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Segíthetek? Segíthetünk? – tettük fel 

a kérdést 2006 óta évente többször 

is. Tudjuk, hogy számos terület igényli 

a támogatást, szembesülünk ezzel 

napi munkánk, találkozásaink során, 

ha meghallgatjuk a híreket, vagy 

ismerősökkel beszélgetünk. Választanunk 

kellett, mi mellett kötelezzük el magunkat. 

A tehetséges fiatalokat és a beteg 

gyermekeket választottuk. Miért is?  

Azok mellé akartunk állni, akiket  

a küzdelemben meg kell erősíteni.

A MOL Új Európa Alapítványa 2006 óta 

nyújt segítséget ezeken a területeken. A 

MOL Tehetségtámogató program a sport, 

művészet és tudomány területén karolja 

fel a tehetséges fiatalokat, míg a MOL 

Gyermekgyógyító program a krónikusan 

beteg vagy fogyatékkal élő gyermekek 

gyógyulását és fejlesztését segíti 

élmény- és művészetterápiás programok 

támogatásával.

A tehetséges fiatalok már bizonyítottak: 

sokat tesznek azért, hogy képességeiket 

kibontakoztassák, hogy álmaikat 

megvalósítsák. Nem sajnálják az időt 

a napi edzésre, gyakorlásra. Céljaik 

vannak, és ezeknek a céloknak az 

eléréséért komoly áldozatokat hoznak. 

Ők és szüleik, egész környezetük. Az 

eredmények nem maradnak el: érmek, 

fellépések sora bizonyítja, hogy van 

értelme munkájuknak. És hálásak,  

ha van, aki melléjük áll.

A beteg, fogyatékos gyermekek 

küzdelme nem kerül reflektorfénybe. 

Pedig a küzdelem, amit az életben 

maradásért vagy az emberhez méltó 

életért folytatnak, felülmúlja a hétköznapi 

ember által ismert nehézségeket. Nekik 

is vannak céljaik, és ezeknek a céloknak 

az eléréséért ők is komoly áldozatokat 

hoznak. Csak eredményeiket nem 

érmekben mérik, hanem egy-egy  

mosolyban, önállóan megtett 

néhány lépésben, önfeledt, játékos 

pillanatokban. És hálásak, ha van, aki 

melléjük áll.

Sok vagy kevés, amit teszünk? Ha 

számokra fordítjuk le, sok: 2006 óta több 

ezer gyermeknek, több ezer családnak 

nyújtottunk közvetve vagy közvetlenül 

anyagi segítséget összesen több mint 

400 millió forint értékben. Annak az 

egynek azonban, akinek nem tudtunk 

már segíteni, mindez bizonyára kevés.

Mi is annyit igyekszünk nyújtani, amit 

támogatottaink: lehetőségeinkhez mérten 

tesszük, amit tehetünk, amit úgy érezzük, 

tennünk kell.

Ez a kis kiadvány bepillantást nyújt  

2009. évi programjainkba, 

eredményeinkbe. Forgassák, adják 

tovább, és keressenek bennünket, ha 

Önöknek is segíthetünk. 

Köszöntő
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Dr. Baán László 

a kuratórium elnöke

a Szépművészeti Múzeum főigazgatója

Somlyai Dóra

kurátor, MOL-csoport  

társasági kommunikációs igazgató



Kedves Olvasó!
Nem hagyományos éves jelentést 

tart kezében, amely számadatokat, 

mérlegkivonatot és diagramokat 

tartalmaz. Készíthetnénk különböző 

kimutatásokat, alapítványunk munkájának 

eredményességét azonban csak részben 

mérhetjük le a pénzügyi adatokkal. Ennél 

sokkal többet mondanak azoknak az 

eredményei, akiknek segítséget nyújtunk. 

Ebben a kis kiadványban ezért is fordítunk 

nagyobb figyelmet az ő bemutatásukra, 

ízelítőt nyújtva eddigi pályafutásukból, 

eredményeikből.

 

„Szeretném nagyon megköszönni a 

támogatásukat. Az Önök segítségével sikerült 

kijutnom Svájcba, ahol sikeres eredményemmel 

Magyarország legfiatalabb sakk nagymestere 

lettem!! Mind mentálisan, mind pénzügyileg 

jól esett az Önök támogatása, nagy erőt adott! 

Azt hiszem igaz az az állítás, hogy akit a MOL 

támogat, az utána szárnyakat kap! Még egyszer 

nagyon szépen köszönöm!” 

Bérczes Dávid

Sok ilyen és ehhez hasonló köszönőlevél 

fut be hozzánk egy év alatt. Egy 

pályázati rendszer jogi, pénzügyi és  

adminisztrációs keretek között működik. 

Mindez azonban ténylegesen csak 

kerete annak az együttműködésnek, 

amelyre támogatottainkkal törekszünk. 

Örülünk, hogy sokan vannak közöttük, 

akik nemcsak az általunk nyújtott anyagi 

támogatást értékelik, hanem erkölcsileg is 

megerősítve érzik magukat azáltal, hogy 

melléjük állunk.

Támogatottaink megtalálhatók az 

ország teljes területén Kisvárdától 

Zalaegerszegig, Esztergomtól Mohácsig. 

Pályázóink több mint 40 sportágat, 14 

különböző művészeti és tudományos 

területet és a gyermekegészségügy 

legkülönbözőbb betegségcsoportjait, 

terápiás kezdeményezéseit lefedik. 

Pályázati programjaink nagy előnye, hogy 

támogatásainkat előfinanszírozzuk. Ezt 

csak alapítónk, a MOL által évről évre 

nyújtott biztos anyagi háttérrel tudjuk 

megtenni. A támogatásnak ez a módja 

komoly bizalmat kér tőlünk pályázóink 

felé. Ugyanakkor tudjuk, hogy számukra 

ez nyújt valódi segítséget. 

E nélkül nem tudnának továbblépni, 

versenyre utazni vagy tábort szervezni, 

hiszen a legtöbb esetben nem 

rendelkeznek a megfelelő tartalékokkal.

Munkánkban támaszkodhatunk 

kurátorainknak a sport, a művészetek, 

a tudomány vagy éppen a civil szféra 

területén szerzett több évtizedes 

tapasztalatára, zsűritagjaink, szakértőink 

minden részletre kiterjedő véleményére. 

Nekik is, és minden partnerünknek, 

támogatottainknak köszönjük az eddigi 

együttműködést!  
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Gáborné Haáz Andrea

ügyvezető



MOL TeheTségTáMOgaTó prOgraM

Sport



A MOL Tehetségtámogató program 

azoknak a 10-18 éves gyerekeknek, 

fiataloknak nyújt támogatást, 

akik országos vagy nemzetközi 

versenyen sikerrel bizonyították már 

rátermettségüket. A program célja, hogy 

tehetségük további kibontakozásában 

segítséget nyújtson. 

A fiatalok eszközvásárláshoz vagy 

útiköltségeikhez igényelhetnek 

támogatást. A sportban, művészetben 

nagyon sok múlik a megfelelő eszközön. 

Célunk, hogy egy rossz minőségű 

felszerelés miatt senki ne maradjon 

le a dobogóról, vagy nemzetközi 

megmérettetésen ne bukjon el. 

A támogatás segítségével a fiatalok 

megmutathatják, hogy mire képesek, 

felvehetik a versenyt minden kortársukkal 

itthon és külföldön egyaránt.

Évek óta sikeres  
pályázati program
A MOL Tehetségtámogató programot 

2005-ben hirdettük meg először, 

indulásakor elnyerte az „Év támogatása” 

címet. A program pályázati formában 

működik, a felhívásokat évente egyszer 

tesszük közzé. A támogatásokat az 

egész versenyszezonban, illetve 

iskolaévben fel lehet használni. 

A pályázatok értékelésénél az 

eredményeket és a rászorultságot 

vesszük figyelembe. 

Minden évben igen nagy érdeklődés 

övezi a kiírást. Sport kategóriában 

2009-ben 672, a művészeti-tudományos 

kategóriában 279 pályázat érkezett be,  

a támogatási igény mindkét kategóriában 

közel tízszerese volt a rendelkezésre álló 

keretünknek. 

Több tízmillió forint  
támogatás
A sport kategóriában 2009-ben 

összesen 128 fiatalt és csapataikat 

tudtunk támogatásban részesíteni 

25,9 millió forint értékben. A művészeti 

kategóriában 72 pályázó nyert el 14,9 

millió forint támogatást. 

A programban 2006 óta összesen 833 

egyéni és csoportos nyertes pályázónk 

volt, ami közel 2000 gyermeket, fiatalt 

jelent. Ők összesen több mint 200 millió 

forint értékben nyertek el támogatást 

eszközeik megújításához vagy 

utazásaikhoz. 

Klasszis program
A MOL és az Új Európa Alapítvány 

számára azok a fiatalok is fontosak, akik 

a már több éve futó program keretében 

támogatottak voltak, de időközben 

betöltötték a 18. életévüket. Eredményes 

pályafutásuk további segítésére 2007 

óta bevezettük a Tehetségtámogató 

„Klasszis” programot. Ennek a programnak 

a két kategóriájában 2009-ben összesen 

19 fiatal nyert el 5,9 millió forint 

támogatást.

Szakértő zsűritagok 
közreműködése
A programban a pályázatok értékelését 

olyan sportolók, szakemberek segítették, 

akik saját tapasztalataikból tudják, 

hogy milyen fontos a kezdeti lépések 

támogatása.

Sport kategóriában Talmácsi Gábor 

világbajnok motorversenyző, Kovács 

Katalin olimpiai és világbajnok kajakos, 

Szávay Ágnes teniszező voltak a  

zsűri tagjai. A művészet-tudomány 

kategóriában Kun Miklós történész, 

Esztó Zsuzsanna zongoraművész, 

Devich Márton kulturális újságíró és 

Várkonyi Péter mérnök segítette szakmai 

véleményével a pályázatok értékelését. 

Az igazi tehetség nem veszhet el!  
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Miért fontos ez a pályázat?
„A MOL Tehetségtámogató program mentőöv az ígéretes jövőt 

mutató fiatal sportolóknak, különösen az utánpótlásképzés 

mai nehéz helyzetében. Ilyen és hasonló kezdeményezések 

nélkül a legdöntőbb időszakban támogatás nélkül maradnának 

fiataljaink. A program óriási segítséget és bíztatást jelent 

számukra. Gondoskodást, amelynek értékét nem lehet 

anyagiakban kifejezni!” 

