SEGÍTHETEK?

MOL TEHETSÉGTÁMOGATÓ
PROGRAM

Dupla öröm
Mai fiatalokkal ismerkedhet meg az elkövetkezô néhány oldalon. Mai
fiatalok, de mégsem a nagy átlaghoz tartoznak. Miben különböznek
másoktól? Határozottak, céltudatosak, sokat dolgoznak a maguk elé
kitûzött célokért; legyen az egy felvételi vizsga, egy nemzetközi
versenyen elérhetô legjobb helyezés vagy akár az olimpiai részvétel.
Elszántságuk mellett közös bennük az is, hogy valamennyien a
Segíthetek? MOL Tehetségtámogató Program nyertesei.
Ez a pályázati program immár negyedik éve segíti a 10-18 év közötti
tehetséges fiatal sportolókat, mûvészeket, tudóspalántákat. Célja,
hogy az anyagi források hiánya ne legyen akadálya a továbbfejlôdésnek azon fiatalok számára, akik komoly eredményeket értek már el
egy sportágban vagy mûvészeti területen.
Dr. Baán László
a kuratórium elnöke
a Szépmûvészeti Múzeum fôigazgatója

Az elmúlt idôszakban közel 1300 fiatalt tudtunk támogatni eddig több
mint 100 millió forinttal. Volt, akinek új vívófelszerelésre volt
szüksége, másnak a pályázat adta meg a lehetôséget, hogy élete
elsô saját hangszerét megvásárolhassa. Volt, aki a támogatás
segítségével jutott el egy nemzetközi versenyre, ami talán egész
pályafutását meghatározó ösztöndíjhoz és szakmai kapcsolatokhoz
segítette. A MOL Nyrt. által létrehozott Új Európa Alapítvány az
anyagi segítséget nyújtja, a fiatalok az idôt és energiát adják, amivel
tovább dolgoznak tehetségük kibontakoztatásán.
A program sikerét jelzi, hogy meghirdetésének évében, 2005-ben
elnyerte az „Év támogatása” díjat és azóta regionális lehetôségek
nyíltak elôtte: Romániában és Szlovákiában a magyarországihoz
hasonlóan sok fiatal szeretne részt venni a programban.
Reméljük, hogy az elkövetkezô években még több rászoruló fiatal
juthat hozzá a támogatáshoz és elért sikereiknek együtt örülhetünk.
Ráadásul duplán: amikor adhatunk, és amikor látjuk az eredményeket.

Ferencz I. Szabolcs
kurátor
a MOL-csoport kommunikációért felelôs alelnöke

Születési év: 1996. és 1994.
Lakóhely: Dunaújváros
Sportág: búvárúszás

Gurisatti Gréta
és
Gurisatti Lilla
Sellôlányok cápabôrben
A Gurisatti lányok korosztályuk kiemelkedô versenyzôi, akik a családból hozták
a sport és az úszás szeretetét, és szeretnének világbajnok búvárúszó édesapjuk
nyomdokaiba lépni. A legnagyobb segítséget számukra az ô és szintén
úszóedzô édesanyjuk tanácsai jelentik. Környezetük szerint céltudatos, szorgalmas, elszánt sportolók, akikre bármikor, bármilyen kérdésben számítani lehet. A
rengeteg edzés mellett ráadásul kitûnô tanulók, tánc-, zene- és nyelvórákra is
járnak. Gréta 2005-ben a „Jó tanuló, jó sportoló” címet is elnyerte. Lilla korosztályának meghatározó versenyzôje. A 2005-ös Delfin és Gyermek Országos
Bajnokságon négy elsô és két második helyet, 2006-ban a Serdülô és Junior
Országos Bajnokságon pedig két elsô helyet, négy második helyet, három
harmadik helyet szerzett. A 2007-es diákolimpián, valamint az országos bajnokságon is ô volt a legeredményesebb (11 versenyszámból 7 arany, 2 ezüst és 2
bronzérmet szerzett.) Gréta a Delfin korosztályban két és fél éve minden
versenyszámban veretlen. A diákolimpián mindhárom versenyszámot megnyerte,
és az Országos Bajnokságon is mind a nyolc számban ô lett az elsô. Korosztályában Gréta tart minden országos csúcsot. A Gurisatti testvérek olyan
„cápabôr” úszódresszt vásárolhattak maguknak a támogatás segítségével,
mely kisebb ellenállása miatt még jobb idôeredmények elérését teszi lehetôvé.

