgy lefárasztottam őket, hogy fél tízkor már aludtak, 

és másnaptól érdekes mód előkerült a sakktábla, a kártya, 

elkezdtek beszélgetni… 

| Ezek szerint szigorú edző? Egyáltalán: kell, hogy egy tré-

nertől tartsanak a sportolói?

Ahogy korosodom, egyre kevésbé vagyok szigorú, empati-

kusabb lettem. A  régiek a  maiak viselkedését látva a  sze-

memre vetik: „Lazulsz, Géza bá’, nekünk ilyenért már le-

vetted volna a fejünket!” Tartaniuk nem kell tőlem, inkább 

lássák a következetességet! A tisztelet nem a korral jár, ha-

nem ki kell vívni. Ha a gyerek baseballsapka és ital nélkül 

jön hőségben, hazaküldöm, nehogy napszúrást kapjon, és 

másnap már ott áll glédában. Akin látom, hogy baja van, 

attól nem fogadom el válasznak a „semmit”, legfeljebb azt, 

hogy most nem szeretne róla beszélni. Ha megosztja, akkor 

pedig a pszichológuséhoz hasonló titoktartás köt. 

kérték, hogy hang nélkül menjen a Carter edző, mert kí-

vülről fújták a  szövegét. Volt, akinek verseny előtt csak 

annyit mondtam, hogy „Golfbajnok”, mire egy mosollyal 

jelezte: tudja, hogy az azonos című film alapján most ki 

kell zárnia a külvilágot…

| Ön annak idején versenyzőként ki tudta zárni?

A Gyulay, Csipes, Fidel, Ábrahám fémjelezte aranygeneráci-

óval versenyeztem, és fizikailag tudtam is, amit kellett, de 

egyéniben annyira stresszes versenyzőtípus voltam, hogy 

rendre csak az ötödik-hatodik helyen végeztem. Érdekes 

mód a  gyengébb távjaimon, illetve párosban vagy négyes-

ben, ahol megoszlott a  teher, jobb eredményeket hoztam, 

mert nem izgultam… 

 

| Húsz év edzői tapasztalattal a  háta mögött már tudná 

kezelni az akkori önmagát?

Kezeltem végül akkor is. Nagyon bántott, hogy utolsó éves 

ifiként sem kerültem be a  válogatottba, így egy felkészü-

lést egyedül végigedzve, pszichológiai témájú könyvekből 

szuggerálva magam, az utolsó keretfeltöltő versenyen csak 

kivívtam a kerettagságot! Akkor kezdtem rájönni, hogy sok 

minden fejben dől el. Edzéselméleti könyvekből képeztem 

magam tovább, és már eredményesen segítettem a  körü-

löttem lévőket is, ha igényelték.

| Fel is kérték Győrben edzősködni, és egy napnyi gondol-

kozás után igent mondott. 

Csodálkoztam is, hogy nekem ez miért nem jutott eszembe? 

Aztán toboroztam egy 8–11 évesekből álló vegyes csoportot, 

melynek tagjai közül tizennégy éves koruktól csak a  fiú-

kat vittem tovább. A mai napig velük dolgozom, de nyilván 

nem ugyanazokkal, mert ők ma már harminc körül van-

nak. Újrakezdtem kicsikkel, akik azóta persze – repül az 

idő – szintén ifik.

| Abban, hogy egy kisgyermeket megfog-e a  sport, óriási 

szerepe van annak, aki először foglalkozik vele. Milyen 

irányból érdemes az illetőnek közelítenie?

Eleinte nem szabad az érmekre hajtani, mi is inkább so-

kat játszunk. A gyerekek egy részének a kajak még nem is 

fő sport, járnak mellette lovagolni, teniszezni. Én például 

hétvégi vízitúrákkal csináltam kedvet, amelyekre az jöhe-

tett, aki hét közben eleget edzett ahhoz, hogy meglegyen 

a  vízbiztonsága. Velük kieveztünk egy szigetre, ott fociz-

tunk, fürödtünk, piknikeztünk. 

| Mikortól és hogyan léphet be némi eredménykényszer?

Később sem helyezések szerint dicsérek, furcsállják is. Aki 

erőn felül hetedik lesz, annak gratulálok; aki bajnokként 

zár, de marad benne tartalék, azt kritizálom. Mindenkinek 

elsősorban önmagát kell legyőznie. És ha ezt megtanulják, 

annak később az élet bármely területén lehet hozadéka – 

sokkal több, mint egy-egy érem. Sokan utólag, már csalá-

dosként köszönik meg például azt, hogy kitiltottam a szó-

tárukból a  nemmel kezdődő kifogásokat: „nem tudom…”, 

„nem bírom…”. Mert így rájöttek, hogy csak önmaguk elé ál-

líthatnak korlátokat. Ahhoz viszont, hogy ezt elérjem, job-

ban meg kellett ismernem őket, mint nekik saját magukat. 

SOKAN UTÓLAG, MÁR CSALÁDOSKÉNT KÖSZÖNIK MEG AZT, 
HOGY KITILTOTTAM A SZÓTÁRUKBÓL A NEMMEL KEZDŐDŐ 
KIFOGÁSOKAT: „NEM TUDOM…”, „NEM BÍROM…”. 
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| Ebből következően speciális szerepet tölt be az életükben. 

Nincs is tabu?

Még buliba is elmegyek értük, ha megbeszéljük! Hogy ne 

a  szülőnek hazudjanak, miért késték le az utolsó buszt. 

Amikor javasoltam, hogy engedjék el őket korlátlanul, 

a  szülők néztek hülyének, majd, amikor elengedték őket, 

a gyerekek nem értették, hogy „most akkor mi van, haza se 

kell mennünk?”. Aztán az egyikük fél 11-kor, a másik éjfél 

után tíz perccel szólt, hogy álmos, hazavinném-e. Nekem 

az a  lényeg, hogy ha péntek este el is mennek, szombat 

reggel kilenckor teljesítsenek az edzésen, és ezt ők kihí-

vásnak veszik. 

| A szülőkkel milyen az együttműködés? Az már egy kicsit 

felnőtt-pszichológia is, nem?

Amíg kicsik a gyerekek, addig jó. A gondok akkor kezdőd-

nek, amikor az egyiknél jönnek már az eredmények, a má-

siknál nem… Felülértékelik a  fiukat, miközben tőle már 

egy nyolcadik hely is maximum feletti. Taktikai tanácso-

kat adnak, és még verseny közben is előfordul, hogy kerge-

tik a gyereket egy rántott hússal, hogy „dél van, enned kell”, 

miközben mindjárt jön a futama. Pedig az étrendjét ahhoz 

igazítjuk, nincs előtte rántott hús. Ilyenkor megsértődnek, 

de hát a  gerenda mellé, meg a  birkózószőnyegre sem ro-

hangálhatnak be csak úgy a rokonok!

| Az otthoni, illetve az iskolai közeg mennyire befolyásolja 

a gyerek eredményességét? És mennyire hat vissza a spor-

tolás a tanulmányi eredményeire?

Amikor bekerül a  sportközegbe, az hamar átveszi a  prio-

ritást, mert rengeteg időt töltünk együtt. Néha meg kell 

magyarázni az iskolában, hogy nem baj, ha nem megy, 

mondjuk, a Márton-napi tökfelvonulásra, mert edzése van, 

de előbb-utóbb megértik. Ahogy a  srácok is azt, hogy ők 

nem átlaggyerekek, ezért luxus nekik edzés után öt órán 

át semmit tenni, igenis le kell még ülniük este hattól ta-

nulni. Mert csak leülni nehéz, a fizikai fáradtság nem hat 

negatívan a szellemi munkára. Aki emiatt abbahagyja, az 

általában utána sem tanul jobban. 

| Aki abbahagyná, azt próbálja meggyőzni arról, hogy ne 

tegye?

Azt szoktam javasolni, hogy legalább az érettségiig folytas-

sa. Közvetlenül előtte nehéz, mert mindenki azzal riogatja, 

hogy „nem fogsz tudni leérettségizni”, miközben hol van 

az, például, egy egyetemi szigorlathoz képest. De én csak 

attól követelek eredményt, aki magától is megköveteli. 

Szezon előtt leírják, mi az aktuális céljuk, én elmondom, 

annak mi az ára, ők pedig eldöntik, hajlandók-e annyit be-

lerakni a zsákba. Aztán jelzem, ha letértek az útról. 

| A siker hány százalékban tehetség, és mennyiben a küz-

dő szellem eredménye?

Tízévesen még nyolcvan százalékban tehetség, húsz száza-

lékban a belepakolt munka eredménye, aztán ez az arány 

évente úgy tízszázaléknyit átbillen. Mert akinek úgymond 

csak megszületnie volt nehéz, az megszokja, hogy kevés 

munkával is mindig a mezőny elején van, és nem alakul ki 

benne a  megfelelő küzdőszellem. Mire a  „melósabb” tár-

sai lehagyják, már késő. A  tehetség tehát csak egy faktor, 

amely akár még hátráltató tényezővé is válhat.

|  AZ INTERJÚT KÉSZÍTETTE  

SZÁSZ ADRIÁN ÚJSÁGÍRÓ,  

A MÉDIA A TEHETSÉGEKÉRT DÍJ 2014. ÉVI KITÜNTETETTJE  

ÉS A 2015. ÉVI KÜLÖNDÍJASA. |

TEHETSÉGES AZ, AKI VALAMIBEN ÁTLAG 
FELETTI ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS 
KÉPESSÉGEKKEL SZÜLETETT, AKI EZEN 

TULAJDONSÁGAIVAL TISZTÁBAN VAN, ÉS ELKÖTELEZETT ARRA, HOGY EZEKET 

FELSZÍNRE HOZZA, A CÉLJAI ELÉRÉSÉÉRT PEDIG MINDENT MEGTESZ. | VALKUSZ MÁTÉ, 

EURÓPA-BAJNOK TENISZEZŐ | PÁLYAFUTÁSÁT 2012 ÉS 2016 KÖZÖTT SEGÍTETTE A MOL.

A SIKER RÉVÉN VISSZAIGAZOLÁST 
KAPSZ, HOGY NEM HIÁBAVALÓ A SOK BEFEKTETETT IDŐ ÉS MUNKA.  

DE SOK FELTÉTELE VAN: MEG KELL TALÁLNI AZT A CSAPATOT, AHOL JÓL 

ÉRZED MAGAD, AZT AZ EDZŐT, AKIRE FELNÉZEL, ÉS NEM UTOLSÓSORBAN 

ISMERNI KELL ÖNMAGADAT. | HORVÁTH (BRAGMAYER) ZSANETT, IFJÚSÁGI 

EURÓPA-BAJNOK TRIATLONISTA | PÁLYAFUTÁSÁT 2008-BAN, ÉS 2010–2015 

KÖZÖTT SEGÍTETTE A MOL.

MÁR AHHOZ IS TEHETSÉG KELL,  
HOGY VALAKI FELISMERJE A TEHETSÉGET. | TÓTH IVETT, TÖBBSZÖRÖS 

ORSZÁGOS BAJNOK, VILÁGKUPA GYŐZTES MŰKORCSOLYÁZÓ | PÁLYAFUTÁSÁT 

2013 ÉS 2016 KÖZÖTT SEGÍTETTE A MOL.

REKORDOKHOZ A TEHETSÉG 
ÉS A SZORGALOM EGYARÁNT 
NÉLKÜLÖZHETETLEN, A SZERENCSÉRŐL 

MEG AZT MONDJÁK, HOGY KÖVETI A BÁTOR EMBERT, DE ÉN ÚGY 

GONDOLOM, HOGY INKÁBB A BÁTOR EMBER KÖVETI A SZERENCSÉT. 

| PÉNI ISTVÁN, FELNŐTT EURÓPA-BAJNOK, IFJÚSÁGI OLIMPIAI 

ARANYÉRMES ÉS OLIMPIKON SPORTLÖVŐ | PÁLYAFUTÁSÁT 2011 ÉS 

2016 KÖZÖTT SEGÍTETTE A MOL.
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| Közel öt éve vagy a berlini Művészeti Egyetem hallgatója. 

Miért éppen Németország?

A muzsikusok általában nem azért költöznek külföldre, 

mert hangulatos a  város, szép a  kilátás vagy jó a   levegő. 

De még csak nem is az egyetem mint intézmény miatt. 

Mestert választunk. Én Jens Peter Maintz miatt jöttem 

Berlinbe, feltétlenül tőle szerettem volna tanulni, mert 

aktív előadóművész, rengeteget koncertezik, ugyanakkor 

mindig szakít időt arra, hogy növendékeivel az egyénisé-

güknek megfelelően foglalkozzon. Ha Kuala Lumpurban 

tanítana, oda is követtem volna. Berlinnek természetesen 

vannak előnyei: elképesztő a kulturális élet, sok fantaszti-

kus zenekar játszik itt.

| Nehéz magyar zenészként érvényesülni külföldön?

