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– Mennyi tagja van az egyesü-
letüknek?

– A Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete mintegy 14 ezer csa-
ládot fog össze. Átlagosan négy 
gyermeket nevelnek ezekben a 
családokban. Országos szerve-
zet vagyunk, a tagszervezeteink 
száma háromszáz körüli.

– Sokan élnek nehéz anyagi 
körülmények között?

– Tapasztalataink szerint nagy-
családonként egy állandó jöve-
delem van, ez tipikusan az édes-
apáé, hiszen az anyuka a gyere-
keivel akár egy évtizedre is ott-
hon marad. Ha akad rendszeres 
bevétele a házi kasszának, és 
nincs semmilyen rendkívüli 
kiadása, akkor ezek a családok 
jó beosztással, szerényen, de 
képesek megélni, és szakmát 
tudnak adni a gyermekek kezé-
be. Ott van a legnagyobb problé-
ma, ahol a keresõ elveszítette az 
állását, és esetleg még a lakáshi-
telt is törleszteni kell. 

– A nyaralás, az üdülés belefér?
– Úgy tapasztaljuk, ha egy 

család bevétele csökken, az 
elsõ, amirõl lemondanak, az a 
nyaralás. Ezután következik a 
színházlátogatástól kezdve a 
kulturális rendezvények megte-
kintéséig minden szabadidõs 
program. Ha nem tudnak ked-
vezményesen igénybe venni egy 
nyaralót például, akkor a kikap-
csolódásnak ez a módja tulaj-

donképpen kizárható. Sok olyan 
családról tudunk, amelyik akár 
egy évtizede nem tud elmenni 
nyaralni a magas költségek 
miatt. A gyermekek üdültetésé-
re még csak-csak adódik valami-
lyen lehetõség, például önkor-
mányzati vagy egyházi támoga-
tással, de ennél jóval ritkábban 
tudnak családi körben pihenni.

– Miként tudja támogatni az 
egyesületük a tagok nyaralási 
kiadásait?

– Sajnos, az egyesületünkben 
már jó pár éve nincs arra megol-
dás, hogy az üdültetést támo-
gassuk, maximum javaslatokkal 
tudunk élni, hol találnak szá-
mukra megfelelõ lehetõséget. 
Ezért is örülünk annak, amit a 

Magyar Nemzeti Üdülési Alapít-
vány pályázatai kínálnak. 

– Az Erzsébet-programban 
elsõ lépésként meghirdetett 
pályázati kiírásban kedvezõek a 
feltételek?

– A most zárult pályázatban az 
egy fõre esõ jövedelmet nézték, 
így nagy merítésre nyílt lehetõség. 
Ígéretet kaptunk arra, hogy legkö-
zelebb is figyelembe veszik az 
egyesületünk javaslatait. Eddig 
csak legfeljebb 18 éves korú gyer-
mek nyaralhatott a pályázat 
keretében. Mi arra kérjük az ala-
pítványt, hogy addig a korig legyen 
lehetõség a gyerekeket bevonni 
ebbe a pályázatba, amíg utánuk 
családi pótlékot kapnak a szülõk. 
Ez akár 20 éves életkor is lehet.

– Milyen speciális igényei van-
nak egy sokgyerekes családnak 
nyaraláskor?

– A nagycsaládosok számára 
jóval ideálisabb, ha egy apart-
mant vagy egy kevesebb csillag-
gal rendelkezõ szálláshelyet 
választanak. Ott már öt-hat fõ 
egy éjszakát is talál mindössze-
sen néhány ezer forintért. Ha 
ehhez hozzávesszük, hogy 
maguk készítik el az ételeiket, 
akkor alig jönnek ki drágábban, 
mintha ugyanazt az idõt otthon 
töltötték volna el. Örülünk, 
hogy az Erzsébet-programba 
eddig bekapcsolódott szálláshe-
lyek között a félpanziós üdülési 
csomagok mellett önellátásra 
alkalmas helyek is szerepelnek.