Horváth Marcell

Futópályáról a kerékpár nyergébe
A Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE versenyzôje sportpályafutását
tájékozódási futóként kezdte 10 éves korában. Noha ebben a sportágban is
nagyszerû eredményeket ért el, s még most is indul tájfutó versenyeken, ezek
egyre inkább edzés jellegû megmérettetések számára. Marcell két éve megismerkedett a tájkerékpározással és rögtön tudta, váltani szeretne. A jó eredmények ôt igazolták, 2006-ban kategóriája összes hazai versenyét megnyerte.
2007-ben, a 14. születésnapján pedig az ifi válogatott tagjait is legyôzte az
Országos Bajnokságon. Ezért a szövetség javaslatára már a 18 évesekkel méri
össze tudását a versenyeken. Minden idôk legfiatalabb tájkerékpáros ifjúsági
válogatottjaként indult el a junior EB-n is 2007-ben, ahol a 17 évesek között
csapatban Európa–bajnoki címet szerzett. Magyarországon kevés tájkerékpár
versenyt rendeznek, ezért Marcell a környezô országok bajnokságain is
elindult, és 2007-ben szinte mindenhol nagyon jó eredményeket ért el:
megnyerte az Osztrák Nemzetközi Tájtriatlon Versenyt, egy csehországi
nemzetközi versenysorozatot, továbbá elnyerte a 18 évesek közép- és hosszútávú országos bajnoki címét is. Marcell a támogatásból új kerékpárt vehetett,
kinôtte ugyanis korábbi versenybiciklijét. Ez utóbbi sem marad azonban
tétlenül, testvére próbál vele bátyja nyomdokaiba lépni.

Születési év: 1993.
Lakóhely: Veszprém
Sportág: tájkerékpár

Ignácz Mária
Mária a magyar sakksport egyik legígéretesebb fiatal tehetsége, aki rövid
idô alatt nagyon komoly fejlôdést ért el. Tíz évvel ezelôtt szülei ösztönzésére kezdett el sakkozni. Édesapja ugyanis úgy gondolta, hogy a sakk
lányai – Máriának van egy ikertestvére – hasznára válhat, hiszen logikus
gondolkodásra tanít, fejleszti az elmét és a koncentrálóképességet,
valamint segít a kudarcélmények feldolgozásában. A hobbiból azonban
hamar hivatás lett, Mária ugyanis rövid idô alatt sikert sikerre halmozott a
versenyeken. Korosztályában mára hétszeres országos egyéni bajnok,
rapidban pedig négyszeres gyôztes. Eredményes résztvevôje a junior és
felnôtt versenyeknek is, a legutóbbi Magyar Felnôtt Nôi Bajnokságon a
harmadik helyet szerezte meg a rendkívül erôs, nála tapasztaltabb
mezônyben. Mária legfontosabb célja, hogy bekerülhessen a nôi olimpiai
csapatba, és képviselhesse hazánkat a 2008-as Sakk Olimpián. A fiatal
sakkozó sikerei tehetségén kívül a napi többórás edzéseknek és szülei
támogatásának köszönhetôk. Ahhoz, hogy lépést tudjon tartani korosztályának versenyzôivel, rendszeres nemzetközi megmérettetésekre van
szüksége. A nevezési díjak és útiköltségek komoly terhet rónak a
családra. Mária ezért 2007-ben a nemzetközi versenyeken való részvételhez kapott támogatást.

Születési év: 1990.
Lakóhely: Budapest
Sportág: sakk

A sakk ifjú királynôje

Papp Sándor
Szalai Tamás
Kajakos kiválóságok

Sándor és Tamás kiemelkedô tehetségû, példamutató hozzáállású fiatalok, akik
az olimpiai bajnok Gyulay Zsolt edzôi véleménye szerint résztvevôi lehetnek a
2012-es Londoni Olimpiai Játékoknak, hiszen 2007-ben már a dobogó tetejére
állhattak az Ausztráliában megrendezett Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon. A két fiatal
mindent alárendel a sportnak, és naponta kétszer, több órán keresztül edz az
eredmények javítása érdekében. Sándor emiatt költözött fel Újszászról
Budapestre. Erôfeszítéseik jutalmaként a páros sorra nyeri a versenyeket: 2006ban az U23-as EB-n egy elsô és egy második helyet szereztek, 2007-ben pedig
megerôsítették elsô helyüket az országos bajnokságban. A két fiatal egyéniben is
feltartóztathatatlannak tûnik, hiszen Sándor 11-szeres magyar bajnok, Tamás
pedig háromszoros Diákolimpia-gyôztes és ötszörös magyar bajnok lett. Egyre
gyakrabban ülnek hajóba a Föld különbözô pontjain megrendezésre kerülô
nemzetközi versenyeken és edzôtáborokban is, hiszen nem maradhatnak le a
versenytársak mögött. A versenyzéssel járó költségek erejükön felül megterhelik
a két családot. Emiatt jelentett nagy segítséget a két fiatalmbernek, hogy a
pályázati támogatással egy új NELO páros hajót vásárolhattak.

