Azarany ára
Mi hajtja a tehetséges glerekek sz leit?
A Mol Új Eur pa Alapítvdny ,,Tehetségnapl " kampdn4dnak keretében ijt csaldd hat hete napl zza a koltéseit. Az eredmények magukért beszélnek, hiszen kiderijlt, a tehetséggondozdsra fordított sszeg sokszor eg dtlagos mag/ar hdztartds havi kiadtisatt is meghaladhatja. Ezért sok csalddnak komoly áIdozatot kell hoznia, és a mindennapi megélhetési)kre szdnt

pénzb l kell kigazddlkodnia az
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sportol k

és mijvészek tehetségénektámogatdsdt.

Az élelmiszerre

és a

lakdsfenntart s-

fordított sszegek mellett mdsra mdr tdmogat k nélkt;l nem is maradna pénz k a sz l knek. Jelent s tehdt az olyan szer'
vezetek szerepe, mint az (tj Eur pa Alapítvdny, amely mdr a germekek pdlyafutdsdnak elején odatill a csaltiiok nelle.
ra

tlagosan 270 000 forintot, vagyis egy átlagos
hánartás teljes bevételévelmegegyez
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sszeget koltott 6 hét alatt gyermeke tehetségének gondozására az az oÍ család, amelynek tagjai résztvesznek azlJj Eur paAlapítvány kezdeményezésében. A fiatal tehetségek sztilei arra vállalkoztak, hogy
két hrínapon keresztiil háztartásinapl t vezetnek a kiadá-
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saikr l és a bevételeikr l'
A kampánnyal az az alapítvány célja, hogy felhÍvja a
figyelmet: a sportban és miívészetben tehetséges gyerek
felnevelése rjriási áldozattal és elktitelez déssel jár a családok részérl, és még csak nem is biztos, hogy a befektetés olimpiai aranyéremh ez vezet.
Ennek ellenére az IJj Ear pa Alapítványh oz beérkez
pályázatokb l látszik' ma is tobb száz magyar család vállalja, hogy élewitelétés kiadásait rigy alakítja, hogy segíteni tudja a gyermeke tehetségének kibontakozását. A
szponzorok megjelenéséiga családok általában csak saját
magukra és a támogat alapítványoka támaszkodhatnak.

Felkészijlés a szezonra
Bdnyai Zsombor vív számára az elm lt id szak a most
kezd d szezonra val , felkésziilésrl és az eszkoztár frissítésérl sz |t.Ez azt jelenti, hogy Zsombor és a testvére

ki zepéig398 000 forintba
kertilt a családnak. Ebben benne van egyebek ktizt két harmincezer forintos Penge' valamint ttibb vidéki utazás is.
tehetsége egytitfvéve, november

Amikor megj n az eredménl
kc'nnÉsportnak tíínika tánc, de Szke Zsuzsanna és
partnere hetente hatszor edz, alkalmanként akár 4-5 rán
keresztiil. A rengeteg gyakorlás mellett okt berben három
Talán

Versenyen is részt vettek a fiatalok, ez a családoknak is komoly k<iltségggl járt. A ,,Tehetségnapl " kampány els hat
hetében a Sz ke család t<ibb mint 300 000 forintot ktilttitt a

fiatalokra. Az áldozat meghozta gytimcilcsét, ugyanis Zsuzsa és a parLnere korosztiílyos orszígos bajnokok lettek.
T aldlko

zds egy
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éldaképpel

olfin B aldzs csellista száimár a rendkívtili megtiszteltetés,
hogy okt 'berben egy alkalommal példaképe, Vdrdai lstvdn foglakozott vele. Ehhez azonban rengeteget kellett
kész lnie és gyakorolnia. A család hat hét alatt a kÍil n tanároknak és más oktat knak tobb mint 300 000 forintot
fizetett ki Balázs és három ccse zenei tanulmányainak
el mozdítására.
D