Dr. Mezey György

futballszakember, mesteredző, 

az Új Európa Alapítvány kurátora

„A fiatal tehetségek korai felkarolásának különös szerepe van 

akkor, amikor nehéz gazdasági helyzetben a hosszú távú 

célokról is gondolkodni kell. Ilyen volt a helyzet Trianon után, 

amikor csak a szellemi kiválóság, a kemény munka szeretete 

és a jellemes életmód volt az egyetlen tartalék. Az akkori 

tehetségtámogatásnak máig ható eredményeit tapasztaljuk a 

művészeti és tudományos életben.

Ma a fiatal tehetségek támogatásában szinte hiánypótló az 

alapítvány szerepe, különösen a zeneművészet terén, ahol 

egy-egy hangszer megvásárlása a családok nagy része 

számára elérhetetlen. Nekem kurátorként nagy öröm évről évre 

látni a sok tehetséget, akiknek reményeink szerint a támogatás 

komoly előrelépést biztosít. Ez egyben a bizalom kifejezése is, 

amire sokszor még nagyobb szüksége van egy fiatalnak, mint 

az anyagi támogatásra.” 

 

Dr. Roska Tamás

Bolyai díjas kutató,

villamosmérnök, az MTA rendes tagja,

az Új Európa Alapítvány kurátora



Babos Tímea
tenisz (1993)

Gregor László
atlétika (1992)

7 éves kora óta teniszezik, 9 éves korában már tagja volt a korosztályos magyar 
bajnokságon aranyérmet nyert U12-es csapatnak. 11 éves korától Magyarországon 
saját korosztályában mindig ranglistavezető, és minden évben megnyerte az Egyéni 
Magyar Bajnokságot. 
12 éves korában kezdte el a nemzetközi versenyzést, és Európában máris 
tornagyőzelmeket aratott. 14 évesen kezdte el az ITF tornákon való szereplést, és 
rögtön bajnoki címet szerzett a malajziai Kuchingban. 
2009-ben csapat Európa-bajnok (U16), egyéniben Európa-bajnoki bronz, 
párosban ezüstérmet nyert (U18). Wimbledonban 2009-ben egyéni elődöntőt 
játszott. Legnagyobb sikere 2010 tavaszához fűződik, amikor először a Roland 
Garros francia nyílt teniszbajnokság junior páros viadalát, majd a wimbledoni 
páros döntőt is megnyerték amerikai párjával. 
A magyar tenisz történetében az egyik legfiatalabb top 10-es játékos lett a 
junior világranglistán.  
A MOL Tehetségtámogató program 2008 óta segíti felkészülését útiköltség 
támogatással. 
Edzője: Babos Csaba (Soproni Vasutasok SE)

Gyermekkorától kezdve atletizál, többszörös ifjúsági és serdülő országos 
bajnok középtávfutó egyéniben és váltóban egyaránt. 15 éves kora óta 
Héraklész-kerettag, válogatott, aranyjelvényes atléta. Edzője szerint teljesítménye 
kirobbanó, személyisége és munkabírása pedig példaértékű. 
2009-ben fedett pályán új országos csúcsot ért el 800 m-en (1:52-vel), és ezzel egy 
14 éves csúcsot döntött meg. Ebben a számban és 1500m-en is országos bajnok lett. 
Első világversenyein eredményesen szerepelt 2009-ben: az Ifjúsági Világbajnokságon 
döntőbe jutott – etióp és kenyai döntősök között mindössze másodmagával európaiként. 
Az Európai Ifjúsági Olimpián (EYOF) ezüstérmet szerzett 1500 m-en. A katari Gimnasiade-n 
bronzérmes lett 1000 m-en. 
2008-ban és 2009-ben is elnyerte a MOL Tehetségtámogató program pályázatát.
Edzője: Tóth Sándor (Békéscsabai Atlétikai Club)
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Biatovszki Mira
lövészet (1992)

Sebestyén Péter
motor (1994)

A csinos fiatal hölgyről senki nem mondaná meg ránézésre, hogy integráltan 
versenyző, súlyosan nagyothalló sportlövő. Fő versenyszáma a 40 lövéses légpuska. 
Utánpótlás válogatott, Héraklész kerettag. 
A siketek között világcsúccsal lett Európa-bajnok 2008-ban. Az épek között 
versenyezve csapatban EB 4. helyezett. 2009-ben a Siketlimpián olimpiai 
bajnoki címet szerzett. 2009-ben 17 évesen nyerte el a legjobb magyar 
sportlövő címet az ép sportolók között. 
A MOL Tehetségtámogató program segítségével új légpuskát vett 
magának, amely modernebb, az egyéni anatómiai adottságokat jobban 
követő felépítésével segíti további felkészülését. 
Edzője: Andrássy Árpád (Szegedi Városi Lövészklub)

Hatéves kora óta motorozik, 9 éves kora óta indul felnőtt mezőnyben. A magyar gyorsasági 
motorsport junior utánpótlásának nagy reménysége.
11 évesen megnyerte a magyar robogó bajnokságot, 12 évesen pontazonossággal végzett 
az első helyen a Nemzetközi Magyar Gyorsasági Oldtimer Bajnokságon a korábbi 
négyszeres bajnokkal. 
Tehetségét külföldi szakemberek is elismerték, és ennek köszönhetően két sikeres 
évet töltött a Red Bull MotoGP Rookies Kupa sorozatban, aminek 23 fős mezőnyébe 
1200 jelentkező közül választották be. 2008-ban 2. helyen végzett az Alpok Adria 
sorozatban, 2009-ben sikerrel mutatkozott be az EB spanyolországi futamain. 
Pályafutásának eddigi legnagyobb eredménye, hogy 2010-re indulási jogot 
nyert el a gyorsasági motoros világbajnokság 125 kcm-es géposztályában, 
de csak a 16. születésnapja utáni futamokon bizonyíthat. Példaképe 
Talmácsi Gábor világbajnok, aki folyamatosan segíti tanácsaival, és 
ez erősen motiválja Petit a felkészülésben.
Péter pályafutását 2007 óta segíti a MOL Tehetségtámogató 
program.
Edzője: Roberto Favaro (Long Racing Team)



Fónagy Veronika
kajak (1992)

Szilágyi Áron 
vívás (1990)

Meglehetősen későn, 12 évesen kezdett el kajakozni. Első országos bajnoki címét 
2006-ban szerezte párosban. 2008-ban több távon is bajnok lett egyes hajóban. 
2007-ben és 2008-ban is részt vett az Európa Olimpiai Reménységek Versenyén, 
2007-ben 2. és 3. helyet szerzett, 2008-ban egyesben két távon is a dobogó 
legfelső fokára állhatott, párosban pedig 2. helyen végeztek. Szintén 2008-
ban még serdülőkorú versenyzőként lett ifjúsági Európa-bajnok párosban.   
2009-ben ifjúsági világbajnok párosban és négyesben is.
Edzője szerint kiemelkedően jó versenyző. Emellett kitűnő tanulmányi 
eredményei vannak, az orvosi egyetemen szeretné folytatni tanulmányait.
2009-ben új, saját egyes kajakhajó megvásárlásához nyerte el a 
pályázati támogatást. 
Edzője: Agócs Mihály (KSI SE)

Nevelőedzője a legendás vívóedző, Gerevich György volt, aki egy életre megszeretette vele a 
vívást. Áron kivételes tehetség. Megszámlálhatatlan országos bajnoki cím tulajdonosa, itthon 
junior ranglista vezető, a felnőtt ranglistán a 3. helyen szerepel. Nemzetközi szinten is 
minden korosztályban az élen végzett, szinte nincs olyan bajnoki cím, amit ne hozott 
volna el: 16 évesen Junior Európa-bajnok, háromszoros VK győztes, kadett Európa-
bajnok, világbajnoki ezüstérmes.  
17 évesen bekerült a felnőtt kard válogatottba, és ennek tagjaként VB-t nyertek 
Szentpéterváron – nem utolsó sorban Áron bravúros vívásának köszönhetően. 
Ettől kezdve junior és a felnőtt korosztályokban is versenyez. 
2008-ban a felnőtt válogatottal az olimpián is szerepelt, egyéniben és 
csapatban. A 2009-ben először kiírt U23-as korosztálynak rendezett EB-n 
szintén aranyérmes lett, majd a felnőtt csapat VB-n bronzérmet nyertek.
2007 óta minden évben Héraklész díjazott volt.
2006 óta minden évben nyert a MOL Tehetségtámogató programban, 
2009-ben már a 18 év felettieknek meghirdetett Tehetségtámogató 
Klasszis kategóriában.
Edzője: Somlai Béla (Vasas)
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Földházi Zsófia
öttusa (1993)

Knoch Viktor
gyorskorcsolya (1989)

Sportolói pályafutását a BVSC úszószakosztályában kezdte öt évesen. Fő erőssége 
a hosszútávú gyors számok voltak, melynek általa felállított korosztályos csúcsait 
máig sem tudták megdönteni. Az öttusát 2003-ban kezdte el a KSI-ben. Azóta  
párhuzamosan folytatta a két sportágat. Az öttusában ez a korosztály az úszás, 
vívás, lövészet és futás sportágakban versenyez. Zsófi úgy gondolja, ráér akkor 
véglegesen dönteni a két sportág között, amikor a lovaglás is belép majd az 
életébe.
2009-ben összesen hat Európa-bajnoki címet szerzett. A magyar mezőnyben is 
korosztályát megelőzve a 18 évesek között versenyez, ami állítása szerint mindig 
motiváló tényezőként hat rá. Mindkét sportágban tagja a Héraklész programnak, 
az utánpótlás válogatottnak.
Edzője szerint Zsófi az elmúlt időszakban a magyar öttusa utánpótlás egyik 
kiemelkedő versenyzőjévé vált.
Edzője: Takács Péter (KSI SE) 

7 éves kora óta korcsolyázik, nyolcszoros junior és háromszoros 
felnőtt országos bajnok. Eddigi legnagyobb eredménye a torinoi téli 
olimpián elért 5. hely volt 1500 m-en, mert 26 év után ez volt az első 
pontszerző hely, amelyet magyar sportoló elért. 
2008-ban a junior VB-n ezüstérmes lett 500 m-en úgy, hogy az előfutamban 
új junior világcsúcsot futott, amit még magyar versenyező szintén nem ért el. 
Az EB-n minden távon döntős volt, és mindig dobogón is állt: egy ezüst-és két 
bronzérmet szerzett, a váltóval pedig harmadikok lettek.
2007 óta segíti felkészülését a MOL Tehetségtámogató program.
Edzője: Telegdi Csaba (Pécsi Korcsolyázó Sport Egyesület)