Születési év: 1988.
Lakóhely: Budapest
Sportág: kajak-kenu

Sebestyén Péter
Talma nyomdokain

Születési év: 1994.
Lakóhely: Budapest
Sportág: motorsport

A magyar gyorsasági motorsport junior utánpótlásának nagy reménységét a
szakemberek Talmácsi Gáborhoz hasonlítják. Péter pedig mindent meg is tesz,
hogy példaképe nyomába léphessen. Édesapja szerint – aki egyben menedzsere
is – Peti igazi bajnok típus, akit soha nem kellett noszogatni. Minden idejét
edzéssel tölti, a motoros tréningek mellett pedig gyakran birkózik, hogy minden
izmát formában tartsa, és az eséseket is tanulja. 2005-ig utánpótlás
kategóriában versenyzett, és minden év végén dobogóra állt. 2005-ben
megnyerte a Magyar Robogó Bajnokságot, 2006-ban újoncként a Nemzetközi
Magyar Gyorsasági Oldtimer Bajnokságon végzett elsô helyen pontazonossággal a négyszeres bajnok Sándor Balázzsal. 2007-ben 1200 jelentkezô közül
beválasztották a Red Bull Moto GP Rookies Kupa 23 fôs mezônyébe, így a
gyorsasági motoros világbajnokság keretében hét alkalommal mérhette össze
tudását a többiekkel. A sok technikai probléma ellenére hasznos tapasztalatokat
szerzett, és óriási siker számára, hogy beválogatták a jövô évi indulók közé is.
2007-ben már elindulhatott a 125 ccm GP kategória nemzetközi versenyein, így
az Alpok-Adria Bajnokságon is, ahol szép eredményeket ért el.

Szilágyi Áron
Ifjú bajnok a páston
Gerevich György fiatal tanítványa már most kiemelkedô eredményeket tudhat magáénak, a
sportág szakértôi pedig fényes sportkarriert jósolnak neki. Mindehhez szerény, de határozott
egyéniség társul. Kadét kora óta szerepel nagy sikerrel nemcsak saját korosztályában, hanem
az idôsebb versenyzôk között is: kadétként már a juniorok között versenyzett, juniorként pedig
a felnôttek között állt a pástra eredményesen.
2007-ben világkupát nyert Németországban és Franciaországban, elsô helyen végzett a kadét
Európa Bajnokságon egyéniben és csapatban is, majd ezüstérmes lett a junior világbajnokságon Törökországban. Ôsszel pedig bravúros vívással segítette hozzá a felnôtt férfi kardcsapatot a világbajnoki cím elnyeréséhez, s ezzel a magyar vívósport történetének legfiatalabb
világbajnoka lett. Remek eredményeinek köszönhetôen vezeti a hazai junior ranglistát, a férfi
ranglistán pedig már a 2. helyen szerepel.
A Héraklész Programban az év utánpótlás versenyzôjének választott Áron teljes erôbedobással készül az áprilisi junior világbajnokságra, reménykedik az olimpiai részvételben és nem
utolsó sorban egy matematika tagozatos gimnázium magántanulójaként készül az érettségire
is. Mivel a versenyeken elengedhetetlen, hogy Áron megfelelô felszereléssel állhasson a
pástra, 2007-ben vívófelszerelés vásárlásához kapott támogatást.

Születési év: 1990.
Lakóhely: Hévízgyörk
Sportág: kardvívás

Tóth Zsófia
Triatlonos tehetség
Az Oroszlányi Triatlon Klub fiatal sportolója elsô helyen szerepel a hazai junior nôi
ranglistán és sportágában elnyerte 2007-ben a Héraklész díjat is.
Elsô jelentôs sikerét 1999-ben érte el a duatlon diákolimpián, ahol csapatban
bajnok lett. 2003 óta készül jelenlegi csapatánál Licskó Csaba irányítása mellett,
és közös munkájuk óta szebbnél-szebb eredményeket ér el a hazai és nemzetközi
erôpróbákon. Zsófi tagja a válogatottnak, sikerei közül az egyéni junior triatlon
világbajnokságon elért 5. helyére a legbüszkébb. 2007-ben elsô helyen végzett a
Gyôrben megrendezett duatlon junior világbajnokságon egyéniben és csapatban
egyaránt, a triatlon EB-n pedig ezüstérmet szerzett váltóban a magyar csapattal.
Elszántan edz, a mércét mindig nagyon magasra állítja fel, ebben edzôjével jól
összeillenek. Ha 2008-ban Pekingbe még nem is juthat el, bôven lesz lehetôsége
olimpiai játékokon bizonyítani és ezzel hazánkban is népszerûsíteni ezt a sportágat.
Születési év: 1989.
Lakóhely: Oroszlány
Sportág: triatlon

Zsófia új kerékpár megvásárlására kapott támogatást 2007-ben.

