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Tehetséggondozók

Kiemelkedő pedagógusokat díjaztak
MOL Tehetséggondozásért Díjat
vehetett át márciusban kilenc
példamutató munkát végző pedagógus.
2014-ben közel 400 jelölt közül a
kuratórium választotta ki azt a 3-3
művésztanárt, természettudományos
szaktanárt és utánpótlásedzőt, akik
elnyerték a díjat.

E

zek a tanárok és edzők munkájukkal, áldozatkészségükkel és szakmai támogatásukkal számos tehetséges fiatal pályára lépését segítették
már. Jó eredményeket értek el a tehetséggondozásban, környezetük emberileg és szakmailag is szeretné
őket példaként állítani a fiatalok elé. A MOL Új Európa
Alapítvány 2006 óta támogatja a fiatal tehetségeket,
és díjazza a velük foglalkozó pedagógusokat. A díjakat a MOL vezetői, az Új Európa Alapítvány kurátorai,
Ónodi Eszter színművész – az Alapítvány jószolgálati
nagykövete –, valamint Szilágyi Áron olimpiai bajnok
kardvívó adta át.

Hárman a díjazottak közül:
Kothencz Melinda, oboaművész-tanár
„A tanár-diák összhang kialakulásához négy tényezőnek kell jelen lennie: nyitottság, szeretet, türelem és hitelesség” – vallja Kothencz Melinda oboaművész, aki 2001 óta tanít oboát és kamarazenét
a Pécsi Művészeti Gimnáziumban, valamint furulyát és oboát a Kontrasztok AMI-ban. Kisiskolás
koruktól a művészeti szakképzés befejező évfolyamáig neveli és oktatja a tehetséges oboa szakos növendékeket és
zenei együtteseket, akik már maguk is számos fellépésen és versenyen bizonyítottak. Több hazai és nemzetközi versenyen kapott már
a tanítványai által elért jó eredményekért felkészítő tanári díjat.

A 2014. évi díjazottak:
• Bernhardt Andrásné
hegedűtanár (Jászberény)
• Dr. Király Sándor informatika
tanár (Eger)
• Kissné Oroszi Edit sportlövő
mesteredző (Budapest)
• Kothencz Melinda oboaművésztanár (Pécs)
• Lengyel Lászlóné matematikakémia tanár (Nádudvar)
• Martinkó Gábor kajak-kenu edző
(Budapest)
• Szabó Krisztián gyorskorcsolyaedző (Szeged)
• Szalay József vizuálisneveléstanár (Budapest)
• Udvardi Imre fizika-csillagászat
tanár (Budapest)
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Dr. Király Sándor informatikatanár
„Megszerettetni a tárgyakat, amelyeket oktatok, és ezeket minél magasabb szinten művelni”
– ez a pedagógiai célja Király Sándornak, aki az
egri Eszterházy Károly Főiskola, Neumann János
Középiskola és Kollégium tanára több mint 20
éve. Évente több diákja jut be az országos tanulmányi versenyek döntőjébe, nevéhez számos
OKTV-győzelem fűződik informatikából, programozásból, közgazdaságtanból, tanítványai ezüst- és bronzérmes versenyezők lettek a
nemzetközi informatikai diákolimpiákon. Többen köszönhetik neki,
hogy informatikával kapcsolatos pályát választottak.

Martinkó Gábor, kajak-kenu edző
Eredményes sportolói pályafutást követően kezdett
el edzőként dolgozni, 2006-tól az Újpest edzője,
ahol a nulláról építette fel a kenus utánpótlásbázist. Az egészen kicsi gyerekektől az U23-as korosztályig foglalkozik az utánpótlással, a korcsoportok
tizenkét évet ölelnek át. Tanítványai hatvan hazai
bajnoki cím mellett több aranyérmet nyertek a korosztályos Európa- és világbajnokságokon, nemzetközi maraton versenyeken. Célja elsősorban, hogy olyan közösséget hozzon létre,
ahova a gyerekek örömmel járnak, és megszokják a napi sportolást,
amire később is igényük lesz.