– Mindig figyelem a pályázati 
lehetõségeket. Az Erzsébet-
programról azonban a lányom 
talált információkat az interne-
ten még a kiírás megjelenésekor 
– mesélte a Helyi Témának Anna 
néni. – Sajnos, a férjemmel 
együtt kevés a nyugdíjunk, ezért 
mostanában nem sok lehetõsé-
günk nyílik kikapcsolódásra, a 
nyaralást, pihenést pedig még 
kevésbé engedhetjük meg 
magunknak. Utoljára 2009-ben 
tudtunk elmenni hosszabb 
idõre kikapcsolódni. Úgy dön-
töttünk, hogy megpályázzuk.

A nyugdíjas asszony elmon-
dása szerint jót tesz majd egy 
kis „levegõváltozás”.

– A feltöltõdés, a kikapcso-
lódás nyugdíjaskorban is sok 
erõt tud ám adni – tette hozzá 
Anna néni. Hogy melyik úti célt 
választjuk, azt még nem határoz-
tuk el. Rengeteget dolgoztunk a 
férjemmel fiatal korunktól kezd-

ve. Felneveltünk három gyere-
ket, önerõbõl építkeztünk, még 
azelõtt, hogy a szocpol támo-
gatást igénybe lehetett volna 
venni. Valahogy sosem jutott 
pénz olyan igazi nyaralásokra. 
Hiszi vagy sem, de a Balatonnál 
például még sosem jártunk. 
Azt nagyon jó volna megnéz-
ni! Hogy hol is lenne jó üdülni? 
Nem tudom eldönteni, annyira 
sok szép helyet kínál a Balaton 
környéke. Alaposan kimazsolá-
zom majd a programban részt 
vevõ üdülõk listáját, onnan már 
könnyebb lesz a választás.

Major Józsefné szívesen aján-
lotta mindenki figyelmébe az 
Erzsébet-programot, hiszen a 
jelentkezés, a szükséges doku-
mentumok kitöltése nem oko-
zott gondot.

– A környékünkön, az isme-
retségi körünkben három-négy 
ember figyelmét is felhívtam az  
Erzsébet-programra – újságolta 
a nyugdíjas asszony. – Úgy 
tudom, akadtak közülük, akik 
jelentkeztek is rá. Gondolom, 
õk szintén továbbadták a hírét, 
ez mennyire kedvezõ lehetõség, 
hogy támogatás igénybevétele 
mellett pihenhessen az ember. 
A férjem ugyan nem pályázott, 
de úgy tudom, hogy térítés elle-
nében õ is jöhet velem, így 
lehet, hogy kettesben vágunk 
neki a nyaralásnak. 

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke, Székely Hajnalka a Helyi 
Témának elmondta, a szoros költségvetésbõl élõ sokgyerekesek elõször a nyaralá-
si költségeken igyekeznek spórolni, ezért is kiváló lehetõség az Erzsébet-program 
elsõ eleme, amely erre kínál megoldást.

A nagycsaládosok örülnek 
a pályázati kínálatnak

Köszönjük, hogy 
együtt nyaralhatunk
A nyíregyházi Major Józsefné volt az elsõ sikeres 
jelentkezõ az Erzsébet-program nyugdíjasok pihené-
sét, üdülését támogató pályázati kiírása során.
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A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 
kizárólagos jogosultságot kapott az új, 
Erzsébet-program keretében kibocsátott, 
étkezési célra felhasználható Erzsébet-utal-
vány forgalmazására. Az Erzsébet-utalvány 
a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által 
papír alapon vagy elektronikus formában 
kibocsátott, fogyasztásra kész étel vásárlá-
sára felhasználható utalvány.

Magyarország étkezési jegyeit a Magyar 
Posta szállítja az ország egész területé-
re kedvezményesen, csomagonként 925 
forint+áfa térítésért. Az eddigi étkezési 
jegyek postai költségénél jóval kedvezõbb 
feltételekkel, csomagonkénti 600 forint+áfa 
ellenében az Erzsébet-utalványok szemé-
lyesen is átvehetõk az ország postahivatalai-
ban, illetve ingyenesen a Nemzeti Üdülési 
Szolgálat Kft. ügyfélszolgálati pontjain.