9



Támogatott pályázók listája, 2009 
Név Sportág
Almási Bence kick-boksz
Ambrus Krisztina asztalitenisz
Babos Tímea tenisz
Baka Dorottya úszás
Bakóczy Róbert úszás
Balázs Brigitta bírkózás
Balogh Marcell kajak-kenu
Banicz Vivien cselgáncs
Baumholczer Máté tájfutás
Bea Boglárka sakk
Biatovszki Mira lövészet
Bihari Patrícia atlétika
Bódi Ferenc társastánc
Bogdán Dávid ökölvívás
Bojti Róbert Antal íjászat
Bolgár Zoltán atlétika
Böczögő Dorina torna
Böjte József Szabolcs vívás
Brogli Réka MBT kerékpár
Bucsánszki Linda aerobik
Csima Laura síelés
Csima Réka síelés
Czifra Cecília úszás
Dajka Sándor súlyemelés
Dancsecs Bojána kick-boksz
Deák Anna aerobik
Deák Nagy Marcell atlétika
Dellenbach Rudolf tollaslabda
Dobár Éva úszás
Dream Team tánc
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Név Sportág
Fajoyomi Dávid Bamidele atlétika
Farkas Fanni gyorskorcsolya
Fónagy Veronika kajak-kenu
Forray Fanni Dalma RG
Földházi Zsófia Fruzsina öttusa
Fuchs Renáta triatlon
Fucsovics Márton tenisz
Gercsák Szabina cselgáncs
Gerencsér Triplet atlétika
Gondos Flóra Piroska műugrás
Gregor László atlétika
Gubicza Laura Krisztina röplabda
Gurisatti Gréta búvárúszás
Gurisatti Lilla búvárúszás
Hagymási Anita és Réka kajak-kenu
Hankó Dávid triatlon
Hellner Donáta Dominika síelés
Horváth Anita öttusa
Horváth Dániel kajak-kenu
Horváth Marcell tájkerékpár
Horváth Noémi kajak-kenu
Hudák Petra kajak-kenu
Iliász Nikolas vívás
Joó Abigél cselgáncs
Juhász Dávid motorsport
Juhász Olivér gokart
Kapás Boglárka úszás
Karácsony Dorottya evezés
Kárász Anna kajak-kenu
Kaszás Rebeka tollaslabda

Név Sportág
Kazal Márton tájfutás
Kébel Zsófia atlétika
Késmárki Kristóf labdarúgás
Kis Gergő karate
Kispesti Waldorf Iskola korfball
Knipli Csongor bírkózás
Koller András bírkózás
Komiszár Kriszta atlétika
Koncz Boglárka atlétika
Kónya Zsófia gyorskorcsolya
Kovács Filoména tájfutás
Kövér-Kis Réka vízilabda
Lábdy Alexandra úszás
Láng Lilla karate
Legrand Tímea kajak-kenu
Lengyel Anna úszás
Lengyel Zsombor úszás
Lőrincz Vanda kajak-kenu
Lukács Evelyn úszás
Maros Barbara cselgáncs
Mátyás Bálint vívás
Meilinger Csaba úszás
Miklós Dániel karate
Molnár Réka karate
Mónus László József íjászat
Németh Dorina úszás
Németh Júlia úszás
Novoszáth Melinda úszás
Palló Marcell öttusa
Palotai Péter kerékpár
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Sport  
Klasszis kategória

Név Sportág
Pápai Krisztián ökölvívás
Pápai Márton atlétika
Péch Fanni vitorlázás
Pecz Réka úszás
Polyák Krisztina cselgáncs
Prohászka Péter sakk
Sabján Gergely asztalitenisz
Schweigert Dávid torna
Sebestyén Péter motorsport
Soós Viktória RG
Szabó Bence Botond vívás
Szabó Csaba cselgáncs
Szabó Dániel atlétika
Szabó Katinka cselgáncs
Szalai Benjámin Gábor atlétika
Szokol Martin akrobatikus torna
Sztankovics Anna úszás
Sztankovics Dóra úszás
Takács Bernadett röplabda
Takács Tamara kajak-kenu
Tarjányi Judit úszás
Tompa Miklós bírkózás
Topic Dária RG
Tóth Krisztina tájfutás
Tóth Renáta torna
Tóth Zsófia triatlon
Török Roland cselgáncs
Turóczi Dóra jégtánc
Valler Tímea atlétika
Varga Bence János biliárd

Név Sportág
Varga Klára sakk
Várhelyi Anna vívás
Várhelyi Kata vívás
Vass Dóra RG
Végvári Dávid triatlon
Veres Viola agility
Zelinka Gabriella kerékpár
Zsiga Máté tenisz

Név Sportág
Baji Balázs gátfutás
Bérczes Dávid Attila sakk
Csonka András asztalitenisz
Faldum Gábor triatlon
Galambos Gábor gyorskorcsolya
Gémesi Bence vívás
Jakabos Zsuzsanna úszás
Karácsony Réka-Loidl 
Nóra páros vitorlázás

Karácsony Dominika evezés
Knoch Viktor gyorskorcsolya
Márton Anita diszkoszvetés
Palásthy Ádám kajak-kenu
Papp Sándor kajak-kenu
Petrovszki Tibor diszkoszvetés
Slezsák István kajak-kenu
Szalai Tamás kajak-kenu
Szakolczai Fédra kajak-kenu
Szilágyi Áron úszás
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„Szeretnénk megköszönni a MOL-nak azt az országunkban 

egyedülálló lehetőséget, hogy pályázat útján segítik gyermekeink 

sportolását. Az útiköltség támogatás nagy családunkban komoly 

segítség volt az év folyamán megtett több ezer kilométerhez, amikor 

az edzésekre, versenyekre utaztunk.”

Gerencsér Viktória, 
a Gerencsér hármasikrek édesanyja

„Junior korú játékosok életében általában a 17-19 éves korosztály 

az, amikor eldől, hogy ki milyen irányba tud tovább haladni. Itt 

derül ki, hogy kinek mi a fontos, és mennyi erőt és energiát áldoz 

sportcéljai elérésére. Ennek a nehéz időszaknak a megalapozásához 

és a nemzetközi mezőnyben való érdemi szerepléshez 

professzionális felkészülés kell. Ezt a felkészülést ebben az évben 

a MOL Tehetségtámogató program és nagymamám hathatós 

segítségével világszínvonalú körülmények között tehetem meg. 

Köszönöm a támogatást!”

Sebők Benedek, squash játékos blogjából

„Köszönjük szépen a pozitív választ, nemkülönben a 

Magyarországon példátlanul gyors ügyintézést, Önöknél tényleg 

öröm pályázni! És természetesen még egyszer köszönjük az anyagi 

támogatást, ami nagyban megkönnyítette lányom, Gondos Flóra 

műugró felkészülését.”

Bartos Bea, szülő

„Köszönet Önöknek jár, akik segítenek, hogy egy-egy tehetséges 

ember megmutathassa, hogy mire képes. Ilyen költséges 

sportágban, mint a tenisz, lehetetlenség támogatók nélkül 

versenyezni.  

A 2008-as évben közel 160.000 km-t repültünk, ami azt jelenti, 

hogy négyszer körberepültük a földet egy év alatt. Kimondani is 

sok, nemhogy végig csinálni. Köszönjük a MOL-nak és az alapítvány 

munkatársának a segítséget és a megkülönböztetett figyelmet.”

 

Babos Timi teniszező és Babos Csaba

„Nagy örömünkre szolgált, hogy vívó fiunk pályázatát sikeresnek 

ítélték és támogatták. Ez a tekintélyes anyagi támogatás nagy 

segítséget jelent további felkészüléséhez, és ugyanakkor erkölcsi 

elismerés is a sikereiért, amely új lendületet ad a további 

munkájához. Ezúton is köszönjük az Önök támogatását!”

Dr. Böjte Irén, szülő

„Ma éppen 16 éves vagyok, és mind a tanulásban, mind a 

sportban, mind pedig a zenében jeleskedem. Magatartásommal, 

szorgalmammal, erkölcsi tartásommal példát igyekszek mutatni 

a többi fiatalnak.  Az, hogy a MOL Tehetségtámogató program 

keretében támogatást nyertem, óriási előrelépés volt a magam és 

csapattársaim életében. Az eszközök, amiket megvehetünk kutyáink 

fejlesztéséhez, csodálatos lehetőséget teremtettek eredményeink 

elérésében.” 

Veres Viola, agility versenyző

Köszönetnyilvánítások
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Művészet-tudomány



Cholnoky
Mozgásművészeti Stúdió

Szokolay  Ádám 
zongora (1996)

A Stúdió 1990 óta tanfolyam jelleggel működik a veszprémi Cholnoky Jenő Általános 
Iskolában. Vezetőjük Dr. Kiszelyné Czibik Tünde nívódíjas táncpedagógus. Az 5-18 
éves korú növendékek a modern tánctechnikákat és a mozdulatművészetet sajátítják 
el a táncórákon. A stúdió célja a mozgás, szépség, harmónia megteremtése a 
gyermekek fizikai és pszichikai fejlődésében. A csapatnak jelenleg 260 tagja 
van, négy versenyző csoport működik (2 gyermek, 1 junior, 1 felnőtt), akik 
kiemelkedő eredményeket értek el a hazai- és nemzetközi versenyeken 
egyaránt: az Európa-bajnokságokon 1. és 2. helyen végeztek 2000 óta 
szinte minden évben. A 2004-ben Magyarországon megrendezett 
világbajnokságon szintén a dobogó legfelső fokára állhattak fel.
A csoport a 2010-es Linz-i EB-re a MOL Tehetségtámogató program 
segítségével készül.