Amikor csak alkalmam van, játszom a  magyar zeneszer-

„A POFON UTÁN IS  
FEL KELL TUDNI  
 ÁLLNI”

VALÓBAN TEHER ALATT NŐ A PÁLMA? HOL A HELYE „KODÁLY ORSZÁGÁNAK” A NEMZETKÖZI ZENEI VILÁGBAN? 

KEZDETI KÜZDELMEKRŐL, HATÉKONY ZENEOKTATÁSRÓL, SZÍNPADI JELENLÉTRŐL ÉS A TEHETSÉGGONDOZÁS 

HÁTTERÉRŐL IS MESÉL SZABÓ ILDIKÓ, VILÁGSZERTE ISMERT FIATAL CSELLISTA.

SZABÓ ILDIKÓ | CSELLÓMŰVÉSZ

SZABÓ ILDIKÓ (1993) Muzsikus családban ne-

velkedett Budapesten, négyévesen kezdett el 

csellózni. 11 évesen felvételt nyert a Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Egyetem Rendkívüli Tehetségek 

Tagozatára, ahol tanára Mező László volt. 2011-től 

az Universität der Künste, Berlin hallgatója, Jens 

Peter Maintz osztályában. 2013-ban Junior Prima 

díjas. 2014-ben 2. díjat, a Közönségdíjat és még 

7 különdíjat nyert a világ egyik legrangosabb zenei 

versenyén, a Pablo Casals Nemzetközi Gordon-

kaversenyen. Olyan világhírű koncerttermekben 

játszott, mint a szentpétervári Mariinsky Szín-

ház II, Concertgebouw Amsterdam, a hamburgi 

 Laeiszhalle. 14 évesen készítette el első szólóle-

mezét, Tündértánc címmel, a Hungaroton lemez-

kiadónál. A MOL Tehetségtámogató Program  

2007–2011 között segítette felkészülését.
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gott – a lényeg, hogy az ember őszinte és hű legyen önma-

gához. Mindenféle személyiség lehet meggyőző és szeret-

hető, ha nem érezni rajta a  mesterkéltséget. Ha őszintén 

engeded átszűrni a zenét saját magadon, az a közönséget 

is megérinti.

| Amikor kimész a  színpadra, mi jár a  fejedben, mielőtt 

megszólaltatod az első hangot?

Általában türelmetlen típus vagyok. Utálok többet várni 

koncert előtt, mint amennyit feltétlenül muszáj. Arra szok-

tam gondolni, hogy azonnal szeretném megfogni a közön-

séget, elmesélni egy történetet, megnyitni egy világot. Ez 

nagyvonalúságot és bátorságot kíván, hiszen az ilyenfaj-

ta lelki kitárulkozás mindig sebezhetővé teszi az embert. 

Nekem is van jobb és rosszabb napom. A  közönségnek 

azonban fogalma sem lehet arról, hogy aznap reggel éppen 

melyik lábbal keltem fel. Vannak olyan stresszes helyzetek, 

amelyekre sikerül fizikálisan és mentálisan is teljesen fel-

készülnöm. Van, amikor nem jön össze minden – ilyenkor 

számít a teljes szakmai felkészültség. Szükség van egy nagy 

adag önismeretre. Ezeket a  tapasztalatokat azonban nem 

adják ingyen: minden egyes fellépésen tanul az ember – 

zők műveit, ezzel is képviselve nagy zenei hagyományain-

kat. Egyébként magyar zenésznek lenni nagyon jó ómen. 

Bárhol jártam a  világban, kultúránkat nagyra értékelték. 

Azon kell dolgoznunk, hogy ez így maradjon. Nagyszerű 

lenne, ha a fiatal tehetségeink Magyarországon nemzetkö-

zi szintű menedzselésben részesülnének.

| Milyen úton érdemes elindulni a  tehetséges fiatal zené-

szeknek?

Tizenegy évesen vettek fel a  Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetem Különleges Tehetségek Osztályába, ahol hamar 

kiderült, hogy a tehetség mellett munkára, szorgalomra és 

elhivatottságra is szükség van. A magyar zenei oktatásban 

óriási elvárások vannak, „a teher alatt nő a pálma” elv ér-

vényesül. Előfordul, hogy akkora a  teher, hogy ne csodál-

kozzunk, ha ki se nő a pálma... Amit érdemes lenne meg-

változtatni az otthoni szemléletben, hogy ne zárkózzunk el 

más módszerektől, mondván, hogy „Kodály országában ezt 

mi úgyis jobban tudjuk”. Hasznos lehet új szemléletmódo-

kat megismerni, hiszen mindenkitől lehet tanulni valamit. 

A  fiataloknak pedig azt tanácsolnám, hogy használják ki 

az elérhető támogatási forrásokat, utazzanak minél többet, 

hogy láthassák a  nagyvilágban zajló élő zenei eseménye-

ket, és el tudják helyezni magukat a világban. Szüleimnek 

annak idején nem volt útlevelük, a  mi generációnk ezzel 

szemben szinte oda utazik, ahova csak akar. Ez óriási ki-

váltság, hajlamosak vagyunk elfelejteni az értékét.

| Miben segítettek téged a különböző ösztöndíjak és támo-

gatások?

Az ösztöndíjak a  pálya elején, az indulásnál létszükség-

letnek számítanak. De a  támogatásokra nem csak ma-

terialista, pénzügyi szempontból kell tekinteni. Egy fia-

tal tehetségnek nagyon fontos, hogy megszavazzák neki 

a  bizalmat, éreztessék vele, hogy értékes, amit csinál, 

hogy valamiben különleges és tehetséges. Ezek a pozitív 

visszajelzések óriási érzelmi löketet tudnak adni. Nekem 

Berlinben az első évet kellett túlélnem, az egyetemen 

akkor egyáltalán nincsenek ösztöndíj-lehetőségek, az-

óta viszont folyamatosan kapok ösztöndíjakat, 2013 óta 

a  Német Nép Tanulmányi Alapítványának ösztöndíjasa 

vagyok. Korábban az Új Európa Alapítvány pedig éve-

ken keresztül támogatott vonó- és hangszervásárlásban, 

a segítségükkel juthattam el külföldi versenyekre és kur-

zusokra, számtalanszor kaptam meg a bizalmukat, ami-

ért nagyon hálás vagyok. 

| „Technikája hibátlan, (…) Ildikó egy vérbeli előadó, aki-

nek van mondanivalója, és ezt szívesen osztja meg a  kö-

zönséggel” – mondta rólad Fischer Iván. Mitől lesz hatásos 

egy zenész színpadi jelenléte?

Koncerteken mindig elgondolkozom, miért szimpatiku-

sabb az egyik előadó, mint a másik. Ezek nagyon szubjek-

tív dolgok. Minden művésznek van egy alapvető karaktere: 

introvertált vagy extrovertált, szenvedélyes vagy visszafo-

HA ŐSZINTÉN ENGEDED ÁTSZŰRNI  
A ZENÉT SAJÁT MAGADON,  
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 legyen az egy kis kamarazenekari koncert húsz ember előtt 

vagy egy nagy koncertterem kétezer hallgatóval.

| A reflektorfényben kizárod a közönséget, vagy erőt merí-

tesz a jelenlétükből?

Előadóként nehéz belegondolni, de a közönség mindig a te 

oldaladon áll. Senki nem úgy ül be a koncertterembe, hogy 

na, akkor halljuk, remélem, jól elrontja. Amikor azt éljük át 

a színpadon, hogy valami nem úgy sikerült, ahogy akartuk, 

minden sokkal dramatikusabban és túlzóbban történik, 

mint amit a közönség érzékel. Azt is meg kell tanulni, hogy 

ne csak a színpadon legyél jelen, hanem mindig legyen egy 

füled a terem végében is. A környezeti dolgokat nem jó tel-

jesen kizárni, mert nagyon inspiráló, ha egy reakcióképes 

közönségnek játszik az ember. De mégis el kell érni, hogy 

csak én, a hangszer és a zene legyen, ami igazán számít.

| Mi a  helyzet a  stúdiófelvétel esetében? Mennyiben más 

feladat a  süketszoba falainak játszani, mint a  közönség-

nek?

Az első, Tündértánc című albumomat tizennégy évesen 

vettem fel. Fiatalként nehéz felfogni, hogy beülsz, kigyul-

lad a piros lámpa, és innentől kezdve a mindenségnek ve-

szik fel az összes hangod. Ez is egyfajta stressz, de nagyon 

inspiráló és motiváló tud lenni. Én személy szerint imá-

dom a stúdióban való munkát, mindig rengeteget tanulok 

belőle. Néha felveszem magamat gyakorlás közben is, az-

tán nem mindig rögtön hallgatom vissza, hanem később. 

A  mindennapi gyakorlás közben az ember ugyanis gyak-

ran elveszti a  fejlődése fonalát, úgy érezheti, egy helyben 

toporog. Ilyenkor nagyon motiváló visszahallgatni egy pár 

hetes felvételt, és rájönni, viszonylag kevés idő elteltével is 

mennyit fejlődtem. Stúdiókörnyezetben persze nagyobb 

kihívás, hogy élő produktum készüljön. Nehezebb azt 

a transzállapotot elérni, ami egy koncerten sokkal termé-

szetesebben létrehozható.

| Már a kezdetekkor sejtetted, hogy a cselló lesz az a hang-

szer, amivel a legnagyobb hatást tudod majd kiváltani?

A nagyanyám sokáig sopánkodott, hogy miért nem zongo-

rázom inkább, azt legalább nem kell cipelni. Engem ilyen 

észérvekkel nem lehetett meggyőzni. A cselló már gyerek-

ként teljesen magával ragadott: szépen szólt és gyönyörű 

volt a formája. Azóta is úgy érzem, hogy nap mint nap egy 

művészeti alkotáson dolgozom, mely egyben a  társam is. 

Kicsit olyan, mintha egy Monet-festménnyel élnék együtt.

| A cselló alakján, a lemezfelvételeken és a koncerteken túl 

honnan meríted még a motivációt?

Feltétlen alázat és szeretet szükséges ehhez a  hivatáshoz. 

Az  életrajzokban csak a  sikerekről és az eredményekről 

írnak, de a  csalódások ugyanúgy hozzátartoznak a  pá-

lyánkhoz. A  lényeg, hogy minden egyes pofon után az 

ember felálljon. A családomtól, a barátaimtól sok szerete-

tet és támogatást kapok, de végső soron az ember egyedül 

van – mindig magamból kell merítenem azt az erőt, ami 

továbblendít.

|  AZ INTERJÚT KÉSZÍTETTE  

SZAKSZON RÉKA ÚJSÁGÍRÓ,  

A MÉDIA A TEHETSÉGEKÉRT DÍJ 2015. ÉVI 

KITÜNTETETTJE. |  
TEHETSÉG, SZORGALOM ÉS SZERENCSE 
NEM LÉTEZNEK EGYMÁS NÉLKÜL. NEM ELÉG 

TEHETSÉGESNEK ÉS SZERENCSÉSNEK LENNI AHHOZ, HOGY VALAMIBEN PROFI SZINTJÉRE 

EMELKEDHESSÜNK, AHOGY A TEHETSÉG ÉS A SZORGALOM KETTŐSE SEM ELEGENDŐ 

EHHEZ, HANEM SZERENCSE IS KELL, HOGY PÉLDÁUL MEGISMERJÜK A SZÁMUNKRA 

SZÜKSÉGES TUDÁSSAL BÍRÓ MESTERT. | RADNÓTI RÓZA, ZONGORISTA | PÁLYAFUTÁSÁT 2011 

ÉS 2015 KÖZÖTT SEGÍTETTE A MOL.

A TEHETSÉGET NEM LEHET 
OBJEKTÍVEN, MŰSZERREL MÉRNI. 
A JÓ TELJESÍTMÉNY MÖGÖTT MINDIG OTT REJTŐZIK A TEHETSÉG, DE EZ 

ÖNMAGÁBAN NEM ELÉG A SIKERHEZ. A SIKERNEK SZÁMOS ÖSSZETEVŐJE VAN 

A TEHETSÉGEN TÚL: RENGETEG MUNKA, ELKÖTELEZETTSÉG, KÜLDETÉSTUDAT 

ÉS HARMÓNIA IS SZÜKSÉGES HOZZÁ. | VERÉB TAMÁS, MUSICAL SZÍNÉSZ- 

ÉNEKES | PÁLYAFUTÁSÁT 2007 ÉS 2010 KÖZÖTT SEGÍTETTE A MOL.