Gy nyi)riÍ splrt, nagy dldozat
T th lvettnek jégkorcsolyázként fontos meg riznie az
egészségét,ami nemcsak egy megf,ízás elkertilésétjelenti,
hanem azizmai,a csontjai épségétis. Ezért ktilt}nleges ét-

L: n hmpany
ket
fiaml és családjuk vesz
már tobb éve segíti az Ú1 tur pa Alap'rtvány a MolTe
heségrtámogat Prognmon keresztul. Bányai Zsornbor víy Dolfin Balázs csellista' Gyurinovics Fanni riszÓ
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ban t tehetséges

'

rés

Sz ke BuaannaHidi Baláaversenytáncos

pár, illetth lvett mrikorcsotyaz cnládja két h napon ke
reszt l napl za minden kiadását hogy a szélesebb
k aélemény is értesÜlhessen an l, milyen elkotele
- zettséggel jár egy tehets{7 nevelése.
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rendre, vitaminokra, étrend-kiegészít kre és sportmassásra is sztiksége van. Emellett Ivett okt berben
részt vett Tallinnban a ]unior-GP-n, ahol élete legjobb
eredményét érte el. A T th család hat hét alatt t bb mint
200 000 forintot kolttitt tehetséggond ozásra.
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Ugr deszka a ikerhez
Gyuinovics Fanni usz nevét már kezdik megismerni,
egyesÍilete és a sz vetsé g is hozzájárul a versenyktiltségei
fedezéséhez. A logisztikai k<iltségek és a szervezés azonban így is kemény elkiitelez dést kíván a családt l, amely
a ,,Tehetségnaplrí'' kampány idején így sem kevesébb
mint 100 000 forintot k lt tt Fanni és szintén sz h ga
sportpályafutására.
- A ,,Tehetségnapl '' kampányban hat hete ktivetem a
családok kiadásait háztartási napl ikon kereszttil. Egyér telmíívévált sámomra, hogy a sikeres fiatalokat nevel

sztil k számára olyan jelent

s,

álland k ltséget jelent

a te-

hetséggondozás, mint az éielmiszer és a lakásfenntartás.
Természetesen miridenkinél máshogy jelentkeznelc}a k<iltségek, hiszen van, akinél a felszerelések megrijítása, van,
akinél a versenyek vagy az azoWaval felkésztiles a legnagyobb kiadás. Legyen azonban akár vív , akár csellista a
gyermekiink, annyi bixos - és erre a kampány tokéletesen
rámutatott, hogy tehetsége kiteljesedéséhez a sztil knek
alapos pénztigyi tervezésre van sztikségtik, hiszen esettikben kultin sen ígaz a mondás - minden forintnak helye
van - mondta Szopper Zs fia, fuggetlen pénzngy tanács-
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ad , magánpénztigyi szakért , az Új Eur pa Alapíwríny
,,Tehetségnapl " kampányiínak szakert je.
A Mol Tehetsé$ámogat Programon kereszttil az Új
Eur pa NapíNány 200'6 ta támo$atja a fiatal tehetségeket.
fu okt
eredmények kap csán Gdborné Haáz Andrea, az
'beri
alapíwány tigyvezst je ngm lep d(itt meg. - } láthat ',
'l
hogy Magyarorságon nagyon sok tetretséges fiatal van. Ezt
mi is tapasztaljuk a hozánk beérkez 'pályánatok szímáb l.
Ugyanakkor - és ezt a sztil kvisszajelzéseiis meger sítik a sporttal és miívészetteljárri kÓltségeket egyetlen családnak sem k<inrry kigazdrílkodnia. Ezért is tartjuk fontosnak,
hogy a'Mol Tehetsé$ámogatrí Piogramon kereszttil már
mintegy 3000 tehetségnek tudtunk segíteni, hogy ne ke$en
az iálmaikat

id

el

tt feladniuk.

