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Az Erzsébet-program elsõ, feb-
ruár végén lezárult pályázatá-
nak köszönhetõen több mint 
75 ezren részesülnek támoga-
tásban üdülési szolgáltatás for-
májában. A sikeres pályázók 
megkapták a postai levelüket, 
és a www.erzsebetprogram.hu 
internetes oldalon elkezdõdött 
a foglalás.

– Kétmilliárd forint értékben 
támogattuk az Erzsébet-prog-
ram szociális üdülési pályázatá-
nak nyerteseit – mondta Soltész 

Miklós szociális, család- és ifjú-
ságügyért felelős államtitkár. – 
A nehéz anyagi helyzetben lévők 
támogatása azért is fontos, mert 
ezek az emberek sok esetben 
másként nem jutnának üdülési 
lehetőséghez, nem engedhetnék 
meg maguknak a pihenést.

Az Erzsébet-program kereté-
ben februárban négy, a kormány-
zat számára kiemelten fontos 
társadalmi csoport számára írt 
ki pályázatot a Magyar Nemzeti 
Üdülési Alapítvány, amelynek 

nyertes pályázói támogatásban 
részesültek üdülési szolgáltatás 
formájában. A kiírásokra több 
mint százezer pályázat érkezett 
be pályázó nyugdíjasoktól, nagy-
családosoktól, fogyatékossággal 
élőktől, valamint a szociális, 
gyermekvédelmi és gyermekjólé-
ti intézmények munkavállalóitól. 

Az elbírálás normatív volt, 
azaz aki megfelelt a feltételek-
nek, automatikusan nyert az 
Erzsébet-program szociális üdü-
lési pályázatán. 

A sikeres pályázók megkap-
ták a postai értesítő levelet a 
teendőkről. A mellékelt sárga 
csekken feltüntetett önrész befi-
zetését követően a nyertesek a 
www.erzsebetprogram.hu inter-
netes oldalon foglalhatják le 
üdülésüket. A támogatottak több 
üdülő közül választhatják ki, hol 
szeretnék felhasználni az elnyert, 
névre szóló üdülési szolgáltatást. 
A célállomások között szerepel 
például: Sopron, Bagolyirtás és 
több Balaton környéki üdülő is.

Kovács „Kokó” István olimpiai, 
világ- és Európa-bajnok, profi 
világbajnok ökölvívónk min-
dig szívügyének tekintette az 
utánpótlás nevelését, a tehetsé-
gek gondozását. Ezért is fogad-
ta örömmel a Magyar Nemzeti 
Üdülési Alapítvány felkérését, 
mely szerint az Erzsébet-program 
Tanácsadó Testületének tagjaként 
segít a sporttáborok koncepciójá-
nak kidolgozásában.

– Nehéz feladat egy sporttábor 
megszervezése, tartalommal való 
feltöltése?

– Gyermekkori emlékeim alap-
ján azt mondhatom, egy hét egy 
sporttáborban a tóparton, az 
akárhogy is nézzük, felejthetet-
len élmény. A sportolásra minden 
körülmény között lehet alkalmat 
találni, az Erzsébet-tábor mind-
emellett tudatos, hasznos és 
legfõképp egészséges kikapcso-
lódást jelent majd a gyermekek 
számára. 

– Van lehetõség ezekben a tábo-
rokban tehetségek felfedezésére?

– A tehetségkutatás ma már 
tudomány, megfelelõ módszerek-

kel. Balogh Gábor barátom, aki 
kiváló öttusázó volt, és komo-
lyan foglalkozott a tehetségkuta-
tással, vállalta a teljes tematika 
kidolgozását. Sajnos az után-
pótlással és a tehetségkutatással 
egyaránt problémák vannak ma 
Magyarországon. Egy ilyen sport-
táborban kiderül, melyik gyermek 
milyen sportágban tehetséges. Én 
rengeteg sportágat kipróbáltam, 
mire 14 éves koromban kikötöt-
tem az ökölvívásnál, így tapaszta-
latból mondhatom: az sem prob-
léma, ha valaki késõbb kezdi el a 
sportolást.

– Bár a tehetségek felfedezé-
se is célja lehet az Erzsébet-
tábornak, mégsem az jelzi majd 
munkánk eredményességét, 
hogy késõbbi olimpiai vagy 
világbajnokokat fedezzünk fel. 
Ha ennek a több ezer táborozó 
gyermeknek a jelentõs része pár 
év múlva még mindig aktívan 
sportol, akkor eredményesnek 
tekinthetjük a munkánkat, ha a 
gyermekek új barátokra lelnek 
és elégedetten távoznak, akkor 
pedig sikeresnek.