SZÁMOMRA A TEHETSÉG AZT 
A PLUSZT, AZT A KIS „FŰSZERT”  
JELENTI, AMITŐL NEM ÁTLAGOSAN MEGTANULT, HANEM EGYEDÜLÁLLÓ  

LESZ AZ, AMIT VALAKI CSINÁL. | KISS MÁRTON BALÁZS, ZONGORAMŰVÉSZ  

| PÁLYAFUTÁSÁT 2008-BAN ÉS 2013-BAN SEGÍTETTE A MOL.

MINDEN SIKER EREDMÉNY,  
DE NEM MINDEN EREDMÉNY SIKER. A SZERENCSÉBEN PEDIG 

NEM HISZEK, INKÁBB A KÖRÜLMÉNYEKBEN. AZ EREDMÉNY 

EZEKTŐL FÜGG. | JANCA DÁNIEL, ÜTŐHANGSZERES MŰVÉSZ  

| PÁLYAFUTÁSÁT 2010, ÉS 2013-2015 KÖZÖTT SEGÍTETTE A MOL.
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| Mennyire megoldott az élmény- és művészetterápiás 

prog ramok működése, működtetése ma Magyarországon? 

A gyerekgyógyászat általában kicsit jobb helyzetben van 

a  magyar egészségügy egyéb ágazataihoz képest, több 

figyelem jut rá és jobbak az infrastrukturális feltételei, 

mivel a  gyermekellátásban dolgozó kórházaknak több 

lehetőségük van mozgósítani a  társadalmi tőkét, a  civil 

szervezeteket, alapítványokat. Ezzel együtt a művészet- és 

élményterápiás programok támogatása nem megoldott 

ma Magyarországon, a  társadalombiztosítás közvetlenül 

nem finanszírozza, ezért az intézményeknek általában 

csak az alapítványaik révén van lehetőségük ilyen szolgál-

tatásokat nyújtani. Sokszor még a foglalkoztatókban, ját-

szóházakban dolgozó pedagógusok, pszichológusok bérét 

is ilyen támogató alapítványok fedezik. Azok a kezdemé-

nyezések, amelyeket a  MOL Gyermekgyógyító Program 

AZ ÉLMÉNY 
MINT TERÁPIA

AZ ÉLMÉNYTERÁPIÁS PROGRAMOK HATÁSÁRA NÖVEKSZIK A MEGKÜZDÉSI KOMPETENCIA ÉRZÉSE – HANGSÚLYOZZA 

DR. TÖRÖK SZABOLCS GYERMEKORVOS, PSZICHOTERAPEUTA, A MOL GYERMEKGYÓGYÍTÓ PROGRAM SZAKÉRTŐJE, 

A SEMMELWEIS EGYETEM MENTÁLHIGIÉNÉ INTÉZET IGAZGATÓHELYETTESE. AZ INTERJÚBAN BESZÉL A BETEG GYEREKEK 

ÉS SZÜLEIK KAPCSOLATÁRÓL, VALAMINT A MŰVÉSZETTERÁPIÁS PROGRAMOK SZEREPÉRŐL IS.

DR. TÖRÖK SZABOLCS | GYERMEKORVOS, PSZICHOTERAPEUTA

DR. TÖRÖK SZABOLCS (1971) gyermekorvos, csa-

lád- és pszichoterapeuta, pszichodráma vezető. 

Korábban a Semmelweis Egyetem II. Számú Gyer-

mekgyógyászati Klinika klinikai orvosa. Orvosi te-

vékenysége során érdeklődése fokozatosan a lelki 

egészség és betegség, illetve a betegségek, tüne-

tek mögötti lélektani folyamatok felé fordult. Jelen-

leg a  Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intéze-

tének igazgató-helyettes docense, ahol önismereti 

csoportokat és segítő kapcsolati szemináriumokat 

tart. Pszichoterapeuta szakorvosi képzését 2014-

ben a Tündérhegyi Európai Pszichoterapeuta Kép-

zésen végezte. 2006-tól kezdve a  MOL Gyermek-

gyógyító Program szakértője.
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életmódbeli megszorításokat. Ebben a  folyamatban sokat 

segíthet, ha ezeket a speciális helyzeteket átélhetik, kipró-

bálhatják egy speciális nyári táborban, vagy megjeleníthe-

tik és ezáltal átdolgozhatják egy képzőművészeti terápia, 

vagy egy drámajáték keretében. Hasonló dolgok mondha-

tók el a gerincferdüléssel élő, egész testes merev fűző vise-

lésre „kötelezett” kamaszkorú gyermekekről is.

Vagy egy másik példa az örökbefogadott gyermekek hely-

zete, akik nyilvánvalóan erősen kötődnek az örökbefoga-

dó szüleikhez, ugyanakkor van egy – sokszor nem is tu-

datosan megélt – érzelmi lojalitásuk a származás szerinti 

szüleikhez is. Ennek a  minden örökbefogadott gyermek-

re többé-kevésbé jellemző lélektani helyzetnek a  célzott 

feldolgozása az Ágacska Alapítvány keretén belül többek 

között például pszichodráma-csoportokban történik. Itt 

nem csak azt élhetik át a gyerekek, hogy nincsenek egye-

dül a  vívódásaikkal, hanem azt is, hogy ezek kimondha-

tók, megoszthatók és akár el is játszhatók, mondjuk egy 

drámajáték keretében. Általában is nagyon fontosnak 

tartom a művészetterápiában, hogy egy belső folyamatot, 

támogat, jellemzően olyan kiegészítő lehetőségek, ame-

lyek kívül esnek az egészségügy finanszírozási körén. 

Nem egy olyan művészet-, illetve élményterápiás forma 

van, amely jelentős részben ennek az immár 10 éve tartó 

támogatásnak köszönhetően tudott gyökeret verni, meg-

honosodni hazánkban.

| Tud ilyenekre példát mondani?

Jó néhány ágazatnak nagy lendületet adott, hogy évről-év-

re kiszámítható módon nyújthattak be pályázatot, így 

a  lovas- vagy meseterápiával foglalkozóknak, illetve más, 

állatasszisztált terápiát folytatóknak is. De vannak olyan 

kevésbé elterjedt terápiás formák, mint a miliőterápia vagy 

a szociális cirkusz művészeti terápia, amelyek véleményem 

szerint szintén ezzel a támogatással tudtak megerősödni.

| Nemzetközi összehasonlításban hogy állunk a terápiás 

foglalkozások támogatásában?

Nyugat-Európában és Észak-Amerikában a betegek pszichés 

kísérése sokkal inkább része az ellátásnak. A pszichés za-

varok kialakulásának megelőzése, illetve a pszichoterápiás 

ellátás alulfinanszírozott Magyarországon. Az első lépés az 

lehetne, ha több kórházi pszichológusi státusz és több esz-

köz jutna erre a területre, mert ez magával hozná új mód-

szerek megjelenését, elterjedését – akár a művészetterápiás, 

akár az egyéni vagy csoportos pszichoterápiás formákét.

| A Gyermekgyógyító Program szakértőjeként sok pályázat 

véleményezésében vesz részt. Milyen szempontokra ügyel 

ilyenkor?

A legfontosabb, hogy az adott program világos célok men-

tén épüljön fel, megalapozott legyen, hogy konkrétan kik 

számára, milyen beavatkozás történik. Ennek a beavatko-

zásnak pedig legyen egy jól megragadható logikája, amely 

illeszkedik a  célcsoport speciális helyzetéhez, problémá-

ihoz és azokhoz a  kihívásokhoz, amelyeket az érintet-

tek átélnek. Nagyon fontos továbbá, hogy a  programokat 

szakmailag irányító személy megfelelően képzett legyen, 

ismerje a módszert, és legyen olyan előzetes tapasztalata, 

ami köthető a tervezett programhoz. Sok betegcsoportnak 

vannak ugyanis speciális problémái, és az a  jó program, 

amely reagál ezekre a specifikumokra. 

| Például melyekre?

A cukorbeteg kamaszkorú gyermekek csoportja  például 

egy olyan kör, ahol néhány hónap, néhány év után az érin-

tettek szinte mindent tudnak a  saját betegségükről, na-

gyon újat a  kalóriaszámolásban vagy az inzulinadagolás 

kiszámítása terén nem lehet számukra mondani. A legfőbb 

kérdés tehát az lesz, hogyan viszonyulnak a  betegségük-

höz, mennyire motiváltak a szabályok betartásában, azaz 

mennyire tudják elfogadni, hogyan tudják a hétköznapok-

ban, a  kortárs csoportban tartani a  diétát, az ezzel járó 

A LEGFŐBB KÉRDÉS TEHÁT AZ,  
HOGYAN VISZONYULNAK A BETEGSÉGÜKHÖZ, MENNYIRE 
MOTIVÁLTAK A SZABÁLYOK BETARTÁSÁBAN.
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MINDENNAPI SIKERNEK ÉS 
BOLDOGSÁGNAK ÉLEM MEG,  
AMIKOR LÁTOM AZ EGYKOR SÁPADT, BETEG GYEREKET 

FELNŐNI, EGÉSZSÉGES, TELJES ÉLETET ÉLŐ, ISKOLÁBA JÁRÓ, DOLGOZÓ, 

SPORTOLÓ, SZERELMES, HÁZASODÓ FELNŐTTÉ VÁLNI. 

NEM TUDOK ÚGY BELÉPNI A KÖZÖSSÉGI OLDALRA, HOGY AZONNAL PÁR 

GYEREK VAGY SZÜLŐ NE KEZDEMÉNYEZNE BESZÉLGETÉST VELEM. ÉRZEM 

ÉS TUDOM A SZERETETÜKET. | SZALAMANOV ZSUZSA, A TRANSZPLANTÁCIÓS 

ALAPÍTVÁNY A MEGÚJÍTOTT ÉLETEKÉRT ELNÖKE, 22 ÉVE VESETRANSZPLANTÁLT 

| MUNKÁJUKAT 2007-2008 ÉS 2010-2015 KÖZÖTT SEGÍTETTE A MOL.

A SIKER AZ, AMIKOR A GYEREKEK 
FÁRADTAN, DE MOSOLYOGVA, BOLDOGAN JÖNNEK KI A BARLANG 

AJTAJÁN, ÉS LÁTJUK A TEKINTETÜKBEN A REMÉNYT, HOGY MEGINT LESZ 

KEDD. | FARAGÓ TAMÁS, BARLANGÁSZ, A MAGYAR KARSZT-  

ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT ÖNKÉNTESE | MUNKÁJUKAT 2012 ÉS 2014 

KÖZÖTT SEGÍTETTE A MOL.

A SOK KIREKESZTÉS, 
MEGBÉLYEGZÉS UTÁN 
MI JELENTJÜK EZEKNEK A GYEREKEKNEK 

AZ UTOLSÓ KAPASZKODÓT. A TUDAT, HOGY NÉLKÜLÜNK 

TÖBB GYERMEK „ELVESZETT” VOLNA, ERŐSÍTI A HITET 

ABBAN, HOGY HATALMAS SZÜKSÉG VAN A MUNKÁNKRA.  

| BOGÁR ZSUZSANNA, PSZICHOLÓGUS, AZ ÁGACSKA 

ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÓJA | MUNKÁJUKAT 2011 ÉS 2015 

KÖZÖTT SEGÍTETTE A MOL.

adott esetben egy nehezen megélhető érzést meg tudjon 

általa ragadni az illető gyermek, amit aztán a rajzban, ze-

nében, drámában való megjelenítés révén hozzáférhetővé 

tehet a maga számára, hogy így megküzdhessen vele, meg-

oldást találhasson rá. 

| Miért ilyen fontos a  megküzdés segítése a  súlyos vagy 

krónikus betegségben szenvedő gyerekeknél?

Nagy kérdés, hogy egy beteg gyermek mit tud arról, amit 

átél, és hogyan tud arról beszélni, vagy tud-e egyáltalán. 

Szinte kizárt, hogy egy súlyos betegséget átélő gyermeket 

ne foglalkoztasson az a kérdés, hogy meg fog-e gyógyulni, 

vagy ne legyen benne félelem, szorongás ezzel kapcsolatban. 

Ugyanakkor a  gyerekek sokszor pont a  szüleikkel osztják 

meg különösen is nehezen az ezzel kapcsolatos érzései-

ket, gondolataikat, hiszen látják, érzékelik, hogy ez a téma 

a szüleiknek sem könnyű, ők is aggódnak. A szülő abban 

érdekelt, hogy biztassa a  gyermekét és tartsa benne a  lel-

ket, és ez jól is van így, de közben lehet, hogy a gyermek az 

ideje jelentős részében ezekkel a  gondolatokkal, félelmek-

kel küzd, és gyakran önkéntelenül is kerüli a beszélgetést. 

