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– Idősek klubjában dolgozom szociális men-
tálhigiénés szakemberként. Tavaly nyáron 
kerültem ide, előtte öt évig egy nappali 
intézményben, fogyatékkal élőkkel dolgoz-
tam, többnyire enyhe és középsúlyos sérül-

tekkel – mondja Faragóné Tóth Zsuzsanna. 
A szakembernek mostani munkája a koráb-
biaktól eltérő kihívásokat hozott.

– Az idős embereket másként kell motivál-
ni, mint a fogyatékkal élőket, ők rajongtak a 

munkáért és a szórakozásért. Az idős embe-
rek nyugalomra vágynak. Azon dolgozom, 
hogy a derűs életszemléletüket ne veszítsék 
el. Különböző foglalkozási lehetőséget kíná-
lunk nekik, hogy a gondoskodással együtt 
minél változatosabban teljenek a napjaik. 
Sok pozitív visszajelzést kapok.

Faragóné Tóth Zsuzsanna a szakképzett-
ségéből adódóan is tudja, hogy a hatékony 
munkavégzéshez a rendszeres kikapcsoló-
dásra, feltöltődésre is szükség van.

– Az élet már csak olyan, hol hullámhe-
gyek, hol hullámvölgyek állnak előttünk. 
A mindennapi kihívásokkal szemben az 
ember akkor lehet eredményes, ha pozi-
tív hozzáállással tekint a feladataira, és 
igyekszik kihozni az adott helyzetből a 
legjobbat. Van is egy ehhez kapcsolódó 
kedvenc bölcsességem: „Ha az élet csak 
citromot kínál, akkor készíts limonádét.” 
A rendszeres pihenésre, feltöltődésre nagy 
szükség van. Kipihenten, újult erővel küzd-
hetek meg a naponta adódó feladatokkal, és 
eredményesebb lehetek a munkahelyemen, 
ahol másokon segítek. Zsuzsanna minden 
kollégájának ajánlja az Erzsébet-program 
Pihenő gondoskodás nevű pályázatát.

– Nagyon örültem ennek a lehetőségnek, 
mert úgy tudom, eddig ilyen nem volt. 
A pályázati űrlapok kitöltése nagyon egysze-
rű, egyértelmű volt. Mindenkinek ajánlom, 
hogy próbálja meg! Az első sikeres pályázó 
vagyok, mi a Balaton-partot választjuk! 

Erzsébet-utalvány

Szent Erzsébet, 
a névadó
Az Erzsébet-utalvány névadója Árpád-házi 
Szent Erzsébet, II. András magyar király és 
Merániai Gertrúd lánya, aki 1207-ben szü-
letett és 1231-ben hunyt el. Erzsébet elsõ 
gyermekének születése után menedékhelyet 
alapított árvák részére, szegényeket segített. 
Második gyermeke születése után hálából 
28 ágyas kórházat alapított, ahol maga is 
segített a betegápolásban. Az ünnepélyes 
szentté avatásra a perugiai domonkos kolos-
torban került sor 1235 pünkösdjén, majd ezt 
követõen nagymértékû Erzsébet-tisztelet ala-
kult ki a közép-itáliai domonkosok körében. 
Ünnepét 1670-ben vették föl a római naptár-
ba temetésének napjára, november 19-ére. 

Elkezdődött az Erzsébet-utalvá-
nyok kézbesítése. Az új étkezé-
si jegyet az év első fizetéseivel 
kaphatták meg mindazok, akik 
igényelték ezt a cafetériajutta-
tást. Eddig mintegy 1,2 millió 
munkavállaló választotta az 
Erzsébet-utalványt. 

Februárban az első Erzsébet-
utalványok kézbesítése ingye-
nes minden megrendelő számá-

ra, az ország bármely pontjára, 
miként ingyenesen felvehe-
tők az étkezési utalványok a 
Nemzeti Üdülési Szolgálat ügy-
félszolgálati irodáiban is.  

Az Erzsébet-utalványo-
kat – igény esetén – a Magyar 
Posta szállítja, a fővárosban és 
vidéken is kedvezményesen, 
csomagonként 925 forint+áfa 
térítésért. Az eddigi étkezési 

jegyek átvételi költségénél jóval 
kedvezőbb feltételekkel, csoma-
gonkénti 600 forint+áfa térítés 
ellenében személyesen is átve-
hetők az Erzsébet-utalványok 
az ország postahivatalaiban.

A jelenlegi tapasztalatok sze-
rint átlagosan 5000 forint értékű 
tömb igénylése a jellemző – eddig 
a munkaadók 84 százaléka 5000 
forintos, 7 százaléka ennél több, 

míg 9 százaléka ennél kicsivel 
alacsonyabb értékben rendelt. 

Az Erzsébet-utalványt a bér-
jellegű juttatásokénál több mint 
30 százalékkal kedvezőbb felté-
telekkel lehet biztosítani a mun-
kavállaló részére. 

A legnépszerűbb, legfon-
tosabb béren kívüli juttatás a 
dolgozó számára adó- és járu-
lékmentes.

A Mol megállapodást kötött a 
Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft.-
vel: mostantól az olajtársaság 
354 kútján is elfogadják az 
Erzsébet-utalványt. A megálla-
podás hozzájárul az Erzsébet-
utalvány országos lefedettséget 
biztosító elfogadóhelyi hálóza-
tának megteremtéséhez. 

A töltőállomás-hálózatok 
közül elsőként a Mol fogadja 
el az utalványokat. A vevőket 
a shop bejáratánál kihelyezett 
„Erzsébet-utalvány-elfogadó-
hely” matrica tájékoztatja az új 
fizetési lehetőségről. Az egyéb 
vásárlásokhoz hasonlóan az 
utalvánnyal történő fizetésnél is 

jóváírják a Mol- hűségkártyára a 
vásárlásnál szerzett pontokat.