Ádám négy éves korában kezdett zongorázni. Öt évesen nyerte első megyei versenyét, majd 
fél év múlva egy országos tehetségkutató versenyt nyert. 2005-ben felvették a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem különleges tehetségek osztályába Keveházi Gyöngyi és Eckhardt 
Gábor osztályába. Fellépett már a Bartók + Mozart Operafesztiválon, 2006-ban a Szegedi 
Filharmónia felkérésére pedig egy teljes  Mozart versenyművet játszott el a zenekarral. 
2008. novemberében a prágai rádió megbízásából a Bartók Rádió felvételt készített 
vele. 
Számos versenyen ért el dobogós helyezést itthon és külföldön, 
koncertfelkéréseket kapott Párizsba, Vilniusba, Grazba, Bécsbe. 2008-ban 
elnyerte a francia Michel Sogny Alapítvány ösztöndíját, ennek keretében 
adott koncertet Párizsban és Vilniusban, amelyet a Mezzo TV is közvetített.
2006-ban a MOL Tehetségtámogató program segítségével vásárolt 
magának saját zongorát, 2010-ben nemzetközi Chopin versenyeken 
vesz részt az alapítvány támogatásával.
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Szabó Ildikó
cselló (1993)

Orbán Fanni és Virág
népzene (1995, 1997)

Szabó Ildikó 4 éves korában kezdett el csellózni, kivételes tehetsége igen korán 
megmutatkozott. 9 éves kora óta vesz részt hazai és nemzetközi gordonkaversenyeken, 
rendszerint kiváló eredménnyel. Legutóbb a David Popper Nemzetközi 
Gordonkaversenyen nyert első díjat a 18-20 éves korosztályban.
2005-ben felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem különleges 
tehetségek osztályába, ahol prof. Mező László tanítványa. Első önálló estjét 12 
évesen adta a Művészetek Palotájában. Szólistaként már fellépett Salzburgban, 
Velencében, Lausanne-ban és Bloomington-ban, az USA-ban. 2008 júniusában 15 
évesen jelent meg első szóló lemeze Tündértánc címmel, amely a csellóirodalom 
legvirtuózabb darabjait tartalmazza. Vásáry Tamás szerint „Ildikó fantasztikus 
csellista és zenész, akinek különleges technikai tudása briliáns és igen kreatív 
előadóművészi képességekkel társul.” 
A MOL Tehetségtámogató program 2007 óta segíti felkészülését.

Hajdúböszörményi népdalénekes, népmesemondó testvérpár. A 
népdal-, népzene- és mesegyűjtés gyakorlati és elméleti módját is 
megtanulták tanáraiktól az erdélyi és felvidéki népdalgyűjtő útjaikon. 
Nagyon sok versenyen, fellépésen szerepelnek saját településükön és 
tehetségkutató versenyeken, határon innen és túl. Fanni országos népzenei 
versenyen kiemelt nívódíjat kapott 2008-ban, az országos népdaléneklési 
versenyen évek óta első helyen végez. A 2009. évi Sztárpalánta Tehetségkutató 
verseny döntőjébe ezer jelentkező közül jutott be és ott 2. helyet szerzett. Húga, 
Virág is követi ezen a területen, aki a népzene emellett népmesemondásban is 
jeleskedik. 
2009-ben saját népi öltözetet vásárolhattak maguknak a támogatás segítségével, 
valamint egy fényképezőgépet, ami segíti őket a gyűjtött anyagok dokumentálásában.
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Gagarin
médiaszakkör

Batta Eszter
grafika (1988)

A komlói Gagarin Általános Iskolában már közel 10 éve folyik mozgóképkultúra és 
médiaismeret oktatás, és ezzel egyidős a médiaszakkör is. Ez alatt az idő alatt 
számos országos filmpályázatra adtak be pályamunkát. Mindig első díjjal, különdíjjal, 
közönségdíjjal jutalmazták filmjeiket. Négy éve a Komlói TV számára is készítenek 
iskola-bemutató filmeket, amelyek kedvet csinálhatnak az iskolaválasztáshoz.  
A csoport vezetője Kiss-Marics Tamás.
A gyerekek, szüleik, az iskola és a város is rengeteget profitált eddig a nyertes 
filmek utóhatásából. A szakkörben sok hátrányos helyzetű gyermek vesz részt, 
akiket az együtt végzett munka új lehetőségekhez és pozitív élményekhez 
juttatott.
A 2009-2010-es iskolaévben három film készítését tervezik az országos 
diákfilm fesztiválra. A digitális technika gyors fejlődése miatt a megfelelő 
technikai felszerelés ma már létfeltétel a megfelelő színvonalú munkához. 
A MOL Tehetségtámogató program támogatását egy modern HDV kamera 
beszerzésére nyerték el 2009-ben, amely sokkal jobb minőségű képrögzítést 
tesz majd lehetővé.

Eszter négy éves kora óta rajzol, állandó késztetést érez a rajzolásra. 
Munkáit önállóan, tanári irányítás nélkül végzi. Kiemelkedő tehetséggel 
bír, amelyet több hazai és nemzetközi kiállításon is bizonyíthatott, és amelyet 
neves szakemberek ismertek már el. Egyik kritikusa szerint egyedi, szecessziós 
és avantgarde hatásokat mutató grafikákat készít. Példaképeként Dalit, Klimtet és 
Picassot nevezi meg.
Kiállítási meghívásainak Párizsba (Párizsi Magyar Intézet), Ukrajnába és Jaltába a MOL 
Tehetségtámogató program segítségével tudott eleget tenni az elmúlt három évben. 
2008-ban végzett a Képzőművészeti Szakközépiskola ötödévén, ahol textilműves OKJ-s 
végzettséget is szerzett. Jelenleg a Visart francia művészeti akadémián tanul Budapesten. 
2008-2009-ben már a MOL Tehetségtámogató program Klasszis kategóriájának egyik 
támogatottja volt.
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Veréb Tamás
musical (1994)

Batki Bálint és Júlia 
fizika-kémia (1993 és 1991)

Tamás kiskorától musical színész szeretne lenni. 2007 szeptemberében felvették a 
budapesti Földessy Margit Színitanodába. A tanodának köszönhetően 2008-ban film 
castingon is részt vehetett, és szerepet is kapott Gárdos Péter Tréfa c. filmjében. 
2008-ban kétszer is lehetőséget kapott arra, hogy Budapesten a Musical plusz című 
rendezvényen nagyszerű felnőtt művészek között lépjen fel. 2007-ben megnyerte az 
Országos Musical Énekversenyt, valamint egy montenegrói nemzetközi énekversenyt, 
a VI. Nemzetközi Europop Fesztiválon pedig a zsűri különdíját kapta meg. 
A MOL Tehetségtámogató program 2007 óta segíti abban, hogy lakhelyéről Miskolcról 
hetente egyszer Budapestre utazzon a színitanoda óráira.

Tanára szerint Bálint kitartó és eredményes diák, tehetsége pedig már igen korán, általános iskolás korában 
megmutatkozott. Ezért is akarta tanulmányait egy erős fővárosi középiskolában folytatni, ahol külön 
természettudományi tagozat is van.
Sikeres hazai verseny-szereplései mellett 2008-ban bekerülhetett a Nemzetközi Junior 
Természettudományos Diákolimpia (IJSO) csapatába, amelyre a 16 évesnél nem idősebb 
középiskolások nevezhetnek. A verseny angol nyelven zajlik, összetett feladatsorok 
megoldásával. A felkészítőre minden évben az előző tanév természettudományi 
versenyeinek döntőjéből hívnak meg diákokat. 2008-ban a verseny eddigi legjobb 
eredményét érte el a magyar csapat: egy arany-, négy ezüst- és egy bronzérmet 
szereztek, ami az összesített hetedik helyet jelentette.
Júlia (1991) a jövőben kémiával vagy biokémiával szeretne majd foglalkozni. 
Ezen belül is a gyógyszerkutatás-fejlesztés az a téma, amely leginkább 
felkeltette az érdeklődését. 
Ő is komoly hazai és nemzetközi versenytapasztalattal rendelkezik, 
eredményei alapján el lehet mondani, hogy ott van a világ ifjúsági 
természettudományos élvonalában.
A felkészüléshez, továbbtanuláshoz, anyaggyűjtéshez nagy 
segítséget jelentő laptop megvásárláshoz nyerték el mindketten 
a támogatást. 
A Nemzetközi Ifjúsági Természettudományos Olimpiára a 
csapatok kijutását 2007-ben és 2008-ban is támogatta a 
MOL Tehetségtámogató programja.
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Név Művészet-
tudomány

Antalicz Gergő matematika
Antalitz Balázs matematika

Apor Vilmos Katolikus 
Iskolaközpont Énekkara zene-énekkar

Balogh Ádám zene-zongora
Batki Bálint fizika-kémia
Batki Júlia kémia
Beeri Barnabás zene-zongora
Beinschródt Tibor Márk matematika
Borsik Lili képzőművészet

Bosits István Etele bölcsészet-
tudomány

Cholnoky 
Mozgásművészeti Stúdió tánc

Csanády Lőrinc zene-hegedű
Cséke Balázs matematika
Czebe Brigitta matematika

Dabóczi Mátyás természet-
tudomány

Dobi János Mátyás zene-fúvósok
Eötvös Alkotókör képzőművészet
Fodor András matematika

Gagarin Általános Iskola, 
média-szakkör képzőművészet

Gerőcz Emőke Zsanett grafika
Gyarmati Máté matematika
Gyenge Júlia zene-hegedű
Gyöngyösi Ivett zene-zongora
Janzsó Péter kémia

Név Művészet-
tudomány

Karasszon Eszter zene-cselló
Katona Georgina Anna zene-citera
Király Orsolya zene-hárfa
Kocsis Viktor informatika
Konyicska Renáta Kriszta zene-zongora
Korpai Dániel zene-zongora
Kovács Árpád zene-fúvósok
Kökény Eszter zene-hegedű
Liska Balázs képzőművészet

Makk Flóra bölcsészet-
tudomány

Markó Enikő Fruzsina zene-gitár
Markó Gitta zene-hegedű
Mihálykó András informatika
Nagy Donát matematika
Nauratyill Zita zene-zongora
Obbágy Anna zene-zongora
Orbán Fanni zene-népzene
Orbán Virág zene-népzene
Pálinkás István matematika
Pálkövi Dániel zene-fúvósok
Perjési Gábor matematika
Péterfay Dóra zene-zongora
Renczés Balázs zene-cselló
Samu Viktor matematika
Sebő Anna kémia
Sipos Szabolcs fizika
Szabó Ádám zene-harmónika
Szabó Attila matematika

Név Művészet-
tudomány

Szabó Ildikó zene-cselló
Szabó László András képzőművészet
Szabó Laura zene-cselló
Szokolay Ádám Zsolt zene-zongora

Takács Kristóf bölcsészet-
tudomány

Tari Dorottya zene-népzene
Tischner Donát Balázs matematika
Tomasics Gyula biológia
Tóth Fanni Marietta képzőművészet

Tóth Hajnalka bölcsészet-
tudomány

Tóth Mátyás matematika
Tóth Szabolcs Balázs matematika
Török Virág képzőművészet
Varga Márton képzőművészet
Veréb Tamás Dániel előadóművészet
Vörös Tamás kémia
Zelena Réka matematika

Zemkó Boglárka bölcsészet-
tudomány

Zselic Művészeti Iskola 
Rakonca csoportja néptánc



MOL TeheTséggOndOzásérT díj
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Az igazi gondoskodás nem veszhet el!
Tanárok, edzők 
elismerése a cél 
Bizonyára mindannyian emlékszünk 

olyan áldozatkész, lelkes tanárra 

iskolaéveinkből, aki jó tanácsokkal 

látott el bennünket, külön szakkörökön 

segített az iskolai felkészülésben 

vagy a tanulmányi versenyeken. 