Ilyen esetben egy érzékeny, hozzáértő szakember, egy mű-

vészet- vagy élményterápiás program sokat segíthet mind-

ezek kifejezésében, és a szorongások, félelmek oldásában. 

| Mit tart sikernek ezen a területen? 

Egy 12 éves fiú jut eszembe, aki úgy került el egykor egy él-

ményterápiás tábor cukorbeteg turnusába, hogy néhány 

hónappal korábban tudta csak meg magáról, hogy beteg, 

és nagyon kétségbe volt esve. Ráadásul hamar rájött, hogy 

abban a Balaton-parti kisvárosban, ahol él, az iskolájában 

ő az egyetlen cukorbeteg. A  táborban viszont hirtelen 40 

másik, hasonló korú és élethelyzetű társával került össze, 

köztük olyanokkal, akik évek óta együtt éltek a  betegsé-

gükkel, azzal megbékélve, azt jól kezelve. És míg ő még csak 

azt látta, hogy semmi sem olyan, mint régen, csupa korlá-

tozás az élet, a többiek megmutathatták, hogy majd ő is fog 

tudni ugyanúgy sportolni, kirándulni, táborozni, meg akár 

jókat enni is ezzel az állapottal. Egészen más hatású, ha 

mindezt hús-vér kortársaktól látja, akik vidáman tudnak 

focizni, és közben profin adagolják maguknak az inzulint, 

nem pedig egy alig pár hete ismert, számára még idegen 

orvos próbálja minderről meggyőzni. Egy ilyen találkozás 

a betegséggel való együttélésnek olyan lehetőségét mutatja 

meg, ami reményt keltő, és segítheti a megküzdést az aktu-

ális problémákkal, érzésekkel. 

Olyan izgalmasnak találtam ezeket a  kérdéseket, hogy 

a doktori kutatásomban is a súlyos, krónikus gyermekko-

ri betegségek pszichoszociális rehabilitációját vizsgáltam. 

Saját kutatási eredményeink is megerősítették, hogy a kü-

lönböző művészet- és élményterápiás programok hatására 

mérhető módon növekszik a résztvevők önértékelése és az 

észlelt személyes hatékonyság érzése, ami az önmagunkról 

alkotott pozitív elképzeléseket jelenti, miszerint képesek 

vagyunk megbirkózni az élet nehéz helyzeteivel. Szerintem 

ez biztató, és azt jelzi, hogy érdemes ezekért a  célokért 

fáradozni.

|  AZ INTERJÚT KÉSZÍTETTE  

ILLÉNYI BALÁZS. | 
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| Inkább a szórakoztatás vagy a segítés szándéka vezérelte, 

amikor eldöntötte, hogy bohócdoktor lesz?

Egyik következett a másikból. Én úgy mondanám, hogy 

olyan szakképzett bohóc vagyok, aki megpróbálta hasz-

nossá tenni magát. A bohócszakmából meg tudtam volna 

élni, és egy svájci cirkusznál külföldi tapasztalatot is sze-

reztem. A hét évig futó Cigánykerék című tévéműsorból 

is sokan ismertek, de mégis úgy éreztem, hogy nem tudok 

maradandót alkotni. Azt akartam, hogy a gyerekek arra 

emlékezzenek, hogy egy nehéz helyzetben segítettem ne-

kik és valami személyeset kaptak tőlem. Ezért cseréltem le 

aztán a színpadot a kórházra.

| Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy tehetsé-

ges bohócdoktornak?

Az új bohócdoktoroknak mindig azt tanítom, hogy itt nem 

BALOGH LÁSZLÓ (1954) okleveles artista művész, 

előadóművész, bohócdoktor. Tanulmányait az Ál-

lami Artistaképző Intézetben végezte, külföldi ta-

pasztalatot ausztriai, svájci cirkuszfesztiválokon 

szerzett. 1982-től hét éven át az MTV és a Duna TV 

CIGÁNYKERÉK, SZÓRAKATÉNUSZ és BOHÓCCIPŐ című mű-

sorainak állandó szereplője volt. 2000-ben létre-

hozta a Magyar Bohócok a Betegekért Alapítványt, 

melynek művészeti vezetője, majd kuratóriumi el-

nöke lett. Dr. Lala példaértékű munkájáról és ne-

vetés terápiájáról 2014-ben díjnyertes dokumen-

tumfilm készült. A Magyar Bohócok a Betegekért 

Alapítvány munkáját 2007 óta támogatja a MOL 

Gyermekgyógyító Program.

A HASZNOS 
BOHÓC

AZ ELMÚLT TIZENHAT ÉVBEN KÖZEL SZÁZEZER, KÓRHÁZBAN FEKVŐ GYEREKNEK NYÚJTOTT 

SEGÍTSÉGET A NEVETÉSTERÁPIA MÓDSZERÉVEL BALOGH LÁSZLÓ BOHÓCDOKTOR, VAGY, AHOGY EGY 

ORSZÁG ISMERI, DR. LALA. A MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY ELNÖKE ÉS MŰVÉSZETI 

VEZETŐJE A BIZALOM ELNYERÉSÉRŐL, A TÚLSÁGOSAN ERŐS KÖTŐDÉSRŐL ÉS A HÉTKÖZNAPOK 

APRÓ CSODÁIRÓL IS MESÉL.

BALOGH LÁSZLÓ | BOHÓCDOKTOR

10 ÉV | 10 ARC | 07
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azokhoz a gyerekekhez járunk vissza, akik tumoros meg-

betegedéssel küzdenek. 

| Mire a legnehezebb felkészülni, amikor belépnek egy 

gyerekhez?

Sokszor nem tudjuk előre, hogy a gyerek milyen betegség-

gel fogad minket, erre improvizációval kell reagálni. Ezt a 

gyors reakciókészséget és a gyerek aktuális állapotára való 

ráhangolódást a legnehezebb megtanulni. Olyan emberi 

finommechanika ez, ami gyakorlással fejleszthető, de min-

den egyes esetben ráérzést és koncentrációt igényel.

| Hogyan lehet elnyerni a meglátogatottak bizalmát?

Általános tapasztalat, hogy először a szülőket kell meg-

nyerni. Két okból is. Egyrészt, mert ha a szülő már a belé-

péskor azt mondja, hogy „köszönjük, nem kérjük a szolgál-

tatást”, és bezárja a kórterem ajtaját, akkor esélyünk sincs 

megvigasztalni a háta mögött síró gyereket – sajnos ilyen-

színészkedni kell, hanem egy élethű, saját figurát felépíte-

ni, amiben képes természetesen viselkedni. Ha ezt a ka-

raktert már fixen tudja hozni, akkor már sokkal könnyebb 

feltupírozni egy-egy helyzetet, mint egy mesterséges figu-

rára poénokat szabni. A bohócdoktorsághoz képzelőerőre 

is szükség van, mert annak segítségével tudjuk behúzni a 

gyereket is egy elképzelt szituációba, miközben kiemeljük 

őt a sajátjából. A munkánk kapcsolódik a művészethez, 

mert ügyesnek kell lenni a pantomimben, a mimikában, a 

mozgásban és az éneklésben, de a leglényegesebb tulajdon-

ság mégis az emberi együttérzés és az elkötelezettség. 

| A bohócdoktor elsődleges feladata szerint nevettet és 

gyógyít?

Mindkettő nagyon fontos közvetett módon, de egy jó bo-

hócdoktor elsősorban az adott állapotból zökkent ki. Az 

orvosok és a nővérek feladata a gyógyítás, a miénk pedig 

az, hogy olyan hangulatot teremtsünk, amelyben a gyerek 

elfelejtheti a kórházi szituációt. Ehhez használunk orvosi 

eszközöket utánzó kellékeket, mint például sztetoszkóp-

ként nyakba akasztott zuhanyrózsát, vérnyomásmérő 

dobozt, amiből rugó ugrik ki, a lufifújó-pumpával pedig 

a vakbélműtétet utánozzuk. Ha csak percekre is, de a gye-

rek ilyenkor kilép a vizsgálatokkal járó negatív gondolat-

körből, amiben napok, hetek, hónapok óta őrlődik. Mi azt 

a lehetőséget próbáljuk megadni neki, hogy rövid időre 

felszabaduljon, másra figyeljen, nevessen, vagy elmondja, 

hogy egyáltalán mit érez. 

| Miben más ez a módszer a többi nevetésterápiához ké-

pest?

Amikor a bohócdoktori műfajt itthon meghonosító Piros 

Orr Alapítvánnyal dolgozni kezdtem, egy hiányérzet ala-

kult ki bennem. A rehabilitációs intézeteket és kórházakat 

látogatva azt szerettem volna elérni, hogy a gyerekek ne 

csak a tőlem kapott lufira gondoljanak vissza, sokkal in-

kább egy élményre és egy arcra, aki tényleg figyelt rájuk. 

Így jött létre 2000-ben, Dr. Riesz Tamás professzor alapí-

tásával, a Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány. A mi 

nevetésterápiánk azóta is arról szól, hogy az a gyerek, aki 

négy-öt évesen találkozott velünk, tizennégy évesen is fel 

tudja majd idézni a nevünket, hogy mikor találkoztunk és 

ő akkor pontosan hol feküdt.

| Milyen kórházakban dolgoznak jelenleg, és hány gyerek-

nek tudnak segíteni?

Hetente körülbelül 200 gyereket látogatunk meg. Egy 

nap átlagosan 3,5–4 órán keresztül járjuk a különböző 

osztályokat: sebészetet, belgyógyászatot, gasztroentero-

lógiát, neurológiát, fülészetet, toxikológiát és onkoló-

giát. Körülbelül 3-4 percet tudunk egy gyereknél tölteni, 

de ha többen vannak egy kórteremben, akár 10 percet is. 

Különbséget kell azonban tenni a betegségek súlyossága 

szerint a Heim Pál Kórház, a Tűzoltó utcai klinika és a 

székesfehérvári Szent György Kórház között. Míg a Heim 

Pál Kórházban például vakbélműtétre váró betegeknél 

vizitálunk, addig a Tűzoltó utcában hétről-hétre ugyan-

MI AZT A LEHETŐSÉGET PRÓBÁLJUK MEGADNI NEKI, HOGY  
RÖVID IDŐRE FELSZABADULJON, MÁSRA FIGYELJEN, NEVESSEN, 
VAGY ELMONDJA, HOGY EGYÁLTALÁN MIT ÉREZ. 
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nel gyakran találkozunk. Ha viszont nyitottak a kommu-

nikációra, akkor azért kell a szülőt is bevonni, mert neki 

legalább annyira szüksége van a felszabadulásra, mint a 

gyereknek. A sok aggódás és kilátástalan időszak közben 

senkinek sincs ideje beszélgetni a szülővel. Tizenhat évnyi 

tapasztalatom szerint, ha a szülő – a körülményekhez ké-

pest – kiegyensúlyozott és erősen hisz a felépülésben, ak-

kor a gyerek meg fog gyógyulni. 

| Erre milyen példákat látott?

Találkoztam olyan édesanyával, aki csodálatra méltó hité-

vel a legapróbb mozzanatot is képes volt pozitív történés-

ként felfogni. A kemoterápiáról, vérképekről, vizsgálatok-

ról szóló, nyomasztó hétköznapokban őszinte sikerként 

élte meg azt is, hogy ha a kislánya aznap meg tudott inni 

egy pohár vizet. Nem a nagy csodákhoz, hanem a min-

dennapok apró lépéseihez mérte a gyógyulást, és ezen ke-

resztül tudott kitartani. Határozottsága és ereje annyira 

lenyűgöző volt, hogy rám is nagy hatást gyakorolt.

| A legnehezebb esetekben mennyire tudja szétválasztani 

a munkáját és az érzéseit? Volt olyan gyerek, akihez túlsá-

gosan kötődött?

Ez a mi munkánk során elkerülhetetlen. Amikor először 

kísértem végig egy gyerek szenvedését, akkor tényleg úgy 

éreztem, mintha a sajátom lenne. Két éven át minden szer-

dán beültem a kocsiba, lementem ezért a kisfiúért egy vi-

déki kórházba, hogy vigaszt nyújtsak neki a gyógyuláshoz. 

A magam eszközeivel végig próbáltam tartani benne a lel-

ket, így szoros kapcsolat alakult ki közöttünk. Fél éve volt 

hátra, amikor azt kérdezte: „Lala, te miattam utazol ide 

hétről-hétre?” Akkor azt mondta, hogy a fájdalom miatt 

már rég feladta volna, de nem akarja, hogy én feleslegesen 

menjek hozzá, és egyszer üresen találjam az ágyát. Amikor 

meghalt, nagyon megsirattam, és abba a kórházba soha 

többet nem tudtam visszamenni. Ez a történet tanított 

meg arra, hogy egyfajta távolságot mégis tartani kell.

| Meddig tart Lala bohóc munkája és honnantól kezdve 

válik ismét Balogh Lászlóvá?