Dóra az átlagosnál késôbb, nyolc éves korában ismerkedett meg a
ritmikus sportgimnasztikával. Ez azonban nem gátolta meg abban, hogy
mára az egyik legsikeresebb versenyzôvé váljon a magyar mezônyben.
Utolsó junior évében kedvenc szerével, a karikával és szalaggal 5., illetve
6. helyet szerzett az Európa Bajnokságon, ennél jobb eredményt magyar
ritmikus gimnasztikázó még nem szerzett. A szövetség ezért egyhangú
döntéssel ôt választotta 2006-ban az év sportolójává.
2007-ben már a sokkal erôsebb felnôtt mezônyben kellett helytállnia, de
Dóra ezt az akadályt is sikerrel vette. Bakuban a Ritmikus Gimnasztika
Európa Bajnokságon egyéni összetettben a 17. helyet szerezte meg, míg
csapatban a 19. helyen végeztek.
Ahhoz, hogy Dóra sikeresen szerepeljen a világbajnokságokon, minél
több világkupán és Grand Prix versenyen meg kell mutatnia tudását a
zsûritagoknak. 2007-ben útiköltsége fedezetére kapott támogatást a
program keretében. Dóra hosszú távú célkitûzése a sikeres olimpiai
szereplés, amelyre 2012-ben lát reális esélyt. Addig szorgalmasan
folytatja az edzéseket: heti 5-6 edzésre jár, amelyek minden alkalommal
legalább négy óra megfeszített munkát jelentenek.
Születési év: 1991.
Lakóhely: Budapest
Sportág: ritmikus sportgimnasztika

Vass Dóra

A karika és szalag bajnoknôje

Zsiga Máté
Fényes csillag a hazai teniszsport egén
Zsiga Máté a magyar teniszutánpótlás egyik reménysége, akit édesapja készít
fel a versenyekre. Németországban kezdett teniszezni, ma a Szegedi Városi
Tenisz Klub színeiben lép pályára. Tíz éves kora óta a korosztályos élmezôny
tagja, többszörös magyar bajnok, aki eddigi eredményeinek tükrében a
magyar felnôtt tenisz meghatározó egyéniségeihez tartozhat majd.
Máté már tizenkét évesen ETA versenyt nyert Salzburgban. 2006-ban a
maribori ETA 14 versenyen elsô lett. Céljainak eléréséhez feltétlenül szükséges
a rendszeres itthoni és külföldi versenyezés. 2007-ben Máté éppen a versenyeken való részvételhez nyerte el a pályázati támogatást, és be is váltotta a
hozzá fûzött reményeket: hét nemzetközi versenyen indult, melyeken négy elsô
helyet és egy harmadikat szerzett. A European Junior Masters versenyen
bejutott a nyolcaddöntôbe. Eddigi eredményei alapján a korosztályos európai
ranglista 8. helyén áll. 2008 elején egyéniben és párosban is megszerezte az
elsô helyet a fedett pályás korosztályos bajnokságon, így vezeti a 16 éves fiúk
hazai ranglistáját, és a junior EB-re készülô csapatba is bekerült.

Születési év: 1992.
Lakóhely: Szeged
Sportág: tenisz

Blue Gym Benkás Aerobik Trió
Világklasszis szarvasi hármas
Életkor: 15 év
Lakóhely: Szarvas
Sportág: aerobik

A Szarvasi Blue Gym Aerobik Egyesület junior triója, akik a Benka Gyula
Evangélikus Általános Iskola tanulói, 2007-ben elnyerték a lehetôséget, hogy
saját költségükön képviseljék az aerobik sportágat a Los Angelesben megrendezésre kerülô aerobik világkupán. A hármas a kiutazás költségeinek fedezésére nyerte el az alapítvány támogatását. A lányok – Gulyás Mercedesz,
Pálinkás Fanni, Varga Virág - több mint tíz éve sportolnak, naponta 2-3 órát
edzenek heti 4-5 alkalommal és gyakran a hétvége is a felkészüléssel telik.
Szinte heti rendszerességgel járnak Budapestre is korábbi kíváló RSG
versenyzô edzôjükhöz, Szloboda Évához.
A sok munka meghozta az eredményt és a trió az ANAC Aerobik Világkupán
a dobogó legfelsô fokára állhatott. A lányok még csapatversenyben is elindultak újabb három fôvel kiegészülve, és ebben a kategóriában szintén az ô
tiszteletükre játszották el a magyar himnuszt, ami nem kis büszkeséggel
töltötte el ôket. A lányok nemcsak kiváló sportolók, hanem kitûnô tanulók is;
Mercedesz és Virág kétszer is megkapta a „Magyar Köztársaság Jó tanulója,
Jó sportolója” címet. 2004 ôsze óta szinte valamennyi versenyen dobogós
helyen végeztek és szerencsére ez a sorozat most sem szakadt meg.