Egy-egy ilyen tanár személyisége 

meghatározó lehet a pályaválasztásban 

is. A sportban sem elhanyagolható 

azoknak az edzőknek a szerepe, akik 

jó szemmel kiemelik a tehetségeket, 

és a nekik legmegfelelőbb sportágban 

segítik képességeik fejlesztését. 

Munkájuk ritkán kerül előtérbe, nevüket 

ritkán említik az eredmények mellett. 

Külön erőfeszítéseiket általában 

sem erkölcsileg, sem anyagilag nem 

honorálják. A MOL Tehetséggondozásért 

díj ezeknek a tanároknak, edzőknek  

a munkájára szeretné felhívni  

a közvélemény figyelmét. 

Kik lehetnek 
díjazottak? 
A díjra nyílt jelöléseket lehet benyújtani. 

Jelölni a jelölt nevének, elérhetőségének 

megadásával és rövid indokolással 

lehet. Az indoklás a jelölt pályafutásának 

azon kiemelkedő állomásait tartalmazza, 

amelyek az elismerést indokolják. 

Jelölést bárki benyújthat, egyénileg 

vagy csoportosan. Megható 

látni, amikor volt tanítványok 

fognak össze az ország 

különböző részéből, 

hogy egy-egy 

szeretett tanáruknak 

kivívják az elismerést, ezáltal 

is köszönetet mondva neki a diákévek 

alatt kapott útmutatásért.

Jelöltek lehetnek azok a tanárok, edzők, 

nevelők, akik 18 év alatti fiatalokat 

oktatnak, nevelnek, képeznek. Akik 

hosszú időn keresztül önzetlenül és 

eredményesen segítették diákjaik iskolán 

kívüli tevékenységét, vagy azok szakmai 

pályán történő elindulását. Várjuk a 

jelöléseket azokra a pedagógusokra, 

akik külön odafigyelnek azokra a 

gyerekekre, akiknek családi hátterük 

vagy anyagi lehetőségeik miatt nem, 

vagy csak kevés lehetőségük lenne a 

kiemelkedésre. Mindig vannak lelkes 

tanárok, akik olyan fórumokat hívnak 

életre (versenyek, találkozók,  

önképzőkörök stb.), amelyek segítik a 

gyerekek és fiatalok 

továbblépését, 

tehetségük 

kibontakoztatását. 

Fontos szempont 

mindemellett, hogy a 

jelöltek bizonyították, 

hogy szakmai és emberi 

kvalitásaik miatt egyaránt 

érdemesek az elismerésre, 

az egész közösség 

megbecsülését, elismerését  

is bírják. 
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A díj
Az átadásra kerülő díjat is fiatal tehetségek tervezték 

és készítették el. A Moholy-Nagy Iparművészeti Egyetem 

diákjai között meghirdetett pályázatra beérkezett tervek 

közül választotta ki az egyetem formatervező tanáraiból és 

alapítványunk képviselőiből álló zsűri azt a pályamunkát, 

amelyet a díjazottak 2007 óta kézhez vehetnek. A díj tervezői 

Balázs Marianna, Szalai Veronika és Vargha Petra. 

Az értékelés folyamata 
A legérdemesebb jelöltek közül évente egyszer az Új Európa 

Alapítvány kuratóriuma 4-4 személyt választ ki a sport, 

valamint a művészet-tudomány-kultúra területeiről. A MOL 

Tehetséggondozásért díj anyagi és erkölcsi elismerés, a 

díj értéke nettó 500.000 forint személyenként. A jelölések 

benyújtása folyamatos egész évben. 



Farkas László
matematika-fizika szakos tanár, Keszthely (1961)

Herendi Iván
asztalitenisz szakedző, szakosztályelnök és igazgató, Budapest (1946)

Matematika-fizika szakos tanár, 1992 óra dolgozik a keszthelyi Vajda János Gimnáziumban, több mint 
két évtizedes önzetlen munkája a tehetséggondozásban és a természettudomány népszerűsítésében 
példaértékű. Tanítványai közül több mint harmincan lettek díjazottak a különböző országos 
fizikaversenyek döntőiben. Szakkörös diákjai közül többen képviselték hazánkat sikeresen a magyar 
csapat tagjaként a nemzetközi tudományos versenyeken: 2004-ben Ausztráliában, 2006-ban 
Koreában, 2009-ben Tunéziában. 
Több eredeti feladata jelent meg a Középiskolai Matematikai Lapok fizika pontversenyében. 
Négy évig volt az Öveges József Fizikaverseny országos zsűrijének tagja.12 éve a Zala megyei 
középiskolai fizikaverseny feladatkitűzője, javítója. 2000-ben főszervezője volt a nagyon jól sikerült 
43. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét- és Eszközkiállításnak. 1993-ban elindította, és 
azóta is minden évben megszervezi a Somogy, Zala és Veszprém megye legtehetségesebb 
általános iskolai tanulói számára kiírt komplex természettudományi versenyt, az ún. Newton 
Kupát, amely az elmúlt évek alatt egyedülálló hagyományt teremtett a régióban. Az idei 
versenyre jelent meg a Farkas László által megírt feladatgyűjtemény, amely az elmúlt 15 
verseny feladatait, megoldásait és színes beszámolóit tartalmazza.

1977 óta dolgozik a BVSC-ben utánpótlás-edzőként, vezetőedzőként, majd 
szakosztály-igazgatóként, elnökként. 32 év óta a honi férfi utánpótlás-nevelés 
meghatározó szereplője. Vezetésével a BVSC szakosztálya a hazai férfi utánpótlás 
-nevelésben három évtizeden át, megszakítás nélkül az első számú műhely volt. Emellett 
15 éven keresztül a magyar férfi utánpótlás válogatott szakvezetőjeként is dolgozott. 
Kitalálója és főszervezője az Ifjúsági Asztalitenisz Világfesztiválnak, amelyet négy 
alkalommal rendeztek meg Budapesten és Tiszaújvárosban. Sporttörténelmi eseménynek 
számított a 2002. évi Világfesztivál keretében megvalósult Kontinens Válogatottak 1. 
Serdülő Világjátéka. A Világfesztiválok megrendezése a Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség 
legnagyobb elismerését váltották ki. 1990-ben többedmagával létrehozta a Top Pingpong 
Utánpótlás Alapítványt, a legtehetségesebb 18 év alattiak támogatására, melynek jelenleg 
is kuratóriumi társelnöke. Elkötelezettsége és megszállottsága nélkül a megalakulásának 60. 
évfordulóját éppen idén ünneplő BVSC asztalitenisz szakosztálya már nem is létezne. 
1995-ben egyik 8 éves versenyzőjének édesanyja és testvére tragikus körülmények között 
autóbalesetben meghalt. A fiút, aki azóta háromszoros serdülő Európa-bajnok és sokszoros magyar 
bajnok lett, a BVSC szakosztálya Herendi Iván meghatározó közreműködésével nevelte fel.
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Kálóczi József
testnevelő tanár, szakedző, Siófok (1962)

Molnár Tamás
igazgató helyettes, biológia tanár, Gyöngyös (1957)asztalitenisz szakedző, szakosztályelnök és igazgató, Budapest (1946)

Sensei Kálóczi József a kyokushin karate 4. danos mestere, szakedző, a Magyar Kyokushin 
Karate Szervezet elnökségi tagja, edzői albizottság elnöke, a szakág vezetője. Siófok és Környéke 

Sport- és Szabadidő Egyesület vezetőjeként a térség iskoláskorú gyermekei mozgáskultúrájának, 
egészségtudatosságának egyik legkiválóbb fejlesztője. A sportnak szentelt három évtizedes 

munkája során olyan egyedi módszert fejlesztett ki a gyermekek mozgásának fejlesztésére, amelyet 
az egész országban követnek az edzők. Eszerint a küzdősportokat fokozatosan kell beépíteni az iskolai 

testnevelésbe. A gyerekek fejlődéséhez alkalmazkodva, lépésről lépésre kell megismertetni őket az egyre 
bonyolultabb mozgásformákkal. A siófoki térség több iskolájában kipróbált program kiválóan működik. A 

klub az utánpótlás korosztályban rendkívül sikeres és a felnőttek versenyeredményeit tekintve is az első 
háromban van. Kálóczi József több országos és európa-bajnoki helyezettet nevelt ki az elmúlt években. 

Ő maga így vall munkájáról: „… Gyerek-centrikus vagyok. Nekik egy csoda a karate. Ha tanítunk valamit, akkor 
azt szívvel-lélekkel tegyük. Szeressük őket. Próbáljunk az ő játékukba beszállni. A játék a lényeg. Ne akarj belőle 

világbajnokot, játszasd. Majd ki fogja nőni magát, lesz belőle bajnok. De hagyd meg neki azt, hogy játékként kezelje, 
szeresse. Minden gyerek egy csoda.”