A felhasználói kör folyamatos bõvülésének 
eredményeként február végére az Erzsébet-
utalványt több mint másfél millió munkaválla-
ló választotta Magyarországon. A fogyasztásra 
kész étel vásárlására felhasználható étkezési 
jegyeket az országban több mint 20 ezer helyen 

fogadják el a CBA, a Co-op, a Reál, az Arzenal 
élelmiszer-áruházláncok és a Mol benzinkutak 
kasszái mellett több ezer kisboltban és ven-
déglátóhelyen. Az Erzsébet-utalvány elfoga-
dóhelyeinek listája elérhetõ a www.erzsebet-
utalvany.hu internetes oldalon a Felhasználók 
részére – Elfogadóhely-keresõ menüponton 
belül. Minden olyan kereskedelmi lánccal 
folyik a tárgyalás, amely elõsegíti az országos 
lefedettséget. Az Erzsébet-utalvány elfogadá-
sának és vásárlásának általános szerzõdési 
feltételei a www.erzsebetutalvany.hu webol-
dalon olvashatók.

Az Erzsébet-utalvány forgalmazásából 
realizálható eredmény kizárólag közfeladat 
ellátására fordítható. Az Erzsébet-program, 
azaz a szociális üdültetés és étkeztetés 
új rendszere a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány és annak egyszemélyes tulajdo-
nában álló Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. 
meglévõ erõforrásait felhasználva valósul 
meg, a magyar költségvetést terhelõ új for-
rások bevonása nélkül.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 
az Erzsébet-program keretében, elsõ lépés-

ként 2 milliárd forint értékben pályázatot 
hirdetett meg a nehéz anyagi helyzetben 
lévõk részére üdülésük, pihenésük, rekreá-
ciójuk elõsegítésére, melyet Soltész Miklós 
államtitkár jelentett be. Így a nyugdíjasok, 
a fogyatékossággal élõk, a nagycsaládo-
sok, illetve a szociális, gyermekjóléti, gyer-
mekvédelmi munkavállalók támogatásban 
részesülhetnek üdülési szolgáltatás for-
májában.

Az elképzelés sikerességét jól mutatja, 
hogy az Erzsébet-program elsõ, február 
végén záruló pályázata 73 ezer fõnek bizto-
sít üdülési hozzájárulást.

Az új rendszer sokaknak lehetõséget biz-
tosít majd a családi és közösségi idõtöltésre. 
Az Erzsébet-program egy újszerû európai 
válasz arra, hogy a társadalmi szolidaritást 
nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is kép-
viselni kell.

Az Erzsébet-utalvánnyal és az Erzsébet-
programmal kapcsolatban további informá-
ciókhoz juthat a www.erzsebetutalvany.hu 
és a www.erzsebetprogram.hu internetes 
oldalakon.

Bianka és az ikrek, Gergõ meg Tamás a Balatonhoz vágyik a nyári szünetben

Hatalmas siker az Erzsébet-program

Nyert a Szabó család
Az Erzsébet-program Élmény együtt elnevezésû pályá-
zata a nagycsaládosok számára nyújt támogatást a 
kikapcsolódáshoz, a közös pihenéshez. Az elsõ sikeres 
pályázatot Szabó István és családja nyújtotta be.
– Nagy a családunk, ezért nagyon örültem neki, 
hogy ezt a pályázati lehetõséget elnyertük – mondta 
Szabóné Bíró Tímea, az édesanya. – Most egyedül a 
férjem dolgozik, én itthon vagyok „fõállású” anyaként. 
Négy gyermekünk van, a 14 esztendõs Viktória, a 
10 éves Bianka és a 6 esztendõs ikerpár, Gergõ és 
Tamás. Komolyan meg kell fontolnunk, hogy mire 
költünk, ezért körültekintõen szoktuk megtervezni a 
kiadásainkat. A Balatonhoz nagyon vágynak a gye-
rekek, hiszen a nyári szünetben kellemesebb néhány 

napot vízpart mellett eltölteni. De gondolkozunk azon 
is, hogy hegyvidéket választunk, mert túrázni is 
nagyon szeret az egész család.

Székely Hajnalka, a NOE elnöke

Major Józsefné a férjével kettesben vág neki a nyaralásnak. Még nem 
választották ki, hová mennek kikapcsolódni

Erzsébet-utalvány