Czvik Ildikó

Érzékeny lelkû csellista
„Együtt él a zenével; nemcsak hallhatóan, hanem láthatóan is élvezi a
muzsikálást” – nyilatkozta róla az egyik verseny zsûritagja. Ildikó 8 éves
korában kezdett el gordonkázni a kisvárdai Weiner Leó Zeneiskolában, s
szakértô vélemények szerint ô az utóbbi évek egyik legígéretesebb
csellista tehetsége. 2005-ben a 18. Heran Nemzetközi Csellóversenyen
IV. helyezett lett, 2006-ban a Starker János Országos Gordonkaversenyen kapott I. díjat és a 2007-es Kassai Nemzetközi Csellóversenyen is
az ô játékát találták a legjobbnak.
2008-ban felvételizik a Zeneakadémiára, ahol régi vágya, hogy tanulhasson. Ildikónak a pályázaton elnyert támogatás segítségével elsô
alkalommal nyílt lehetôsége saját hangszer vásárlására.

Születési év: 1989.
Lakóhely: Budapest
Mûvészeti ág: komolyzene

Felméry Lili
Elbûvölô balerina

A Magyar Táncmûvészeti Fôiskola törékeny növendéke elôadásaival minden
alkalommal elvarázsolja nézôközönségét, legyen szó a Diótörô nôi fôszerepérôl vagy a rangosabbnál rangosabb nemzetközi versenyekrôl.
Dózsa Imre tanítványa gyermekkora óta táncol, keményen edz, csak vasárnaponként enged meg magának egy kis pihenést. Az elmúlt két évben több
nemzetközi balettversenyen szerepelt már kiemelkedô sikerrel: 2006-ban
Pekingben a döntôbe jutott, Szentpéterváron elnyerte a legjobb partner
különdíját, a Fôiskola háziversenyén pedig I. helyezést ért el. Bécsben II.
helyezett lett a 6. Nemzetközi Balettversenyen és elhozta a zsûri különdíját is.
Komoly esélyekkel indult tehát a 36. Lausanne-i Nemzetközi Balettversenyen
2008 januárjában. Ez a verseny olyan rangú a balett-szakmában, mint más
sportágakban a világbajnokság, Lili pedig szenzációs eredménnyel tért haza:
lányok között ô szerezte meg az elsô helyet, összetettben pedig a második
helyen végzett. Lili az alapítvány támogatását a versenyen való részvételhez
nyerte el.

Születési év: 1991.
Lakóhely: Budapest
Mûvészeti ág: táncmûvészet

Oláh Máté Bálint

A természettudományok ifjú tudora

Gimnáziumi tanárainak már a 9. osztályban feltûnt Máté intelligenciája,
határozottsága és céltudatossága, s bebizonyosodott, hogy a fiatalember
rendkívül tehetséges a tudományok területén. Jelenleg 11. évfolyamos, de
már 3 érettségi tárgyból letette a vizsgákat, és idén még további két vizsgára
készül. A tanulást, a tudást élete fô céljának tekinti. Elôször magyar nyelvi
versenyeken indult, majd igen jó eredményeket ért el történelembôl is.
Csapatban osztálytársaival a hon- és országismereti vetélkedôn is elôkelô
helyen végeztek. Legjobb eredményeit kémiából érte el (az Irinyi János
Kémiaversenyen elsô helyezést ért el), de érdekli a fizika is, ezen belül az
atomfizika. Nemcsak a tanulásban jár élen, hanem osztályelnökként a közösségi élet szervezését is segíti. A pályázaton egy hordozható számítógép
megvásárlásához nyerte el a támogatást.
Születési év: 1990.
Lakóhely: Budapest
Tudományág: természettudományok

Vajda Gyula

Varázslatos világú ifjú festô
Gyula különleges érzékenységrôl és tehetségrôl tett tanúbizonyságot a
rajzmûvészet területén.
A 2007-es év igen sikeres volt számára, hiszen Fort Worth-ben
I. helyezést és különdíjat is nyert az Ifjú Mûvészek Szemléjén. Ezek után
egy szintén amerikai világpályázaton a legjobb 10 mû közé válaszották
be pályamûvét (lásd a képen), amely így több amerikai kiállításon és
számos magazinban is szerepelt.
A szülei korai halála miatt gyermekotthonban nevelkedô fiúnak 2008
májusáig több hazai és külföldi pályázati felkérése is van, szeretne
ezeken méltó módon szerepelni, majd a Gyermekvédelmi Nap keretében ezt az idôszakot egy önálló kiállítással lezárni. Gyulának megfelelô
eszköztárra volt szüksége ahhoz, hogy ebben az idôszakban olyan
mûveket alkothasson, melyekkel végleg elkötelezheti magát a
képzômûvészet iránt. Az alapítvány támogatását ezen eszközök megvásárlására nyerte el. Legnagyobb vágya a jövôre nézve, hogy felvételt
nyerjen a Képzômûvészeti Fôiskolára.