Biológia-kémia-környezetvédelem szakos középiskolai tanár, 3 évtizedes pedagógusi pályafutás áll 
a háta mögött. Oktatási igazgatóhelyettesként az elmúlt 15 évben az oktatási reformok, tantervi 
változások helyi szintű bevezetésében hatékony irányító munkát végzett. A gimnáziumban 
nyolcosztályos tehetséggondozó képzés folyik, melyhez Molnár Tamás egyedi tantervet készített, 
részt vett a tankönyvek megírásában. Maximálisan figyelembe veszi a tanulók értékeit, jogait, 
igényeit a tanulmányokban. A szociálisan hátrányos helyzetű diákokat különös odafigyeléssel 
gondozza. Diákjait kiválóan motiválja arra, hogy tudásukat, tehetségüket fejlesszék, és 
személyiségük ezáltal gazdagodhasson. A versenyekre való felkészítést szabad idejében 
végzi. Kémiából és biológiából több OKTV-döntős tanítványa volt már, s ő volt a Ki miben 
tudós? biológiaverseny nyertesének a tanára. Az iskola Pedagógiai Programjában szereplő 
erdei iskolának, sí- és vízi táboroknak aktív szervezője, oktatója. A Mátrában tudományos 
alaposságú tanösvényt alakított ki a Sár-hegyen, aminek növényzetéről publikál is. A 
tanösvény turisztikai nevezetesség lett az évek során. Nemcsak a gimnázium diákjainak, 
hanem a Gyöngyösre látogató diákcsoportoknak is túrákat vezet, valamint rendhagyó 
biológia órákat tart – minden ellenszolgáltatás nélkül. Sok egyetemi hallgató, volt 
tanítvány szakdolgozatához nyújt szakmai segítséget ezekben a témákban. 
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Némethné Érfalvy Nóra
ritmikus sportgimnasztikai szakezdő, Budapest (1970)

Érfalvy Nóra junior majd 15 évesen felnőtt válogatott RSG versenyző volt. 1994-ben saját 
egyesületet alapított, az Óbuda RG Torna Clubot, ahol számos válogatott tornászt nevelt. Az 

Óbuda Egyesület mára az ország legnagyobb s egyik legeredményesebb utánpótlás nevelő 
egyesületévé vált, ahova több mint 140 kislány jár elsajátítani a torna és a mozgás alapjait. 

Legfrissebb eredményei: a 2009-ban Bakuban megrendezett EB-n a Junior együttes az előkelő 7. 
helyen végzett, világbajnokságon tanítványa 21. lett. A Junior EB válogatón ugyancsak 2 tanítványa 

kivívta a 2010. évi egyéni Junior EB-re a részvételi jogot. A lehetséges 12 első helyből Nóri tanítványai 
nyolcat szereztek meg. A 2009. évi Magyar Bajnokságon felnőtt és junior kategóriában összesen 7 

aranyérmet gyűjtöttek be tanítványai. 
Sokan aktív pályafutásukat befejezve az ő példáját követve edzőként dolgoznak tovább. Volt tanítványai, 

jelenlegi kollégái mind elismerően szólnak szakmai tudásáról, személyiségéről vagy segítőkészségéről.  
2005-ben az Év edzője címmel tüntették ki, így egy lépéssel közelebb került 18 évesen megfogalmazott céljához: 

„Én leszek a legjobb edző.” A jelölést egyik versenyzőjének édesapja nyújtotta be 50 további támogató ajánlásával.

Nádas Imréné
pártfogó felügyelő, néptánc tanár, Püspökladány (1956)

Hobbijává, majd élete részévé vált a magyar néphagyományok, népművészet és 
annak oktatása, népszerűsítése. Aktív táncos pályafutása után 1979-ben alakította 
meg Püspökladány első gyermek tánccsoportját. Az elmúlt 30 évben kb. hétszáz fő 
vett részt a tánccsoport munkájában. 15 éve szervezi a Kenderkóc Hagyományőrző 
Egyesülettel a Sárrétmenti Népzenei, Néptánc és Mesemondó Fesztiválokat, ahol 
átlagosan 400-500 résztvevő mutatkozik be. Kiemelt feladatának tekinti a határon 
túli magyarság néprajzi örökségének megismertetését és megőrzését. A térségben 
élő emberekkel sikerült elfogadtatnia, hogy a zene, a tánc világnyelv, amit minden nép 
ismer és elfogad. 2008-ban elnyerték a Kultúra Lovagrendjének Örökség Serlegét, egyben 
ők képviselhették Magyarországot a 13. Berlini Kultúrák Karneválján. Tevékenységének 
eredményeként több fiatal hivatásának választotta a néptáncot, a népzenét. Saját fia népzene 
pedagógus, népzenész lett, tanítványai közül Iványi Tamás és Tőke László ma az Experidence 
Együttes tagjai, Rácz Zsolt a Budapest Balett tagja, Bódi Arnold magántáncos.
Önzetlen, szerény ember. Munkásságát Püspökladány önkormányzata a Csenki Imre pedagógiai díjjal 
és Pro Urbe díjjal ismerte el, 2008-ban a Magyar Kultúra Lovagjává avatták.
Főállásban az Igazságügyi Minisztérium pártfogó felügyelőjeként fiatal bűnelkövetőkkel foglalkozik, emellett 
igazságügyi közvetítő tevékenységet is folytat. 
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Tóth Sándor
mesteredző, Békéscsaba (1953)

A Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club vezetőedzője. Több mint 30 éve vezeti és fogja össze az ország egyik 
legeredményesebb atlétikai utánpótlás műhelyét. A klub sportolóinak eredményessége egyre több versenyeztetési és 
edzőtáborozási költséget jelentett, ami miatt főállásának finanszírozása nehezítette volna a klub működését. Ezért hosszabb 
ideje társadalmi munkában neveli a hazai és nemzetközi eredményességű versenyzőit. Szakmai tudásával, tanácsaival segíti a 
békéscsabai iskolai és diákcsoportok munkáját, felkészülésüket a diákolimpiákra. Két korábbi középiskolás növendékének elvállalta a 
gyámságát, hogy megmentse őket az állami gondozástól. A gyerekek azóta főiskolát végeztek. Irányításával nyerte el a békéscsabai 
klub 3 évre a Kelet-Magyarországi Regionális Atlétikai Centrum működési jogát a Magyar Atlétikai Szövetség pályázatán. Több kiváló 
képességű atlétát nevelt, három közülük olimpiai szerepléssel is büszkélkedhet.
Békéscsabán hagyományt teremtett a tömegsportversenyek rendezésében. 30 éves lesz jövőre a tavaszi sportgála, 13. évébe lép 
a Békéscsaba-Arad-Békéscsaba Szupermaraton, amelynek ötletgazdája és megvalósítója volt, és amely a két önkormányzat közötti 
mindennapi kapcsolatot is segíti. 19. alkalommal rendezték meg tavaly az őszi Családi Futónapot, 23. alkalommal a Szilveszteri 
Futógálat. Ezekkel a rendezvényekkel a szakember jelentősen hozzájárul a lakosság szemléletformálásához, egészséges életmódra 
neveléséhez.

Pásztó András
gimnáziumi magyar tanár, Esztergom (1943)pártfogó felügyelő, néptánc tanár, Püspökladány (1956)

Kezdetben a Felvidéken, Szalkán, Párkányban és Kassán tanított, a Magyar Tannyelvű 
Ipari Szakközépiskolában tanár és a diákszínpad vezetője volt, valamint a Kassai Thália 
Színház dramaturgja.1995-től kezdve tanít az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences 
Gimnáziumban. Tevékenységét a rendezés terén fejti ki kiemelkedő módon. A Franka 
Színkörrel rendszeresen és eredményesen lépnek fel az esztergomi Várszínház nyári 
előadásain. 1998-ban nagydíjat kaptak, és azóta is minden évben hol a rendezői, 
hol a legjobb szereplőnek járó díjat nyerték el. 1998-ban a Madách-évben az ország 
legjobban szereplő 15 diák-színjátszóköre között szerepelhettek „Az ember tragédiája” 
15. színének bemutatásával a budai Várszínházban. Kiválóan készíti fel a vers- és 
prózamondó versenyekre is diákjait, akik sikerrel szerepelnek a városi, megyei és a 
területi versenyeken. Az Édes anyanyelvünk és a Szép magyar beszéd versenyeken is mindig részt vesznek diákjai. 
Közülük 2003-ban Kazinczy-érmet kapott egyik tanítványa. Tagja az Édes Anyanyelvünk mozgalomnak és az 
Anyanyelvápolók Szövetségének. Az iskolában oroszt és szlovákot is tanít, diákjai az országos versenyeken 
ezekből a nyelvekből is a legjobbak között vannak. A felvidéki magyarok irodalmi, művészeti 
kezdeményezéseit felkarolja – az iskola az ilyen jellegű eseményeken mindig képviselteti magát. 
Több tanítványa választotta a színészi pályát hivatásként elsősorban a Tanár úr útmutatásait 
követve, aki nemcsak a szakma rejtelmeire, hanem emberségre, tartásra is nevelte őket.
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„Az Önök által nyújtott megbecsülés életem meghatározó élménye 

volt. Figyelmet kapott a munkám és általam a kollégáim munkája is. 

Többen mondták - amit én is vallok - érdemes kitartani és dolgozni. 

Kérem tolmácsolja köszönetemet az alapítvány vezetőinek,  

a kuratórium tagjainak.”

Tisztelettel: Fülöp Péter, 2008. év díjazott atléta edzője

„Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a mi jelöltünket választották a 

díjazottak közé! Ritka az ilyen jóindulatú kezdeményezés, ahol az a 

feladat, hogy valakiről annyi jót írjunk le, amennyi csak eszébe jut  

az embernek, nem győzünk eléggé örülni! 

Köszönjük a barátságos és meghitt, ugyanakkor méltóságteljes 

ünnepséget, amelyet az Új Európa Alapítvány a MOL 

Tehetséggondozásért díj átadására szervezett! Szívből szerény 

Karesz bácsink is felejthetetlen élményként, meghatottan tekint arra 

a szép délelőttre.”

a Maricza család, Nagymaros

„Még egyszer nagyon köszönöm a megtisztelő elismerést. 

Igazán ritkán adódik az életben, hogy odafigyelnek az ember 

tevékenységére és ilyen módon értékelik azt.”

Nádas Imréné, 2009. évi díjazott

Köszönetnyilvánítások
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A program célja
A MOL Gyermekgyógyító program az 

egészségügynek egy kevéssé támogatott 

területét karolta fel: a rehabilitációs 

munkát. A program megalkotói tudatosan 

döntöttek úgy 2005-ben, hogy nem 

a gyógyító eszközök megvásárlását 

támogatják, hanem a kevéssé látványos, 

ugyanakkor hiánypótlónak nevezhető 

terápiás kezdeményezések mellé állnak. 