Ha lezajlott a vizit, utána muszáj hátrébb lépni lelkileg is. 

Amikor lesminkelek, az azt is szimbolizálja, hogy megpró-

bálom letenni az aznapi dolgokat, még akkor is, ha ez nem 

megy olyan egyszerűen, ahogy most elmesélem. De ami-

kor hazaérek, és látom a két gyerekemet és most már a két 

unokámat, akik egészségesek, akkor megnyugszom.

|  AZ INTERJÚT KÉSZÍTETTE  

KRUPA ZSÓFIA. | 

A KÓRHÁZBAN KIALAKÍTOTT JÁTSZÓHÁZ A „BOLDOGSÁG 
SZIGETE”, AHOL AZON FÁRADOZUNK, HOGY A BETEGSÉG, A ROSSZULLÉTEK, A FÁJDALMAK, A SZORONGÁS 

ELLENÉRE IS BIZTOSÍTSUK, HOGY A GYEREKEK EGÉSZSÉGES TÁRSAIKHOZ HASONLÓAN FEJLŐDJENEK.  

| MINA KATALIN, SOTE JÁTSZÓHÁZ ALAPÍTVÁNY, A JÁTSZÓHÁZ VEZETŐJE | MUNKÁJUKAT 2006–2007, 2010-BEN ÉS  

2013–2015 KÖZÖTT SEGÍTETTE A MOL.

AZ MOTIVÁL, HOGY 
A MUNKÁM NEMCSAK 
FELADATOK ÖSSZESSÉGE, 
HANEM IGAZI HIVATÁS:  
OLYAN KÖLCSÖNÖS, SEGÍTŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS 

A GYEREKEKKEL ÉS A CSALÁDOKKAL, AMI EBBEN 

A LEGKORÁBBI IDŐSZAKBAN KIEMELTEN ÉRZÉKENY 

TERÜLET. | CS. BALOGH RÉKA, GYÓGYPEDAGÓGUS,  

A GÉZENGÚZ ALAPÍTVÁNY BUDAFOKI INTÉZETÉNEK 

VEZETŐJE | MUNKÁJUKA 2007 ÉS 2015 KÖZÖTT 

SEGÍTETTE A MOL.

HISZÜNK ABBAN, HOGY EGY GYERMEK 
A LEGNEHEZEBB ÉLETHELYZETBEN IS 
KÉPES ARRA, HOGY MEGTALÁLJA AZ ÖRÖM FORRÁSÁT, HA  

EHHEZ HOZZÁSEGÍTIK. MINDEN APRÓ JEL, AMI ERRE UTAL, SIKERNEK SZÁMÍT.  

| VARGA HELENA, MOSOLY ALAPÍTVÁNY OPERATÍV VEZETŐ | MUNKÁJUKAT  

2006–2008, ÉS 2010–2015 KÖZÖTT SEGÍTETTE A MOL.
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| Mi a különbség és a hasonlóság művészet és művészette-

rápia között? Milyen folyamatok zajlanak le az alkotókban?

Mindkettő egyfajta kommunikáció, ami valamit elmond 

az emberről. A vizuális kommunikáció azonban sokkal di-

rektebb, zsigeribb a verbálisnál, és egy csomó olyan tartal-

ma is van, ami a tudattalanból születik meg. Ez az alapja 

a képzőművészet-terápiának. Azok a gyerekek és felnőttek, 

akikkel foglalkozom – mint minden pszichés sérüléssel 

élő ember – szóban sokkal nehezebben fejezik ki magu-

kat, az érzelmeiket, az indulataikat. Ám míg a  művészet 

önmagában használja a  vizuális kommunikációt, reflexió 

nélkül, addig a művészetterápiában az önkifejezés apropó 

arra, hogy egy belső érzésre vagy megmozdulásra szóban 

reflektáljunk. A  művészet ez esetben valamiféle megszó-

lításnak az alapja. Húsz éves működésem egyik nagyon 

fontos területe az, hogyan lehet olyan helyzetet teremteni, 

LERAJZOLNI A 
KIMONDHATATLANT

KOMÁROMI ERZSÉBET |  IPARMŰVÉSZ, MŰVÉSZETPEDAGÓGUS, 
MŰVÉSZETTERAPEUTA

KOMÁROMI ERZSÉBET KATALIN (1953) textilmű-

vész, művészetpedagógus, művészetterapeuta. 

1996-tól az Országos Pszichiátriai és Neurológiai 

Intézetben dolgozott művészetterapeutaként gyer-

mekekkel és felnőttekkel. Az OPNI bezárása után 

a Heim Pál Gyermekkórházban és a Merényi Gusz-

táv Kórházban folytatta ezt. Öt éven át a Mosoly Ala-

pítvány munkáját segítette művészetterapeutaként.

2013-ban Tóth Eszter művészettörténésszel újra-

nyitotta (az OPNI-ban 2007-ben bezárt) Tárt Kapu 

Galériát, amely az ország első art brut kiállítóhe-

lye. 2010 óta a Pécsi Tudományegyetem művészet-

terapeuta szakképzésének oktatója. Alapítványával 

2006-2014 között többször elnyerte a MOL Gyer-

mekgyógyító Program támogatását.

10 ÉV | 10 ARC | 08

„A SIKER NEM RAJZBAN MÉRHETŐ, HANEM VISELKEDÉSBEN” – ÁLLÍTJA KOMÁROMI ERZSÉBET KATALIN 

IPARMŰVÉSZ, MŰVÉSZETTERAPEUTA, AKI AZ INTERJÚBAN MESÉL A TERÁPIA MENETÉRŐL, AZ ELLAZULÁST 

SEGÍTŐ TECHNIKÁKRÓL ÉS A KÖZÖSSÉG EREJÉRŐL IS.
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tályon. A 18 év körüli, súlyos értelmi fogyatékos fiú nem tu-

dott se írni, se olvasni, komoly családi krízisek után került 

oda, masszív depressziós tünetekkel. Amikor Gábor beke-

rült a  csoportba, rögtön mondta, hogy esze ágában sincs 

rajzolni, viszont talált egy nagy zsák műbőrt, és mivel bőr-

díszműves szakiskolába járt, szerette volna kilyukasztgat-

ni azokat. Hosszú hónapokig tartott, mire az összes bőrt, 

milliméterről-milliméterre kilyukasztgatta. Ma úgy érzem, 

ez az időszak kellett ahhoz, hogy megízlelje, őt ilyennek és 

így fogadják el, így szeretik, így kap bizalmat. Amikor el-

fogyott a bőr, még mindig nem akart rajzolni, csak valami 

sablonnal, és egy nagy kerek vajas dobozt rajzolgatott kör-

be. Egy idő után rávezettem, hogy ezeket a  köröket ki is 

lehet színezni, majd pedig, hogy ilyen színezéseket sablon 

nélkül is lehet készíteni. Jó ideig dolgozott így, aztán talált 

a  szekrényemben egy könyvet, amelyben Magyarország 

kastélyai és kúriái voltak láthatók fekete-fehér képeken, 

romokban. Ezeket a kis képeket kezdte másolni, ráadásul 

hatalmas papírra, színes olajpasztell krétákkal. A krétaraj-

zok ugyan köszönőviszonyban sem voltak a  fotókkal, de 

tobzódóan színes, csodálatos paloták születtek Gábor keze 

alatt (lásd a következő oldalon). Amikor a Műcsarnokban 

rendeztek egy nemzetközi Art Brut kiállítást, a  magyar 

szervező az ő alkotásait tette be hazai részről.

amelyben a résztvevők játéknak fogják fel az alkotást. Mert 

a játék során kiengednek a belső görcsök, megfogalmazha-

tom akár a legbensőbb gondolataimat. Ez egy köztes tér az 

objektív és szubjektív valóság között. Egy mintha-tér.

| Hogyan zajlik egy művészetterápiás alkalom? 

Ellazító kérdésekkel kezdünk. Például: „Mondj egy képet, 

amely hasonlít ahhoz, ahogy most éppen érzed magad!”. 

Ez már nagyon sokat elárul a  résztvevők lelkiállapotáról, 

és a  csoportban lehet egy kicsit kérdezgetni erről egy-

mást. Utána rátérünk az alkotásra, ami lehet irányított 

(meghatározott tematika alapján) vagy szabad. Azért sze-

retem jobban a szabad alkotást, mert akkor mindenki azt 

a témát hozza elő, ami neki éppen a legfontosabb. Amikor 

elkészültek a  művek, kitesszük őket a  földre, és, hogy 

megelőzzem az iskolás „rajzelemzéseket”, megkérdezem: 

„Benned milyen érzéseket kelt ez? Lehetnének a te érzése-

id is? Indulatokat vált ki?”. Ezek után az alkotó is elmond-

ja, hogy mit szeretett volna és mennyiben ért egyet az 

elhangzottakkal. 

| Milyen eszközöket használ a foglalkozások során?

Nekem nagyon fontos, hogy minden fellelhető eszközt 

ki tudjak tenni, hogy azok inspirálóak legyenek, és ha 

valaki csak rájuk néz, már izgalom és tettvágy fogja el. 

Szabadságot kell ugyanis adni abban, hogy ki milyen esz-

közt használ, mert ez is lazítóan hat. És az is nagyon jellem-

ző, hogy ki milyen eszközt választ, ki mekkora területen 

dolgozik. Szerencsém van, hogy az Új Európa Alapítvány 

jóvoltából van egy nagyon jól felszerelt grafikai műhelyem, 

amiben mindenféle technikát fel tudok kínálni.

| Vannak olyan technikák, amelyekkel el tudja lazítani és 

gyors sikerélményhez tudja juttatni a résztvevőket?

A monotípia például egy olyan műfaj, amit még a professzi-

onális művész sem tud egészen tudatosan irányítani, tehát 

ott muszáj az eszközre hagyatkozni. Viszont akármilyen 

nyomot hagy is az alkotó a  papíron, az mindig gyönyörű 

lesz. Különösen azoknak az embereknek ragyogó lazító fel-

adat ez, akik nagyon kontrollálják magukat, és általában 

nagyon merev rajzokat készítenek. 

Jól ellazít a közös rajzok készítése is. A résztvevők kapnak 

egy-egy lapot, elkezdenek rajzolni, és pár másodpercként, 

egy jelre továbbadják a  szomszédjuknak. Közben két te-

rapeuta figyeli, hogy ki mit tesz be a  rajzokon keresztül, 

aminek nagyon érdekes diagnosztikus szerepe is van. A sú-

lyosan magatartászavaros gyerekek például tele fogják raj-

zolni a  papírt tragikus és agresszív jelekkel, besatíroznak 

mindent. Az  is érdekes, hogy ki hogyan viszonyul ahhoz, 

ami már a  lapon van, amikor a  papír hozzákerül: ha pél-

dául van egy fél arc, akkor befejezi-e, vagy valami mássá 

átalakítja. Ezekből rengeteg információhoz jutunk a  kez-

dőkörben, anélkül, hogy egy szót is szóltunk volna.

| A hatékonyság és a siker nehezen megfogható fogalmak 

ezen a területen. Tudna a saját gyakorlatából erre példát 

hozni? 

A kedvenc példám az egyik első kliensem volt a gyerekosz-

NEKEM NAGYON FONTOS, HOGY MINDEN FELLELHETŐ ESZKÖZT 
KI TUDJAK TENNI, HOGY AZOK INSPIRÁLÓAK LEGYENEK, ÉS HA 
VALAKI CSAK RÁJUK NÉZ, MÁR IZGALOM ÉS TETTVÁGY FOGJA EL.
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| Milyen belső fejlődés ment végbe benne? 

Ez a fiú, enélkül az eszköz nélkül semmire sem lett volna 

képes, még arra sem, hogy, mint most, a  szomszédoknál 

gyűjtse az avart, elvégezzen egyszerű kerti munkákat. De 

a rajz által első körben az osztályon az addig kirekesztett, 

buta gyereket a többiek elfogadták, a közösség teljes értékű 

tagja lett. Ő pedig kinyílt, barátai lettek, képes lett formál-

ni a gondolatait, bizonyos munkákat már el tudott végezni, 

az élete minden területére kihatott ez. 

| Ezek szerint a művészet-terapeuta a személyiség alakulá-

sában méri a sikert?

Első körben akkor érzem sikeresnek a folyamatot, ha látom 

megnyílni a gyereket, és látom, hogy képes a kortársai kö-

zött kapcsolatot kialakítani, képes megfogalmazni az ér-

zéseit, az indulatait szóban is kifejezni, képes önmagát és 

a saját helyzetét megérteni abban a környezetében. Tehát 

a  siker nem rajzban értendő, hanem viselkedésben, a  sze-

mélyiség visszajelzéseiben, a  kommunikációban. 2-3 ülés 

után általában már érzékelhető, hogy megtörtént a csoda, 

az illető képes másképp nézni az életére, képes nyitni, ké-

pes elindulni. De ezt sosem a saját sikeremnek könyvelem 

el, mert mindig csapatban dolgozunk, a  pszichológussal, 

a pszichiáterrel együtt, ezért ez közös siker. 

| Szokott betegség alapján ajánlani technikákat? 