Születési év: 1989.
Lakóhely: Budapest
Mûvészeti ág: képzômûvészet

Váradi László

Zongoravirtuóz tehetség

Váradi László öt éves korától tanult zongorázni a Rácz Aladár Zeneiskolában, Jászapátin. A még csak 12 éves tehetség több versenyen is
kimagasló eredményt ért el: 2006-ban (11 évesen) a hazai Chopin zongoraversenyen harmadik, a nemzetközi zongoraversenyen pedig negyedik
helyen végzett. László 2007 szeptemberében kezdte meg tanulmányait a
Liszt Ferenc Egyetem Kivételes Tehetségek tagozatán, emiatt hetente
két alkalommal Budapestre utazik, egy alkalommal pedig Jászberénybe
jár továbbképzésre. Az alapítvány támogatását az ehhez szükséges
útiköltségek fedezetére nyerte el. László zenei képzése és a sok utazás
mellett iskolai tanulmányait sem hanyagolja el, legutóbb is kitûnô
bizonyítványt szerzett.

Születési év: 1995.
Lakóhely: Jászkisér
Mûvészeti ág: komolyzene

Zorbas Claudia
A hegedû hercegnôje

Claudia még csak 17 éves, de amikor hegedûjével felmegy a színpadra, már egy
igazi díva áll a közönség előtt. Teljes átéléssel játszik. Zenei tehetségét volt kitôl
örökölnie: édesanyja hegedûművész volt, görög édesapja szintén zenélt. 12 évesen
nyert felvételt a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemre. Batta András, a Zeneakadémia rektora a századelô legnagyobb magyar hegedûmûvészéhez, Geyer Stefihez
hasonlította, aki a Hubay mesteriskola elsô, világsikert aratott növendéke volt.
Claudia az év legnagyobb részében úton van, számos hazai és külföldi felkérést
kap. Első önálló külföldi koncertjét 13 éves korában adta Ausztráliában, de játszott
már Görögországban és Izraelben is. Játéka számos alkalommal tett mély benyomást a hegedûversenyek zsûrijére is: elsô helyezést ért el többek között az Országos Zathureczky Hegedûversenyen 2003-ban, két évvel később az Alfredo e
Vanda Olaszországi Nemzetközi Hegedûversenyen pedig II. helyezett lett. 2006ban elsô helyen végzett a 3. Nemzetközi Telemann Hegedûversenyen és a
franciaországi Lions Nemzetközi Hegedûversenyen egyaránt.
Claudia 2007-ben egy mestervonó megvásárlásához nyerte el a támogatást.

Születési év: 1991.
Lakóhely: Orosháza
Mûvészeti ág: komolyzene

Életkor: 11-12 év
Lakóhely: Debrecen
Mûvészeti cél: kreativitás fejlesztés

Odyssey of the Mind Program,
debreceni kreatív csapat
Szárnyaló kreativitás
Az „Értelem Odüsszeiája” nemzetközi verseny célja, hogy fejlessze a diákok
problémamegoldó képességét, a színpadi jelenlétet, elôadókészséget,
kézügyességet. A verseny egy hosszabb idô alatt feldolgozott és kreatív
színpadi bemutató formájában elôadott programból, valamint egy, a versenyen
spontán megoldott feladatból áll. Az Értelem Odüsszeiája programnak hazai
versenyei is vannak, amelyet a 11-12 éves diákokból álló debreceni csapat
2006-ban megnyert, 2007-ben pedig a hazai és a nemzetközi versenyen is
második helyet szereztek. Mindkét évben elindultak az Európai Bizottság
Magyarországi Képviselete által kiírt „Alkoss kéket!” elnevezésû kreatív
versenyen is, ahol elsô évben különdíjat, következô alkalommal pedig elsô díjat
nyertek Seressné Barta Ibolya diákjai. A csoport tagjai Debrecen egyik nagy
lakótelepén, a Tócóskerben mûködô 600 fôs iskola tanulói. A tanárok és
diákok nap mint nap szembesülnek a lakótelep problémáival, az iskola
diákjainak fele hátrányos helyzetû tanuló, így a képességek fejlesztése, a
tehetséggondozás különösen fontos szerepet kap. A 10 fôs csapat szeretne
elindulni a Kecskeméten megrendezésre kerülô Eurofesztiválon, ennek utazási
költségéhez nyerte el a támogatást.