A kórházi gyógyítás folyamatában az 

ilyen típusú rehabilitációra általában 

nincs, vagy nagyon kevés forrás van. 

Ugyanakkor - kiegészítő jellegük ellenére 

- eredményességüket kutatások és 

szakemberek tapasztalatai támasztják alá.

Élményekkel a 
gyógyulásért
A hosszabb ideig fennálló betegség, 

vagy kórházi tartózkodást igénylő kezelés 

a gyermekek elszigetelődéséhez vezet. 

Elszakadnak hagyományos családi-

baráti környezetüktől. Elveszítik azokat 

a támpontokat, amelyek a mindennapi 

életben való eligazodáshoz feltétlenül 

szükségesek számukra. A pszichés 

állapot romlása sok esetben a betegség 

tüneteinek súlyosbodását is eredményezi. 

A krónikus betegeket a terápiás 

programok hozzásegítik a betegség 

és a kezelések okozta negatív hatások 

feldolgozásához, és iránymutatást 

adhatnak az orvosoknak is a további 

gyógyításban. 

A fogyatékkal élő gyermekek esetében 

a terápiás munka nyújtja azokat az 

elengedhetetlen fejlesztési lehetőségeket, 

amelyekkel kommunikálni, gondolkodni 

vagy éppen járni tanulnak. Számukra 

egész életre szóló útravalót nyújthatnak 

a zene-, lovas- vagy kutyaterápiás 

foglalkozásokon elsajátított készségek. 

A terápiás foglalkozások a művészeti 

ágakat hívják segítségül; a festés, a 

rajzolás, a kézműves-technikák, a zene 

vagy a különleges helyzetek  olyan 

élményt nyújtanak a gyerekeknek, amely 

kiszabadítja őket a betegség fogságából. 

Önfeledt pillanatokat szerez nekik, és 

egyúttal megerősíti őket abban, hogy 

egészséges társaikhoz hasonlóan ők 

is képesek közös játékra, feladatok 

megoldására, alkotásra.

Évek óta sikeres 
pályázati program
A MOL Gyermekgyógyító program 

pályázati formában működik, amelynek 

keretében nonprofit szervezetek 

nyerhetnek el támogatást évközi 

rendszeres terápiás programjaik 

vagy hasonló célú nyári táboraik 

megvalósítására. Az elnyert támogatást 

a terapeuták bérjellegű kiadásainak 

fedezésére vagy a terápiás eszközök 

megvásárlására használják általában a 

szervezetek.

A MOL Gyermekgyógyító program 

által támogatott szervezetek többsége 

évek óta foglalkozik az élmény- és 

művészetterápiás programokkal, 

munkájukat a szűkebb helyi, vagy  

a szélesebb országos közvélemény  

is ismerheti.

A pályázat első meghirdetése, 2005 óta 

több mint ötvenezer beteg gyermekhez 

jutottak el a támogatott szervezetek, 

amelyek közel 200 millió forint összegű 

adományt használtak fel a programok 

megvalósítására. 2009-ben 34 szervezet 

nyerte el a támogatást összesen 

42,5 millió forint értékben. Közülük a 

legkiválóbbakkal az Új Európa Alapítvány 

több éves együttműködést alakított már ki.

A pályázatok bírálata több körben 

történik. Az orvos szakértői értékelést 

követően személyes interjún ismerjük 

meg közelebbről a szervezetek munkáját. 

A zsűri tagjai olyan kiváló szakemberek, 

Az igazi odaadás nem veszhet el!
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Miért fontos ez a pályázat?

akik ismerik és értik az egészségügy, 

a rehabilitáció valamint a terápiás 

programok működését, hatásait, és 

véleményt tudnak mondani a pályázató 

szervezetekről: Dr. Huszár András 

gyermekorvos, a Hazai Gyermekorvosok 

Szövetségének elnöke, Béres Klára, a 

Béres Alapítvány elnöke és Erős Antónia, 

az Egy csepp figyelem Alapítvány 

létrehozója.

Ez a munka több mint 
egyszerű terápia
A támogatott szervezetek érzékelhetően 

felvállalják egy-egy kiemelt 

betegségcsoport érdekképviseletét is –

hiánypótló szerepet töltenek be az érintett 

családok képviseletében valamint a 

szélesebb közvélemény tájékoztatásában 

is. Több szervezet tesz kísérletet arra, 

hogy a rehabilitációs folyamatba a szülők 

mellett bevonja a kórházban dolgozó 

szakembereket – orvosokat, nővéreket, 

pszichológusokat, pedagógusokat, 

egyéb segítőket – jelezve ezzel is, 

hogy a gyógyulási folyamat segítése 

minden esetben a teljes környezet 

együttműködését igényli. 

Az ország teljes területéről érkeznek be 

pályázatok Szombathelytől Nyíregyházáig, 

de szép számban találjuk meg a 

támogatott szervezeteket Debrecenben, 

Pécsett, Zalaegerszegen vagy éppen 

Kisvárdán. A pályázók közel fele 

budapesti székhelyű szervezet, de 

ezek egy része országos lefedettséggel 

működik, kapcsolatban állva több 

kórházzal és egészségügyi  

intézménnyel. 

„A pozitív élmények elősegítik a gyógyulást. Azt ugyan nehéz kimutatni, hogy egy 

leukémiás kisfiú vérképe éppen attól javult meg, hogy rendszeresen bekopognak 

hozzá a bohócdoktorok, ám még ez sem lenne meglepő. Akadtak azonban olyan 

vizsgálatok, amelyek azt bizonyították, hogy a jó kedély, a nevetés igenis serkenti  

a gyógyulást.” 

 

Dr. Huszár András

a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke, 

a MOL Gyermekgyógyító program zsűritagja



Művészetterápia pszichés betegek számára
Az Egészséges Lelkű Ifjúságért - Pro Juventa - Alapítvány

A pszichés beteg nehezen fejezi ki önmagát, kommunikációja sérült vagy 
akadályozott, és ez jelentősen megnehezíti a diagnózis felállítását vagy a gyógyító 
munka eredményességét. 
A festés, rajzolás, batikolás azonban lehetőséget ad a gyermekeknek témák, 
érzelmek, hangulatok kommunikálására, zavaró emlékek, helyzetek feldolgozására. 
Ennek mindig az önkifejezés támogatása, a stressz oldása és levezetése a célja. A 
pszichiáterek ezt követően könnyebben meg tudják állapítani a betegségek lélektani 
hátterét és segíteni tudnak a problémák feldolgozásában. 
Az alapítvány jelenleg a Heim Pál Gyermekkórház pszichiátriai betegeinek gyógyulását 
segíti. Az elmúlt évek tevékenységéből kiemelkedik a művészetterápiás műhely kialakítása és 
felszerelése, amely több éven keresztül élvezte a MOL Gyermekgyógyító program támogatását. 
A műhelyben a gyerekek a legkülönbözőbb festészeti, grafikai és vizuális önkifejezési technikákat 
próbálhatják ki. A műhely fogadja az osztályon aktuálisan bent fekvő betegeket – akik jellemzően a 
legsúlyosabb pszichiátriai betegségekben szenvedő gyermekek és serdülők – valamint az ambuláns 
kezelésre járó betegeket is. Az elkészült alkotásokból rendszeresen szerveznek kiállításokat. 

„Az önkifejezéshez teret és eszközt kell 

biztosítani, a többi szinte magától jön. 

Hihetetlen mértékben fejti ki gyógyító 

hatását az énerő, amint elmélyedhetnek 

egy ilyen alkotási folyamatban a 

gyerekek, hiszen a személyes probléma, 

a felhalmozódott feszültség oldódik.”

Komáromi Erzsébet Katalin, 
művészetterapeuta

„A kisfiam évek óta részesül 

lovasterápiás fejlesztésben, és a 

fejlesztései között ezt látom az egyik 

leggyümölcsözőbbnek. Szülőként 

és szakemberként (pszichológus 

vagyok) folyamatos fejlődést látok 

a gyermekemnél, aminek jó része a 

lovasterápiára vezethető vissza.”

a MLSz beszámolójából,  
egy szülő leveléből
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A ló évezredeken keresztül az ember életének részese volt  harcban, munkában, szórakozásban. Sokan éreznek ösztönös 
vonzódást a nemes felépítésű állathoz. A lovakat néhány évtizede terápiás célokra is használják. Ennek során több 

különböző típusú technikát alkalmaznak a szakemberek. 
A lovaglási helyzetek összetettsége rendkívüli lehetőségeket teremt a különböző fogyatékossággal rendelkező emberek 

számára pl. a figyelem, az érzékelés, a gondolkodás fejlesztésére, a mozgáskoordináció javítására. A hippoterápiában a 
ló és a páciens mozgásdialógusa a fontos, azok az ingerek, amit a ló járása közben a hátán ülő személy teste átvesz. A 

terápiás folyamatokban képzett pszichológus, gyógypedagógus és gyógytornász diplomával is rendelkező lovasterapeuták 
vesznek részt. 

Az alapítvány a lovas programokat élményterápiás elemekkel teszi még érdekesebbé a gyerekek számára. Az éves terápia 
kiegészítésére és hatékonyabbá tételére többnapos, intenzív élményeket adó, tematikus nyári táborokat szerveznek, olyan 

vezérfonalra felfűzve a tábori napokat, mint a cirkusz, mese, kalóz, indián, lovagkor. 
A szervezetnek tíz éves tapasztalata van a lovasterápiás programokban, amelyekben pszichés zavarral küzdő, tanulásban 

akadályozott, értelmi fogyatékos és autista gyermekek vesznek részt. Magyarországon ez a szervezet vállalta fel a hazai 
szakemberképzést, 2000 óta több mint 50 szakembert képeztek ki az OM által is akkreditált lovasterapeuta képzésük keretében. 