Nem, mert meggyőződéses híve vagyok annak, hogy a gye-

rek válasszon. Például egy depressziós gyerek úgysem fog 

tobzódóan színes, puha krétákat választani, sokkal inkább 

egy ceruzát, amellyel egzaktabban tud rajzolni. Aki belül-

ről szét van esve, az ragaszkodik az igen merev formákhoz, 

mert akkor a papíron létrehozott univerzum is az ő lelkét 

fogja tartani. Egy ilyen gyereknek nem is kínálnék fel má-

sik technikát, mert nem érezné jól magát benne. 

| Olyan ez, mint amikor valaki elmeséli a  másiknak 

a problémáját?

Pontosan. Mintha felsikoltana, hogy „Nézzétek, ilyen me-

rev vagyok, és nem tudok ebből kitörni!”. És rögtön kaphat 

segítséget a többiektől, akik nézik a rajzokat, beszélgetnek 

róluk, és olyanokat kérdezgetnek, hogy „Mi lenne, ha kicsit 

másképp gondolkodnál?”, vagy „Nem lett volna jobb, ha ide 

egy kis bozótot festesz?”. Van egy olyan terápiás trükköm, 

hogy felkínálok egy csomó kivágott formát (például erdőt, 

idillikus házat, kedves állatokat, szép embereket ábrázoló 

kis képet), amelyekkel kiegészíthetik egymás alkotásait. 

Nagyon érdekes, ha bekerül egy ilyen jelentésmódosító je-

lentés a papírra, mert az egy üzenet is a készítőnek, hogy 

lehet másképp is fogalmazni, lehetnek más utak is, és ha 

erre ráérez, az már egy csöpp nyitás kifelé. Ez a reflexió, il-

letve a többiek alkotásai csodálatosan megérinthetik őket, 

és még csodálatosabb, hogy ezeket nem én mondtam ki. 

Ez a technika kihasználja a közösség erejét is. 

|  AZ INTERJÚT KÉSZÍTETTE ILLÉNYI BALÁZS. |

A TERÁPIÁS KAPCSOLATBAN LEHETŐSÉG 
VAN A MÁSIK SZEMÉN KERESZTÜL EGY JOBB, 

SZERETHETŐBB ÖNMAGUNK MEGTAPASZTALÁSÁRA. A TERÁPIÁS TÉRBEN LEHETŐSÉGEK 

TÁRHÁZA NYÍLIK MEG A GYEREKEK ELŐTT. AZ IGAZI SIKER AZ, HA A MŰVÉSZETTERAPEUTA 

TUDJA, HOL A KULCS, ÉS KI TUDJA NYITNI EZT A KAPUT. | DUKITS DALMA, 

MŰVÉSZETTERAPEUTA, A MAGYAR MŰVÉSZETTERÁPIÁS TÁRSASÁG TÁRSELNÖKE  

| MUNKÁJUKAT 2011 ÉS 2015 KÖZÖTT SEGÍTETTE A MOL.

ARRA TÖREKSZÜNK, HOGY A KORASZÜLÖTTEK ÉS  
A SZÜLŐK SZÁMÁRA IS PUHÁBBÁ, BARÁTSÁGOSABBÁ VARÁZSOLJUK A GÉPEKTŐL HANGOS 

KÓRHÁZI KÖRNYEZETET. | HAZAY TÍMEA, TANÁR, MŰVÉSZETPEDAGÓGUS | MUNKÁJUKAT 2015-TŐL SEGÍTI A MOL.

AZOK A PILLANATOK JELENTIK A CSODÁT, AMIKOR 
ÉREZHETJÜK, HATÁSSAL VAGYUNK EGY MÁSIK EMBER ÉLETÉRE. NÉHA EZEK EGYSZERŰ, TÉNYLEG 

ÁTLAGOS PILLANATOK, ÉS ALIG-ALIG TŰNNEK FEL: AMIKOR MEGKÖNNYEBBÜLÉSSEL, MEGNYUGVÁSSAL ZÁRUL 

EGY BESZÉLGETÉS; AMIKOR EGY GYEREK RAJZOL A KEZEDRE; AMIKOR EGYKORI TÁBOROZÓINK AZT MONDJÁK, 

GYERMEKKORUK MEGHATÁROZÓ EMLÉKEI VAGYUNK. | SCHUSTER BARBARA, PSZICHOPEDAGÓGUS, A VERTEBRA 

ALAPÍTVÁNY KOORDINÁTORA | MUNKÁJUKAT 2007 ÉS 2015 KÖZÖTT SEGÍTETTE A MOL.
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| A szociális cirkuszról eddig itthon még nem sokat hall-

hattunk, nehéz elképzelni a szórakoztatásnak ezt a  fajtá-

ját. Mitől szociális az a cirkusz, amivel ti foglalkoztok?

Mi a  cirkuszra egy szociális munkában alkalmazható 

módszerként tekintünk, ami többek közt azzal foglalko-

zik, hogy miként lehet megszólítani és integrálni a  hát-

rányos helyzetű fiatalokat. A  cirkusz eszközein keresztül 

akarjuk motiválni, aktívabbá és magabiztosabb társadalmi 

szereplőkké tenni őket. A  Magyar Zsonglőr Egyesületnél 

azt tapasztaljuk, hogy a  hátrányos helyzetű gyerekeknek 

és fiataloknak az önbizalomhiány az egyik legnagyobb 

problémája: azt érzik, hogy ők másokhoz képest nem tud-

ják ugyanazokat a célokat kitűzni és megvalósítani ebben 

a világban. Folyamatosan hátrányból indulnak, nem látják, 

hogy ők is érhetnek el sikereket. Erre kínálunk mi megol-

dást a cirkusz segítségével: a zsonglőrködéssel, az akroba-

SZABÓ MÁRTON (1985) szociális cirkuszi szak-

ember, zsonglőr. Az Eötvös Loránd Tudomány-

egyetem kulturális antropológia szakán végzett, 

szakterülete a hátrányos helyzetű, problémás és 

viselkedészavaros fiatalok integrációja. A Heim Pál 

Kórház gyermekpszichiátriáján cirkuszfoglalkozá-

sokat tart fiataloknak. A Magyar Zsonglőr Egyesü-

let munkatársa, a H52 Ifjúsági Iroda és a Hős ut-

cai zsonglőr gyermekcsoportok szakmai vezetője, 

melynek élményterápiás foglalkozásait 2014 óta 

a MOL Gyermekgyógyító Program segíti.

GYÓGYÍTÓ 
CIRKUSZ

EGY OLYAN NYITOTT TÁRSADALOMBAN HISZNEK A MAGYAR ZSONGLŐR EGYESÜLET SZAKEMBEREI, 

AMIBEN A CIRKUSZ A KÖZÖS NEVEZŐ. SZABÓ MÁRTONNAL, A SZERVEZET MUNKATÁRSÁVAL 

A CIRKUSZ ÁTFORMÁLÓ EREJÉRŐL, A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ FIATALOKRA GYAKOROLT HATÁSÁRÓL 

ÉS AZ ÍGY ADÓDÓ KITÖRÉSI PONTOKRÓL IS BESZÉLGETÜNK.

SZABÓ MÁRTON | ZSONGLŐR, CIRKUSZTERAPEUTA
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rájöttem, hogy milyen jó lenne ezt a kettőt összekötni, ha 

már egyszer nekem is akkora sikerélményt jelent a zsong-

lőrködés. Hiszen ezekek a  gyerekeknek éppen ez a  fajta 

hétköznapi sikerélmény hiányzik a  legjobban. Sok olyan 

szociális cirkuszi szakembert ismerek, akik pedig a cirkusz 

világa felől jöttek, mert rájöttek, hogy amit csinálnak, an-

nak különleges társadalmi hatása is van.

| Milyen képességeket tudtok fejleszteni ezzel?

A cirkusz egyaránt hat az egyéni és társas kompetenciákra. 

Amikor valaki zsonglőrködni kezd, akkor teljesen termé-

szetes, hogy leejti a labdát, az ördögbotot vagy a diabolót. 

Ötvenszer, vagy akár százszor is meg kell csinálni ugyan-

azt a gyakorlatot, hogy sikerüljön, és ez segít leküzdeni a fi-

gyelemzavart, a  hiperaktivitást, fejleszti a  koncentrációt, 

tikával és különböző trükkök megtanulásával látványosan 

lehet fejlődni önmaguk és a  külvilág számára is. Eleinte 

ugyanis senki sem hiszi el, hogy képes kidobni három lab-

dát. Amikor viszont sok gyakorlás után először sikerül, ak-

kor ez akkora élményt jelent, hogy modellül szolgál neki az 

élet más területein is.

| Miben különbözik a  szociális cirkusz attól a  műfajtól, 

amivel a Fővárosi Nagycirkuszban találkozhatunk?

A szociális cirkusz az új cirkusz műfajából ered, ami eltá-

volodott attól, amit a  hagyományos cirkuszi színpadok-

ról ismerünk. Az új cirkuszban – ahogy a neve is mutatja 

– a  műfajnak egy újkori megjelenési formájáról van szó, 

amiben nincsenek például állatok, és a  koncepció ke-

vésbé a  trükkökre és emberfeletti teljesítményekre van 

felépítve. Az  új cirkusz nyitni kezdett a  társművészetek 

felé, és szorosabban együttműködik többek közt a  szín-

házzal és a tánccal. A zárt porondról kiszabadult cirkusz 

a társadalmi színtéren komoly szociális problémákat ta-

lált, amiért felelősnek érzi magát és lépéseket tesz ennek 

megoldására. A  nyitottság azt az üzenetet is hordozza, 

hogy forduljunk oda a közönség és embertársaink felé, és 

tanítsuk egymást. Ez a műfaj tehát mostantól nem csak 

cirkuszi dinasztiák titkos tudása, hanem egy olyan kö-

zösségi, baráti tevékenység, amivel próbáljuk bevonni és 

érdeklődővé tenni az embereket, köztük hátrányos hely-

zetű fiatalokat is.

| Mi az, ami egy passzív, tanulási és beilleszkedési problé-

mákkal küzdő, hátrányos helyzetű fiatalt elkap a cirkusz 

világából?

Mindenkit más ragad meg a foglalkozásainkon. Éppen az 

a  jó cirkuszban, hogy ez egy nagyon sokszínű világ, ahol 

egészen különböző mutatványokkal is lehet sikerélményt 

szerezni. Ha valaki sportosabb alkat, az valószínűleg az 

akrobatika irányába mozdul, és megtanul emberpiramis-

ba beállni vagy egyensúlyozni. Aki a koncentrációs felada-

tokban erősebb, azt meg a  zsonglőrködés köti le jobban. 

A  zsonglőrködés arra is jól alkalmazható, hogy a  teljes 

passzivitásból kimozdítson, mert eleinte ülve vagy egy 

helyben állva is lehet csinálni. Nem kell olyan nagy ener-

giát beletenni, hogy az ember feldobjon egy labdát, aztán 

kettőt, de a  harmadiknál már feláll, mert érdekeli és kí-

váncsi, hogy sikerül-e – ez a  cirkusz észrevétlen mecha-

nizmusa. Ezeknek a gyerekeknek is lassan valami elkapja 

a  figyelmét, elkezdenek koncentrálni és kitartóvá válni. 

A saját szemükkel láthatják, hogy igenis sikerülhet az, amit 

lehetetlennek hittek. Közben kialakul egy megtartó közeg 

is, így pedig idővel mindenki bevonódik.

| Te honnan érkeztél a cirkusz világába?

Antropológus végzettséggel rendelkezem, és fiatalokkal 

foglalkozó, szociális helyeken dolgoztam korábban. Emel-

lett hobbizsonglőr voltam, de csak a saját szórakoztatásom-

ra kezdtem el a  gyakorlatokat megtanulni. Aztán idővel 

ELEINTE SENKI SEM HISZI EL, HOGY KÉPES KIDOBNI HÁROM LABDÁT
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a kitartást, és a sikerekkel párhuzamosan az önértékelést 

is. Megtanulják, hogy képesek a  terveik, a  céljaik megva-

lósítására. Az előadások során arra is nagy hangsúlyt fek-

tetünk, hogy társaikkal megtanuljanak együttműködni, 

nem pedig versenyezni. Ezeken túl a három labdát például 

a  diszlexiásoknál is használják, mert a  keresztező, finom-

motorikus mozgáson keresztül a  jobb- és bal agyfélteke 

összehangolás, illetve a szem-kéz koordináció javul.

| Milyen bemutatkozási lehetőségük van a  fiataloknak 

a frissen megszerzett tudással?