Keszthelyi Család Iskola
Hagyományőrző Csoport
A gyimesi csángó kultúra ôrzôi

A Keszthelyi Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Oktatási Intézmény négy
éve kezdte meg mûködését. Céljuk, hogy tanulóik képességeinek, egyéni
adottságainak megfelelô, személyre szabott képzést nyújtsanak a tánc-, a képôés iparmûvészeti, a szín- és bábmûvészeti, valamint a zenemûvészeti tagozatokon. A felsô tagozatosokból álló hagyományôrzô csoportban minden gyerek
legalább egy népi hangszeren tanul, nyolcvan százalékuk pedig emellett néptáncol is. Tanulóik egyénileg és csoportban is több országos döntôs helyezést,
arany minôsítést szereztek az elmúlt években. A hagyományôrzô csoport
fellépett a híres Csángó Bálon, valamint több éve házigazdája az András-napi
Tekerôs Találkozónak. A csoport kiemelten tanulmányozza a gyimesi csángó
népzenét és néptáncot hang-és képfelvételek felhasználásával, valamint vendégül láttak már gyimesi adatközlôket is, hogy hiteles forrásokból ismerhessék
meg a részleteket. Fontosnak tartják, hogy a gyerekeket közvetlen kapcsolatba
hozzák a népi kultúrával, ezért 2008-ban egyhetes szakmai táborba készülnek
Erdélybe. Ennek útiköltségéhez nyerték el az alapítvány pályázati támogatását.

Életkor: 10-14 év
Lakóhely: Keszthey
Mûvészeti ág: népzene

A Segíthetek? MOL Tehetségtámogató program működésének három éve alatt több száz fiatal
útját egyengette. Időközben közülük sokan betöltötték a pályázat felső korhatárát jelentő 18. életévüket.
Az alapítvány továbbra is szeretne eredményes pályafutásuk támogatásához segítséget nyújtani, ezért
kínálta fel korábbi támogatottjainak a „Plusz” kategóriában az újabb pályázati lehetőséget.

Batta Eszter
Ha tehetné, mindig rajzolna

Születési év: 1988.
Lakóhely: Budapest
Tevékenységi terület: képzômûvészet

Az egyedi látásmódú, tehetséges képzômûvész hölgy képeivel érzéseit, a világról
kialakított véleményét igyekszik megjeleníteni, s munkáit egyedül, tanári irányítás nélkül
készíti. Elmondása szerint állandó késztetést érez a rajzolásra. Egyedi stílusú grafikáival
számos nemzetközi és hazai díjat nyert már el, és rendszeresen vannak kiállításai.
Mûveit láthatták már Finnországban, Franciaországban, Kínában, Portugáliában,
Bulgáriában, Ausztriában és Erdélyben is.
Eszter grafikáival illusztráltak már könyvborítókat és plakátokat is. 2007-ben Nagybányán, a Teleki Magyar Házban állított ki 40 képet, meghívásra. Márciusban Párizsban
minden mûvész álmainak helyén, a Montmartre-on kapott kiállítási lehetôséget és
meghívták egy kijevi összmûvészeti fesztiválra. A pályázati támogatás segítségével
ezeknek a meghívásoknak tud eleget tenni.

Csonka András

Pörget az asztalnál, pörög az életben

A tehetséges fiatalember hazánk legeredményesebb parasportoló asztaliteniszezôje a
mozgáskorlátozottak M8-as kategóriájában, aki világszinten is a legjobbak közé tartozik. A
fiatal játékos emellett az ép versenyzôk között is sikerrel versenyez, a BVSC NBI-es csapatában játszik. Edzôje szerint az egyesület meghatározó játékosa, akinek nagyszerû sporteredményei rendkívül pozitív személyiségével, céltudatosságával és szorgalmával párosulnak. András 2007-ben a nemzetközi versenyeken való részvételhez nyerte el a támogatást.
Ahhoz ugyanis, hogy kvalifikálja magát a paralimpiára, minél több pontszerzô versenyen
kellett jól szerepelnie. A célkitûzés sikerült is, András jelenleg a világranglista 6. helyén áll.
Így biztos résztvevôje a 2008-as pekingi paralimpiai csapatnak. Legfôbb célja, hogy ott
minél jobban szerepeljen, s ennek érdekében még az eddigieknél is eltökéltebben készül.
Születési év: 1988.
Lakóhely: Budapest
Sportág: asztalitenisz