A Fóti lovasterápiás centrum a szakterület vezető intézménye. A MOL Gyermekgyógyító program 2007-től támogatja a szervezet 
nyári táborait. www.lovasterapia.hu

A nevetésterápia folytatódik 
Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány

Az első „bohócdoktor” az amerikai Hunter Campbell „Patch” Adams volt, aki orvosként 
betegei szórakoztatására bohócruhába öltözött. Az ötlet néhány éven belül világhódító 
útra indult, és ma már sok országban alkalmazzák terápiaként.
A bohócdoktorok a kórházi betegek kezelését az ún. nevetésterápiával egészítik 
ki. Ezt zenéléssel, zsonglőrködéssel, improvizációval, bűvészkedéssel érik el. 
A bohócdoktorok a „vizitek” során lelki felüdülést, örömet visznek a kórházi 
mindennapokba, elfeledtetve a gyerekekkel a kezelések, műtétek okozta 
fájdalmakat, a betegséggel folytatott küzdelem nehézségeit.
A MOL Gyermekgyógyító program kezdetektől felkarolta a bohócdoktorokat. Az alapítvány munkatársai jelenleg öt kórházban 
ill. rehabilitációs intézetben vizitelnek Budapesten és Székesfehérváron évente több száz bohócdoktori vizitet lebonyolítva és több 
ezer gyermeknek mosolyt varázsolva az arcára. A bohócok néhány perces látogatása a legtöbb kórteremben a nap fénypontja, 
ami még a legzárkózottabb és legelkeseredettebb gyermekeket is elvarázsolja.
A bohócdoktorok mind képzett előadóművészek, akik komoly felkészítésen vesznek részt, és látogatásaik során mindig konzultálnak 
a betegek állapotáról a kórházi személyzettel. www.bohocdokik.hu

Élménygazdag lovas táborok 
Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány
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A segítség négy lábon érkezik 
Négylábúak az Emberért Közhasznú Alapítvány

A súlyosan, halmozottan sérült gyermekek számára a kutya olyan társ, aki az embert 
állapotától függetlenül, feltétel nélkül elfogadja. Ez a kapcsolat eredményezi azt a 
motivációt, amely a fogyatékkal élő embert arra készteti, hogy olyan feladatokat is elkezdjen 
gyakorolni, amit ezen segítség nélkül nem tenne meg.
A kutyás terápiával foglalkozó alapítvány missziójának tekinti, hogy rehabilitációs munkát végezzen 
az egészségügyi, illetve szociális intézményekben, segítse a sajátos nevelési igényű gyermekek 
fejlesztését. Az elmúlt években mind a terápiás kutyák, kutyavezetők, mind az ellátott gyermekek és az alapítvány 
önkénteseinek száma is fokozatosan növekedett. A MOL Gyermekgyógyító program 2007 óta támogatja munkájukat.
Az alapítvány a Szombathelyen és környékén elhelyezkedő gyógypedagógiai intézetekbe, speciális iskolákba, szociális 
otthonokba jár heti rendszerességgel. Ezekben az intézményekben hetente több mint 60, értelmileg akadályozott és halmozottan 
fogyatékos, hiperaktív és magatartásproblémás 3-16 éves gyermekkel foglalkoznak. A foglalkozásokat az adott intézmény 
gyógypedagógusa vezeti, azokat a feladatokat, amelyekben a kutyák közreműködnek, a kutyavezetővel közösen határozzák meg.
Magyarországon még kevésbé elterjedt a kutyák által asszisztált alternatív terápiás módszer, ezen a területen a NEKA az ország 
egyik szakmai központja. www.neka.atw.hu

„Ezúton szeretnénk megköszönni, 

hogy most már másodszor találták 

támogatásra méltónak programunkat. 

Az Önök segítsége nélkül a 2008/09-es 

tanévben nemhogy nem érhettünk volna 

el ilyen eredményeket, hanem egyenesen 

lehetetlen lett volna működtetni 

alapítványunkat.”

Schrőterné Vári Anita
Négylábúak az Emberért 

Közhasznú Alapítvány

„Kétség sem fér hozzá, hogy az 

álmunkat valóra váltottuk, így 

ezúton is még egyszer köszönjük a 

MOL nagylelkű támogatását, amely 

lehetővé tette, hogy 120 gyereknek 

szerezzünk idén nyáron csodálatos 

egy hetet, 120 gyerek lelkében 

mozdítsunk meg valamit, 120 gyerek 

a korábbinál sokkal inkább megértse-

elfogadja azt, hogy a tábor, a kezelés, 

a küzdelmük róluk, értük szól.”

Schuster Barbara, 
Vertebra Alapítvány
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Az alapítvány a gerincbetegségben szenvedők támogatására jött létre. Nyaranta élményszerző, közösségépítő tábort 
szerveznek azoknak az erős gerincferdülésben szenvedő gyerekeknek, fiataloknak, akiknek állandó merev fűző, ún. 

korzett viselését írja elő a szakorvos.
A gyermeket – különösen a lányokat - lelkileg megviseli a betegséggel, kezeléssel való szembesülés. Az alapítvány 

élményszerző programja az ezzel járó pszichés terheket segít oldani, és ezen keresztül a gyógyulásban a fiatalok segítségére 
lenni.  A tábori foglalkozások része a speciális gyógytorna, ezt egészítik ki különböző játékok, vetélkedők, egyéb sport 

lehetőségek, kézműves és önismereti foglalkozások, mindezt a terápiás célú rekreáció módszereinek tudatos alkalmazásával. 
A legfőbb cél, hogy a korzettes élet örömteli oldalának megmutatásával hosszú távú együttműködésre vegyék rá a gyerekeket 

a teljes gyógyulás érdekében. A táborban évente közel 100 gyermek vesz részt, megrendezését 2007 óta támogatja a MOL 
Gyermekgyógyító program. www.gerincferdules.hu 

Élet a steril-boxban 
Déméter Alapítvány 

A csontvelő transzplantációra érkező daganatos beteg gyermekek számára a kezelés 
első fázisában teljes izoláció szükséges. 60 napot töltenek el egy ún. steril-boxban, 
és csak az immunrendszer erősödésével oldható fel fokozatosan az elzártság. 
Az itt eltöltött idő különösen nehéz a gyermekek számára. Ehhez a speciális 
helyzethez alkalmazkodva évek óta igen magas szintű, egyedülálló rehabilitációs, 
terápiás programokat szervez az alapítvány a Szent László Kórház Csontvelő 
Transzplantációs osztályának működését segítve. 
Például a steril-boxba bevihető videó kamera segítségével a gyerekek videó-
naplót készítenek, ami nemcsak az időtöltésben, hanem az őket ért élmények, traumák feldolgozásában is segít. Nem utolsó 
sorban pedig megkönnyíti a kapcsolattartást az otthoniakkal. Ezt a „terápiás filmkészítés”-t képzőművészeti foglalkozások egészítik 
ki, ahol előnyben részesítik a gyors sikerélményeket hozó technikákat, és a könnyen előállítható alkotásokra koncentrálnak, valamint 
mindezt érdekes, élményszerű, rendhagyó programok egészítik ki, mint pl. egy bármixer rendszeres látogatása.
A programokat megvalósító szakemberek rendkívüli elkötelezettséggel évek óta végzik ezt a speciális művészet- és élményterápiás 
szolgálatot, komolyan együttműködve a kórházi személyzettel. A MOL Gyermekgyógyító program indulásától fogva támogatja a 
kezdeményezést. http://www.demeterhaz.hu 

Korzettes tábor
Vertebra Magyar Gerincsebészeti és Paraplégia Rehabilitációs Alapítvány
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Pályázó szervezet Terápia jel lege
ÁGOTA Alapítvány (Állami 
Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett 
Fiatalok Támogatásáért Alapítvány)

élményterápia

Alapítvány a Diabeteses Gyermekekért  
és Fiatalokért élményterápia

Aranykapu Alapítvány művészetterápia
AUT-PONT Autista Gyermekekért  
és Fiatalokért Alapítvány zeneterápia

Az Egészséges Lelkű Ifjúságért - Pro 
Juventa - Alapítvány művészetterápia

Az Értelmes Életért Alapítvány kutyaterápia
Baranya Megyei Önkormányzat 
Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat 
Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány 
(INDIT Közalapítvány)

művészet- és 
élményterápia

Bátor Tábor Alapítvány élményterápia

Bethesda Kórház Alapítvány művészet- és 
élményterápia

Démétér Alapítvány művészetterápia
Disznóláb Alapítvány - a balatonfüredi 
sérült és ép gyermekek társadalmi 
integrációjáért

művészetterápia

Egy Hajóban Gyermek- és Ifjúságvédő 
Alapítvány művészetterápia

Gézengúz Alapítvány a Születési 
Károsultakért zeneterápia

Héttükör Gyerekszínház Alapítvány  
(Szív Kamara Színház) művészetterápia

Korinta Alapítvány / Szegedi Korai 
Fejlesztést és integrációt Támogató 
Alapítvány

élményterápia

Kerek Világ Alapítvány zeneterápia

Név Terápia jel lege
Korinta Alapítvány / Szegedi Korai Fejlesz-
tést és integrációt Támogató Alapítvány élményterápia

Kovács Csongor Alapítvány  
a Gyengénlátó Gyermekekért élményterápia

Lovasterápia a Fogyatékkal Élőkért 
Egyesület lovasterápia

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány élményterápia
Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány lovasterápia
Magyar Williams Szindróma Társaság zeneterápia
Meixner Alapítvány művészetterápia
Mosolygó Szemekért Alapítvány  
a Fogyatékos Gyermekekért zene- és lovasterápia

Négylábúak az Emberért Közhasznú 
Alapítvány kutyaterápia

Országos Cisztás Fibrózis Egyesület élményterápia
Református Misszió Központ élményterápia
Sérült Gyermekekért Alapítvány művészetterápia
Szép Jelen Alapítvány élményterápia
Trautsch András Olivér Alapítvány művészetterápia
UNICORNIS Egészségforrás Alapítvány lovasterápia
Vak Diákok Sportegyesülete lovasterápia
Védőháló Alapítvány lovasterápia
VERTEBRA Magyar Gerincsebészeti  
és Paraplégia Rehabilitációs Alapítvány élményterápia
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KuRATóRiuMunK

Dr. Baán László 

a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, 

a kuratórium elnöke

Ferencz i. Szabolcs 

a MOL Románia ügyvezető igazgatója

Dr. Kiss-Rigó László

 püspök

Dr. Mezey György 

futballszakember, mesteredző

Somlyai Dóra 

a MOL-csoport társasági kommunikációs igazgatója

Süveges Gergő 

médiaszakember 

Dr. Roska Tamás 

Bolyai díjas kutató, villamosmérnök, az MTA rendes tagja

Kurátoraink 2006-2009:

Molnár-Bánffy Kata 

a MOL-csoport korábbi szponzorációs vezetője

Pálffy istván 

médiaszakember