– A Mol fontosnak tartja, hogy 
alkalmazkodjon a vevői igé-
nyekhez, és folyamatosan fej-
lessze szolgáltatásait. A külön-
böző utalványok, új fizetőesz-
közök Mol töltőállomásoknál 
történő elfogadása ennek része 
– mondja Bacsur György, a Mol 
kommunikációs munkatársa. 
– Mostantól az Erzsébet-utal-
vány is bővíti a lehetőségeket. 
A Mol országos hálózatában, 
sok esetben éjjel-nappali nyit-
va tartással, széles hideg- és 
melegélelmiszer-választékával 
áll a vásárlók rendelkezésére.

Az Erzsébet-programban első 
lépésként 2 milliárd forintos 
keret áll rendelkezésre, amelyet 
a nehéz anyagi helyzetben lévők 
üdülése, pihenése, rekreációja 
támogatására fordítanak pályá-
zati formában. A fogyatékosság-
gal élők, a nagycsaládosok, a 
nyugdíjasok és a szociális, gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi 
munkavállalók élhetnek a lehe-
tőséggel. Azon jogosultak, akik 
helyesen töltik ki a pályázati 
űrlapot, azok automatikusan 
elnyerik a támogatásra adha-
tó összeg maximumát a forrá-
sok kimerüléséig. Alapesetben 
legalább félpanziós ellátással, 
akár 4-5 napot is üdülhet a 
nyertes. Pályázni február 29-ig 
lehet. A gyors és folyamatos 

feldolgozásnak köszönhetően 
dr. Horváth Endre, a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány 
Kuratóriumának elnöke már 
köszöntötte az első négy sikeres 
pályázót. A kuratóriumi elnök 
emléklapot adott át Bartók 
Adriennek (fogyatékossággal 
élő), Szabó Istvánnak (nagy-
családos), Major Józsefnének 
(nyugdíjas) és Faragóné Tóth 
Zsuzsannának (ápoló).  

A pályázati kiírás a www.
erzsebetprogram.hu olda-
lon megtekinthető, a kérelem 
benyújtásához szükséges adat-
lap február 29-ig nyújtható be.

Amennyiben kérdése van, 
várják hívását az alábbi telefon-
számon, munkanapokon 8 és 16 
óra között: 06-1/371-3242

Az Erzsébet-utalványt ebben az 
évben – 2012. december 31-ig – 
meleg étel vásárlására is fel lehet 
használni. Az utalvány egyelőre 
papíralapú, de már 2012-ben 
megjelenik elektronikus, azaz 
plasztikkártya változata is. A 
kettő párhuzamosan és választ-
hatóan áll majd a felhasználók 
rendelkezésére, azaz mindvégig 
vegyes rendszer lesz.

Az utalvány kibocsátó-
ja a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány, a forgalmazója pedig 

a Nemzeti Üdülési Szolgálat 
Kft. A kibocsátó és a forgalma-
zó kiemelten fontosnak tartot-
ta, hogy országos lefedettséget 
biztosító elfogadóhelyi hálózatot 
hozzon létre. A legutolsó ada-
tok szerint eddig mintegy 20 340 
partnerponton lehet fizetni az 
étkezési jeggyel, amelyek között 
ott találjuk a CBA, a Co-op, a Reál 
és az Arzenal Élelmiszer Hálózat 
üzleteit is, a kisboltok és vendég-
látóhelyek ezrei mellett. Minden 
olyan kereskedelmi lánccal folyik 

a tárgyalás, amely bővíti az orszá-
gos lefedettséget. A felhaszná-
lóknak arra is lehetőségük van, 
hogy az internet segítségével utá-
nanézzenek, pontosan hol lehet 
beváltani az étkezési jegyet. Ezt 
az erzsebetutalvany.hu interne-
tes oldal Felhasználók részére 
menüpont alatt, az Elfogadóhely-
kereső funkcióval tehetik meg. 
A településnév kiválasztásával 
kaphatnak pontos információt a 
csatlakozott üzletek, vállalkozá-
sok listájáról.

Erzsébet-utalvány: 
az egész országban ismerik
Több, mint 20 ezer helyen lehet Erzsébet-utalvánnyal fizetni. Országos 
élelmiszerbolt-hálózatokban, éttermekben, vendéglátóhelyeken ugyan-
olyan szívesen fogadják az új hideg-meleg étkezési utalványt, mint a 
kisebb üzletekben. 

A pihenés és a feltöltõdés a munka hatékonyságát és eredményességét segíti

Zsuzsanna a Balatont választja
Az Erzsébet-program szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmé-
nyek munkavállalói számára kiírt pályázatának elsõ nyertese a mosonma-
gyaróvári Faragóné Tóth Zsuzsanna volt, aki a tervek szerint családjával a 
Balaton-parton piheni ki az év fáradalmait. A Pihenõ gondoskodás elnevezésû 
pályázat keretében 40 ezer forint támogatást nyert az üdüléshez.

1,2 millió felhasználó

A Mol is elfogadóhely lett

Érdeklõdõk ezrei 
az Erzsébet-programban
Ezrével küldik be a pályázataikat az Erzsébet-
programra az érdeklõdõk. A Magyar Nemzeti 
Üdülési Alapítvány szervezésében útjára indított 
pályázat célja a rászorulók pihenésének, rekreá-
ciójának elõsegítése, támogatása. Február 
végéig lehet pályázni. 

Horváth Endre kuratóriumi elnök átadta az emléklapot Faragóné Tóth Zsuzsanna ápolónõnek

Már több mint 20 ezer helyen elfogadják az Erzsébet-utalványt