Különböző előadásokat szervezünk nekik itthon és külföl-

dön, de az előadás-jelleg ellenére továbbra is a közös, kötet-

len játékon marad a  hangsúly. Több nemzetközi cirkusz-

szervezettel állunk kapcsolatban, gyakran külföldi cirkuszi 

szakemberek jönnek el képzést tartani. Ősszel a  Trafóval 

közösen szerveztünk több alkalmas programsorozatot, 

februárban a világhírű Cirque du Soleil szárnyai alatt mű-

ködő szociális cirkusz, a Cirque du Monde látogatott meg 

minket. A hátrányos helyzetű fiatalok ezzel egy nemzetkö-

zi cirkuszi közösségbe kapcsolódnak be, ahol mindenkit 

a cirkusz szeretete fűz össze, és ezen keresztül megtapasz-

talják, hogy mennyi minden várja őket a világban.

|  AZ INTERJÚT KÉSZÍTETTE  

KRUPA ZSÓFIA. |

A SIKER A GYEREKEK ÖRÖME, MOSOLYA,  
AZ ALKOTÁS IZGALMA, AZ EGYÜTT TEREMTÉS (LEGYEN AZ ZENE, TÁNC, FESTÉS, 

DRÁMAJÁTÉK), A SOKFÉLESÉG MEGTAPASZTALÁSA, HOGY LEHETÜNK AZOK,  

AKIK VAGYUNK. | DUKITS DALMA, MŰVÉSZETTERAPEUTA, A MAGYAR MŰVÉSZETTERÁPIÁS 

TÁRSASÁG TÁRSELNÖKE | MUNKÁJUKAT 2011 ÉS 2015 KÖZÖTT SEGÍTETTE A MOL.

JÓ LÁTNI, HOGY A ZENÉS-
MOZGÁSOS-ÁBRÁZOLÓS 
FOGLALKOZÁSOK MINDEN  
ESETBEN ÖRÖMET JELENTENEK 
EZEKNEK A SOK KUDARCOT MEGÉLT GYEREKEKNEK. A NONVERBÁLIS 

KOMMUNIKÁCIÓ SEGÍTSÉGÉVEL RENGETEG FESZÜLTSÉG FELSZÍNRE  

KERÜL, AMELYEK ÍGY ÁTDOLGOZHATÓVÁ, FELOLDHATÓVÁ VÁLNAK.  

| DR. KŐSZEGI TAMÁSNÉ ZENETERAPEUTA, GYÓGYTORNÁSZ, KEREK VILÁG 

ALAPÍTVÁNY | MUNKÁJUKAT 2006 ÉS 2015 KÖZÖTT SEGÍTETTE A MOL.

LÁTJUK, HOGY 
A FIATALOKNAK ÖRÖMET 
SZERZÜNK, ÉS AZ ÉLMÉNYEK HATÁSÁRA 

MAGABIZTOSABBNAK ÉREZHETIK MAGUKAT. TUDJUK, HOGY EZ 

HATÁSSAL VAN A TOVÁBBI ÉLETÜKRE: JOBBAN TELJESÍTENEK 

AZ ISKOLÁBAN ÉS MUNKAHELYÜKÖN IS. | GALLYAS VERONIKA, 

A MAGYAR ZSONGLŐR EGYESÜLET ALAPÍTÓJA ÉS ELNÖKE  

| MUNKÁJUKAT 2014-TŐL SEGÍTI A MOL.
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| Honnan a kötődés a kutyákhoz?

Már gyerekkoromban is volt kutyánk. A férjem szintén 

nagy állatbarát, így amikor összekerültünk, nem volt kér-

dés, hogy lesz kutyusunk. 2001-ben vettük az első közös 

labradorunkat, épp akkor, amikor Magyarországon elin-

dult a terápiás mozgalom. Én hamarosan jelentkeztem is 

arra a képzésre, amelyet az ELTE Etológia Tanszék kutató-

ira épülő, Kutyával az Emberért Alapítvány hirdetett meg. 

2004-ben pedig megalakítottuk a Négylábúak az Emberért 

Közhasznú Alapítványt Szombathelyen. Ez volt a harmadik 

kutyás terápiával foglalkozó alapítvány az országban.

| Vannak olyan kutyafajták, amelyek kifejezetten alkal-

masak terápiás kutyának?

Minden kutya alkalmas elméletileg segítőnek, de a gya-

korlat mást mutat. Amikor több évtizeden át, tudatosan 

SCHRŐTERNÉ VÁRI ANITA (1967) eredetileg mate-

matika-testnevelés szakos tanár, később terápiás 

kutyavezető és habilitációs kutyakiképző végzett-

séget szerzett. 2004-ben létrehozta a Négylábúak 

az Emberért Közhasznú Alapítványt. Az alapítvány 

terápiás kutyáival ma már Vas Megye nyolc, fogya-

tékkal élő emberek ellátását végző szervezetéhez 

és intézményéhez járnak rendszeresen. A 2006-

ban megalakult Magyar Terápiás és Segítőkutyás 

Szövetség elnökhelyettese. 2008-ban a Szociális 

és Munkaügyi Minisztérium megbízásából kidol-

gozták a habilitációs kutyákat kiképzők képzési 

programjának tananyagát. Alapítványa 2007 óta 

a MOL Gyermekgyógyító Program támogatja.

10 ÉV | 10 ARC | 10

HAGYNI KELL 
A KUTYÁT 
DOLGOZNI

A KUTYA AZÉRT JÓ SEGÍTŐ, MERT JÁTÉKOS ÉS FELTÉTEL NÉLKÜL ELFOGADJA AZ EMBERT – HANGSÚLYOZZA 

SCHRŐTERNÉ VÁRI ANITA TERÁPIÁS KUTYAVEZETŐ, SEGÍTŐKUTYA-KIKÉPZŐ, A SZOMBATHELYEN ÉS KÖRNYÉKÉN 

TEVÉKENYKEDŐ NÉGYLÁBÚAK AZ EMBERÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY (NEKA) VEZETŐJE. A TERÁPIA LÉNYEGE 

MELLETT BESZÉL ARRÓL IS, HOGYAN SZERELIK LE A FÉLŐS VAGY PROBLÉMÁS GYEREKEK ELLENÁLLÁSÁT.

SCHRŐTERNÉ VÁRI ANITA |  PEDAGÓGUS, TERÁPIÁS KUTYAVEZETŐ ÉS 
HABILITÁCIÓS KUTYAKIKÉPZŐ
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| Csak sérült vagy egészséges gyerekekhez is szoktak menni?

Minden tanévben van egy-egy integrált csoportunk, úgy-

nevezett SNI-s, vagyis sajátos nevelési igényű gyerekekkel: 

hiperaktívak, diszlexiások, diszgráfiások, figyelemzavaro-

sak. Nekem azonban sokkal nagyobb élmény a fogyatékos 

srácokkal való munka. Náluk nincs versengés, képmuta-

tás, rosszindulat, megjátszás. Szeretik egymást, szeretnek 

minket is és rettenetesen hálásak mindenért. Ha beme-

gyek az épek közé, és megkapom az öt-hat legproblémá-

sabb gyerkőcöt, akik megszokták, hogy ők a „rosszak”, 

akik nem tudnak, sőt már nem is akarnak teljesíteni, ak-

kor már az is kihívás, hogy utat találjak hozzájuk. Bár ez 

sem lehetetlen: tavaly volt egy ilyen csoportom, ráadásul 

13-14 éves kiskamaszokból, akik évet ismételtek, kerül-

ték az iskolát, cigiztek, szemtelenek voltak a tanárokkal. 

Mégis, pályafutásom egyik legjobb csoportjaként emlék-

szem rájuk: hálásak voltak minden jó szóért, mert nem 

voltak hozzászokva a dicsérethez. 

| Mi volt a kulcs hozzájuk?

Hátraléptem, és hagytam a kutyát dolgozni. Mint említet-

tem, a kutya feltétel nélkül szeret és elfogad. Akkor is, ha 

tenyésztenek ki, mondjuk egy őrzővédő fajtát, ott az ösz-

tönöket nehéz tanulással felülírni. Fajtákat azonban nem 

lehet kizárni, mindig az egyed számít. Ugyanez a helyzet 

a mentett kutyáknál, akiknek nem ismerjük az előéletét, 

nem tudjuk, mit hoztak magukkal. A labrador, a golden 

retriever és minden olyan fajta tökéletes választás, amelyik 

infantilisen ragaszkodik az emberhez, erős a szociális fal-

kaösztöne és szeret dolgozni.

| És milyen egy ideális terápiás kutyavezető?

Ha tényleg minőségi munkát akarunk végezni, akkor a ku-

tyavezetőnek kell, hogy legyen pedagógiai érzéke. Az a jó, 

ha ő is érti, hogy a gyógypedagógus melyik feladatot miért 

kéri, mi a célja vele. 

| Mitől működik a kutyás terápia?

Az állat-asszisztált terápiák, így a kutyás terápia lényege 

is a fejlesztéshez, a tanuláshoz szükséges motiváció meg-

teremtése. A mi célcsoportjainkban a gyerekeknek sokkal 

kisebb a tanulási motivációja akár a fogyatékossága, akár a 

korábbi kudarcai miatt. A gyerek alaptevékenysége a játék. 

A kutyás terápiával olyan helyzetet teremthetünk, ami-

ben a gyerekeket számukra észrevétlenül lehet fejleszteni. 

Mivel a kutya egy élő motiváció, bármilyen feladatba be-

illeszthető mint a gyermek segítője, társa. Például sokkal 

érdekesebb a gyerek számára egy akadálypályán a kutya 

után vagy vele együtt végigmenni, mint nélküle. Nagyon 

fontos az is, hogy a kutya az embert állapotától függetlenül 

elfogadja, nem ítéli, nem bírálja – ezért a gyermek a nem 

túl sikeres feladatmegoldásokat sem éli meg kudarcnak. 

Egyszersmind eltűnik a mai iskolarendszerre olyan jellem-

ző, bénító teljesítménykényszer.

| Hogyan történik a gyakorlatban egy ilyen terápia?

Az egész az előkészítéssel kezdődik, hiszen ezen áll vagy 

bukik, hogy az egyéves munka eredményes lesz-e. Év ele-

jén megnézzük, milyen célcsoportjaink vannak, milyen 

sérülésekkel és életkorral, és ezt megpróbáljuk összepáro-

sítani a rendelkezésre álló terápiás kutyáinkkal. Mondok 

egy példát: autista gyerekekhez, akik a környezetükben 

mindenre sokkal érzékenyebben reagálnak, nem küldhe-

tek egy pörgős kutyát. Oda egy nyugodt, kiszámítható állat 

kell. Mozgáskorlátozottak esetében pedig jobb a nagy tes-

tű jószág, akire adott esetben támaszkodni is lehet, bele-

kapaszkodni. Ha ez megvan, akkor a terápiás kutyavezető 

és a csoport gyógypedagógusa összeül, és átbeszélik, mi a 

cél, milyen készségeket szeretnének fejleszteni a gyerekek-

nél. Ezután egy tanéven keresztül, órarendbe illesztve, heti 

rendszerességgel megy a kiválasztott csoporthoz ugyanaz 

a kutya-kutyavezető páros, és a gyógypedagógus irányítá-

sával foglalkoznak a gyerekekkel. 

HÁLÁSAK VOLTAK MINDEN JÓ SZÓÉRT, 
MERT NEM VOLTAK HOZZÁSZOKVA 
A DICSÉRETHEZ
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hibázol, akkor is, ha nem tudsz járni, vagy nehezen megy 

a számolás.

| Mi történik akkor, ha egy gyerek fél a kutyától?

Volt egy olyan csoportom, ahol az egyik gyerek annyira félt, 

hogy padokkal elbarikádozta magát, és egész órán nem 

volt hajlandó kijönni. Nála úgy sikerült áttörni ezt a gátat, 

hogy elkezdtük versenyeztetni az állattal. Az a kutya tu-

dott számolni: mindig annyit ugatott, amennyi egy adott 

feladat végeredménye volt. A kisfiút annyira bosszantotta, 

hogy a kutya gyorsabban számol, mint ő, hogy egész év-

ben arra gyúrt, hogy legyőzze, és közben észrevétlen meg 

is szűnt a félelme. 

| Volt olyan gyerek, aki a foglalkozások hatására kérte meg 

a szüleit, hogy lehessen saját kutyája?