„A támogatás segítségével új mezeket készítettünk, amelyeket versenyeken használunk majd. Ez számunkra nagy segítséget jelent, mert a csapat megjelenése is fontos egy nagy tornán, bajnokságon. A mezeket a lányok maguk tervezték,
és ezekben még nagyobb kedvvel versenyeznek majd.”
Németh Albinné, a pankaszi röplabda csapat vezetôje

„Nagy örömet szereztek nekünk ezzel a lehetôséggel, hogy megvehettük Gábor jégkorongfelszerelésének nagy részét.
Nem túlzás ebben az esetben elmondanom, hogy ha Önök nincsenek, akkor mára unokám talán abbahagyni kényszerül
a sportot.”
Perczel Attiláné

„Péter fiam megszerezte második nagymester normáját. Készülésében fontos szerepet játszott az Önök segítségével
megvásárolt számítógép, így Önök is joggal érezhetik e siker részeseinek magukat! Még egyszer köszönjük segítségüket!”
Prohászkáné Viola Zsuzsa

„Az elnyert pályázati összeg nagymértékben megkönnyítette a szükséges eszközök és a megfelelô öltözék biztosítását
és a versenyeken való megfelelô részvételt. Márkó sokat fejlôdött, és büszkén viseli nemcsak a pályázati összegbôl
megvásárolt ruhákat, hanem az Önök által ajándékként megküldött pólót is.”
Keresztesiné Jenei Helga

„A Tehetségtámogató program keretén belül kapott támogatásból meg tudtuk vásárolni a repülôjegyet Ausztráliába.
Enélkül nem sikerült volna eljutnom a világbajnokságra, ahol a nemzetközi mezônyben is sikerült helytállnom. Nagyon
örülök az eredménynek, óriási élmény volt, amiben a támogatás nélkül nem lehetett volna részem.”
Szabó András, tájfutó

„Ha nem támogatna minket a MOL Segíthetek? Tehetségtámogató programja, akkor Dani fiam már rég nem tudná
folytatni a versenyzést. A pályázati támogatással vettük meg Dani versenygokartját, és a támogatás segített a technikai
háttér biztosításában is. A hiányzó részt pedig a családnak kell elôteremteni.”
Vermes Ágnes

„Eszter lányunk eredményesen szerepelt az országos fuvolaversenyen. Ebben döntô szerepe van a sikeres pályázatnak
és a MOL Tehetségtámogató programjának. Ôszinte örömmel tölt el bennünket, hogy a tehetségek felkarolása és támogatása ilyen nagy hangsúlyt kap a MOL üzletpolitikájában.”
Márfi Tibor

Az Új Európa Alapítvány kiemelt figyelmet fordít a fiatal tehetségek és a gyermekegészségügy támogatására Segíthetek?
elnevezésû programja keretében.
A Segíthetek? MOL Tehetségtámogató program 2005-ben indult útjára azzal a céllal, hogy anyagi támogatásban
részesítse azokat a 10-18 év közötti fiatalokat, akik már komoly eredményekkel büszkélkedhetnek egy sportágban vagy
a mûvészetek, tudomány területén, de további fejlôdésükhöz segítségre van szükségük. A programban évente kerülnek
meghirdetésre a pályázati felhívások, amelynek keretében eszközvásárlásra vagy útiköltséghez lehet támogatást
igényelni.
A Segíthetek? MOL Gyermekgyógyító program azoknak a nonprofit szervezeteknek a támogatását vállalja fel,
amelyek krónikusan beteg gyermekek rehabilitációjában közremûködnek élmény- és mûvészetterápiás programok
megszervezésén keresztül.
Az alapítvány kuratóriuma létre hozta 2007-ben a Tehetséggondozásért díjat, amelyet olyan tanároknak, edzôknek
ítél oda évente egyszer, akik kiemelkedô figyelmet fordítottak eddigi pályafutásuk során a fiatal tehetségek felkarolására,
és akiket a díjra környezetük szakmailag és emberileg érdemesnek tart.
Az Új Európa Alapítványt a MOL-csoport hozta létre 2006-ban, közhasznú szervezetként mûködik. A kuratórium tagjai:
Dr. Baán László, a Szépmûvészeti Múzeum fôigazgatója, Ferencz I. Szabolcs, a MOL-csoport kommunikációért felelôs
alelnöke, Dr. Kiss-Rigó László püspök, Dr. Mezey György sportszakember, Molnár-Bánffy Kata, a MOL-csoport
szponzorációs vezetôje, Pálffy István médiaszakember és Dr. Roska Tamás, a PPKE Informatikai karának alapító dékánja.
www.ujeuropaalapitvany.hu
Pályázati infovonal: (0640) 180 280