Persze, több ilyen eset is volt, de azért óvatosan kell ezt 

kezelni! Nem a gyerek, hanem a szülő felelőssége a kutya, 

és ezt a terhet nem szabad a gyerekre hárítani. Előfordul, 

hogy én nem ajánlom a kutyatartást, mert tudom, az a gye-

rek egész nap abajgatná a kis kedvencét, ami szegény négy-

lábúnak teremtene elviselhetetlen helyzetet. 

| Körülbelül hány gyerekkel foglalkoznak évente?

Minden évben van 10–15 csoportunk, ami összesen évi 

100–110 gyereket jelent.

| Miből lehet ezt finanszírozni? Gondolom, az iskolák nem 

tudnak fizetni a kutyás terápiáért…

Ez így van. El se tudom képzelni, mi lett volna, hogyha nem 

kerülünk be a MOL Gyermekgyógyító Programjába, és 

nem kapunk rendszeres támogatást. Nálunk is mindenki 

önkéntes alapon dolgozik.

| Mi a személyes célja, motivációja a rengeteg munka hát-

terében? 

Én alapból pedagógus vagyok. 1996-ban tanítottam utol-

jára, akkor elbúcsúztam a hagyományos iskolarendszertől, 

nem akartam tovább a része lenni, mert azt láttam, hogy 

valamit nagyon elrontunk az iskolában. Elveszik a játékos-

ság, az élményfaktor, helyette összenyomjuk a gyerekeket 

a teljesítménykényszerrel. Ugyanakkor, aki gyerekkora 

óta tanár akar lenni, abból a nevelői attitűd nem vész el. 

Hatalmas öröm volt, amikor rájöttem, hogy ha terápiás ku-

tyavezető vagyok, akkor ugyanúgy részt veszek a gyerekek 

fejlesztésében, és a kutya által becsempészhetem az elve-

szett játékosságot is az iskolába. 

|  AZ INTERJÚT KÉSZÍTETTE KOCSIS M. BRIGITTA ÚJSÁGÍRÓ,  

A MÉDIA A TEHETSÉGEKÉRT DÍJ 2015. ÉVI KITÜNTETETTJE. |

A SIKER SZÁMOMRA EGY MOSOLY, EGY NAGY SIKÍTÁS, 
AZ, HOGY VÁRNAK A GYEREKEK, MEGISMERIK A KUTYÁIMAT AZ UTCÁN. AKÁRCSAK AZ, HOGY EGYRE TÖBB ÖNKÉNTES 

KERES FEL, HOGY CSATLAKOZZON AZ ALAPÍTVÁNYHOZ. | FÁBIÁNNÉ MILE ALÍZ, CSODAKUTYA ALAPÍTVÁNY ELNÖKE  

| MUNKÁJUKAT 2011-2012 ÉS 2014-2015 KÖZÖTT SEGÍTETTE A MOL.

A CSOKIKÉSZÍTÉS ÉLMÉNYÉN TÚL AZ IS TERÁPIÁSAN HAT, 
HOGY AZ AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYEREKEK NÁLUNK EGY TELJESEN ÚJ, MÉGIS BIZTONSÁGOS KÖRNYEZETBEN PRÓBÁLHATJÁK  

KI MAGUKAT. | DÉNESNÉ SPITZER ÉVA, MOZAIK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET AZ AUTIZMUSSAL ÉLŐ EMBEREKÉRT ALAPÍTÓJA  

| MUNKÁJUKAT 2014-TŐL SEGÍTI A MOL.

A MINDENNAPOK MOTIVÁCIÓJA AZOKBAN A PILLANATOKBAN 
REJLIK, AMIKOR LÁTJUK, HOGY A TERÁPIÁN A KUTYA ÉS A GYERMEK ÖSSZEHANGOLÓDÁSÁBÓL, KAPCSOLÓDÁSÁBÓL 

VALAMI KÜLÖNLEGES SZÜLETIK, AMI ELŐREVISZI, TOVÁBBLENDÍTI A FEJLŐDÉST. PÉLDÁUL, AMIKOR A TERÁPIA HATÁSÁRA 

A PLÜSS ÁLLATOKTÓL IS FÉLŐ AUTISTA KISFIÚ GAZDÁJA ÉS BARÁTJA LETT EGY KISKUTYÁNAK. | CSORBÁNÉ SZIGETVÁRI MELINDA, 

GYÓGYPEDAGÓGUS, LOGOPÉDUS, PATA ÉS MANCS TERÁPIÁS ÉS OKTATÁSI EGYESÜLET ELNÖKE | MUNKÁJUKAT 2012 ÉS 2015 KÖZÖTT 

SEGÍTETTE A MOL.
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A MOL ÚJ EURÓPA ALAPÍTVÁNYÁNÁL EGY ÉVTIZEDE ARRA TÖREKSZÜNK, HOGY TÁMOGATÁSAINK RÉVÉN A TEHETSÉG, 

A SZORGALOM, A TUDÁS ÉS A SZOLIDARITÁS ÉRTÉKEI KIBONTAKOZHASSANAK, MEGTEREMTVE EZZEL EGY HUMÁNUSABB 

KÖRNYEZETET.  

MILYEN CÉLLAL 
JÖTTÜNK LÉTRE?
Az Új Európa Alapítványt a MOL 2006-ban hozta létre, 
ezzel a lépéssel is megerősítve, hogy társadalmi fele-
lősségvállalását komolyan veszi. Számos felkarolandó 
terület és támogatási cél adódhat egy nagyvállalat 
számára, de a hatékony segítségnyújtás érdekében 
választani kellett. Így született meg egy gyermek-
egészségügyi és egy tehetségtámogató program. 
Az Alapítvány a kiválasztott területeken 2016-ig össze-
sen három pályázati programot és két díjat hozott létre 
a különböző teljesítmények elismerésére.

MIÉRT HISZÜNK 
A TEHETSÉGTÁMOGATÁSBAN?
A MOL Tehetségtámogató Program hosszú távú 
befektetés, aminek társadalmi szinten érzékelhető 
hatása van. Hisszük és tapasztaljuk, hogy a tehetséges 
fiatal nem csak szűkebb, hanem tágabb környezetét 
is szolgálja eredményeivel. A MOL Tehetségtámogató 
Program a sport, a művészetek vagy a tudományok 
területén már jó eredményt felmutató 10–18 év közötti 
fiatalnak nyújt támogatást. A program célja kezde-
tektől fogva változatlan: segíteni a továbblépést, hogy 
az anyagiak hiánya miatt egyetlen fiatalnak se kelljen 
lemondani terveiről, vágyairól. A fiatalok eszközvásár-
láshoz vagy a hazai és nemzetközi versenyekre történő 
eljutáshoz kérhetnek támogatást. 2007-ben elindult 
a MOL Tehetségtámogató Klasszis, amelynek célja 
a 18. életévüket betöltött, és a sportot, művészeti vagy 
tudományos életet hivatásuknak választott fiatalok 
további segítése volt.

10 ÉV ÉRTÉKTEREMTŐ MUNKA

2006–2016
tehetségtámogatásra 

fordított 
összeg

520.000.000 huf

mol tehetségtámogató program 2006–2016
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mol gyermekgyógyító program 2006–2016

TámogaToTT

projekTek 389
beérkezeTT

pályázaTok 1.142

A TEHETSÉGGONDOZÁS KIEMELT SZEREPE
Egy fiatal tehetség kibontakozásának egyik legfonto-
sabb segítője a tanára, edzője, mentora, aki felismeri, 
gondozza a tehetséget. Az ő munkájuk ritkán kerül ref-
lek torfénybe. A 2007-ben megalapított MOL Tehetség-
gondozásért Díjjal (2015-től Mester-M Díj) azoknak 
a  sikeres tanároknak és edzőknek a munkáját ismer-
jük el, akik életüket a tehetséggondozásnak szentel-
ték. 2012-től a díjak sora kiegészült a Média a Tehet-
ségekért Díjjal, melyet azok az újságírók nyerhetik el, 
akik az ifjú tehetségek pályáját mutatják be vagy róluk 
és mestereikről készítettek portrét a nyomtatott vagy 
elektronikus sajtóban.

MILYEN SEGÍTSÉGET TUDUNK NYÚJTANI A GYERMEKEGÉSZSÉGÜGYBEN?
A krónikusan beteg, fogyatékkal élő vagy lelki egészség szempontjából veszélyeztetett gyerekeket a MOL Gyermek-
gyógyító Programon keresztül segítjük. Ez a pályázat azoknak a nonprofit szervezeteknek nyújt támogatást, akik 
a fiatalok rehabilitációja, fejlesztése céljából élmény- és művészetterápiás foglalkozásokat tartanak. Ezeknek a te-
rápiáknak a költségeit a társadalombiztosítás jellemzően nem fedezi, a beteg gyermekeket nevelő családok nem 
fizetőképesek. Ugyanakkor mindkét terápiás forma hatékonyan alkalmazható a konzervatív kezelések kiegészítésére 
vagy önálló rehabilitációs és fejlesztő módszerként. A támogatás alapvetően a terápiás szakemberek munkájára tu-
dott fedezetet nyújtani az elmúlt években, országos szinten hozzájárulva több civil szervezet tartós működéséhez és 
számos terápiás szakterület megerősödéséhez. 

díjazásra fordíToTT összeg: 

3 millió forint

média a tehetségekért díj 

2012–2015

díjazottak 

mester-m díj 

(mol Tehetség gondozásért díj) 

2007–2015

díjazásra fordíToTT összeg: 

64 millió forint

20 művésztanár 

21 tudományos szaktanár 
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terápiában részesült  
gyerek:

88.500 FŐ 

2006–2016 
gyermekgyógyító

terápiára
fordított 

összeg
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SEGÍTSÉGNYÚJTÁS AZ ANYAGIAKON TÚL
Az anyagi támogatás mellett a pályázók egy tanulási 
folyamatra is meghívást kapnak, mely a pályázatírással 
veszi kezdetét. Emellett médiatréningen vehetnek 
részt, ahol lehetőségük nyílik a hatékony kommuni-
káció elsajátítására, hosszú távon saját közszereplői 
profilképük felépítésére. A különböző események, 
rendezvények képzési és kapcsolatépítési lehetőséget 
kínálnak fel a támogatottaknak.

AZ ÖNKÉNTESSÉG FONTOSSÁGA
A 2016-tól érettségi feltételnek számító Iskolai 
 Közösségi Szolgálat ötven óra kötelező segítő tevé-
keny séget ír elő a középiskolásoknak. Alapítványunk 
az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együttmű-
ködve a diákok és civil szervezetek közös munkáját 
kívánta elősegíteni, amikor meghirdette 2014-ben 
KÖSZ!  Programját. Szándékunk az volt, hogy a részt-
vevő diákoknak motivációt adjunk a kötelező óraszá-
mok teljesítéséhez és ösztönzőleg hassunk a tanárok-
ra és az önkénteseket fogadó civil szervezetekre is.  
Az Iskolai  Közösségi Szolgálat megvalósításának 
támogatása mellett a  pályázat további célja a diákok 
szociális érzékeny ségének erősítése.

MOTIVÁLÓ PÁLYÁZTATÁS
Alapítványunknál a pályázatok lebonyolítása során 
arra törekszünk, hogy pályázóinkat minél könnyebb és 
sikeresebb jelentkezéshez segítsük hozzá, támogatva 
őket ebben egy átlátható, pontos pályázati rendszerrel. 
Az elbírálást végző szakértők névsora éppen ezért 
nyilvános. Az Alapítvány célja az is, hogy a pályázó 
tehetségekkel és civil szervezetekkel hosszú távú 
együttműködést és aktív kommunikációt alakítsunk 
ki. A hatékony segítségnyújtás egyik legfontosabb 
eleme az előfinanszírozás, vagyis a nyertes pályázók 
a szerződéskötést követően azonnal hozzájutnak 
a támogatáshoz. Az elmúlt években a nyertes projektek 
túlnyomó többsége sikerrel és minden résztvevő 
számára eredményesen valósult meg.

KURATÓRIUMUNK

Dr. Baán László
a kuratórium elnöke

Ferencz I. Szabolcs 

Dr. Kiss-Rigó László 

Sebestyén Júlia

Szollár Domokos

Dr. Perczel András

Süveges Gergő

KURÁTORAINK 
2006–2014

Dr. Mezey György 
(2006–2012)

Molnár-Bánffy Kata 
(2006–2009)

Pálffy István 
(2006–2009)

Dr. Roska Tamás 
(2006–2013)

Somlyai Dóra 
(2010–2015)

AZ ÚJ EURÓPA ALAPÍTVÁNY 
MUNKATÁRSAI

Gáborné Haáz Andrea 
(2006–)

Körmendy Mária 
(2014–)

Krupa Zsófia 
(2015–)

Varga-Nagy Zsuzsanna Klára 
(2010–2014)

KURATÓRIUMUNK
KURÁTORAINK

MUNKATÁRSAINK
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