Borza Teréz 
egyebek közt a 
kairói Mûvelõ-
dési Miniszté-
rium és a Toya-
mura Szobrász 
Biennálé külön-
díjasa, valamint 

Ferenczy Noémi-díjjal kitünte-
tett porcelánmûvész. 

Dr. Csókay And
rás idegsebész. 
2005-ben el-
nyerte a Prima 
Primissima Díj 
közönségdíját, 
valamint meg-
kapta a Magyar 

Köztársasági Érdemrend közép-
keresztje kitüntetést. 

Horváth Ádám 
operaénekes, a 
Magyar Állami 
Operaház állan-
dó szólistája, il-
letve a Magyar 
Rádió Zenei 
Együtteseinek, 

a Pannóniai Mûvészeti Nonprofit 
Kft.-nek ügyvezetõ és mûvészeti 
igazgatója. 

Lovas Pál belsõ-
építész több szál-
loda, iskola, temp-
lom és külföldi 
magyar kulturá-
lis intézet terve-
zõje, de díszletter-
vezõként is jelen-

tõs sikereket ért el. 
Dr. Németh Anna 
Mária gasztro-
enterológus, egye-
temi oktató, klini-
kai fõorvos, vala-
mint a Magyar 
Gasztroenteroló-
giai Társaság ve-

zetõségének tagja. 
Dr. Zacher Gábor 
toxikológus, a Pé-
terfy Sándor Utcai 
Kórház-Rendelõ-
intézet és Baleseti 
Központ klinikai 
toxikológiai osz-
tályán 1998 óta 

dolgozik osztályvezetõ fõorvos-
ként, emellett több egyetemen 
oktat. A toxikológia egyik legis-
mertebb szakértõje, számos szak-
mai szervezet tagja.

Sunyovszky Szilvia Jászai Mari-
díjas színmûvész az elnöke az 
Erzsébet-program Tanácsadó 
Testületének. Az Erzsébet-tábor-
nak olyan alapértékeket határoz-
tak meg a testület tagjai, mint 
például a környezettudatosság, a 
kultúra, a hagyományok õrzése, 
ápolása és az egészségmegõrzés. 

– A grémium ötletekkel, javas-
latokkal kíván hozzájárulni az 
Erzsébet-program sikeréhez – nyi-
latkozta a mûvésznõ. – Szeretnénk 
tartalommal megtölteni a táboro-
kat, megmutatni a gyermekeknek 
értékeinket. Megtisztelõ számunk-
ra a felkérés, minden erõnkkel, 
tudásunkkal és hitünkkel a prog-
ram sikeréért fogunk dolgozni. 

– Tudjuk, hogy egy hét nem 
elég arra, hogy a gyermekek az 
adott témában elmélyedjenek, de 
elég ahhoz, hogy megmutassuk 
nekik ezek változatosságát, ízelítõt 

kapjanak például kultúránkból, 
történelmünkbõl. A táborokban a 
hagyományápolás, a kultúra meg-
ismerése, valamint a mûemlékek 
látogatása is szerepelni fog a prog-
ramok között. 

Összesen öt különbözõ pályázati 
lehetõséget kínál az Erzsébet-
tábor, amely keretében 20–40 ezer 
gyermek táborozására nyílik 
lehetõség a Balatonon és más 
táborhelyeken. Az Erzsébet-tábor 
pályázataira elektronikus formá-
ban lehet jelentkezni a www.
erzsebetprogram.hu internetes 
oldalon a pályázati adatlapok 
kitöltésével.

A „Mesés nyár vár ránk!” 
elnevezésû pályázatot a család-
segítõ és/vagy gyermekjóléti szol-
gáltatásban, valamint átmeneti 
gondozásban részesülõ gyerme-
kek részére hirdette meg a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány. 
Intézmények pályázhatnak 10 fõs 
gyermekcsoportokkal, amelyek 
mellé egy fõ felnõtt kísérõt kell 
biztosítaniuk.

A „Hurrá, együtt nyaralunk!” 
elnevezésû pályázat a gyermek-
védelmi szakellátásban, 
nevelõszülõi hálózatban ellátott 
gyermekek számára került kiírás-
ra. Mindkét táborozási lehetõség 
esetén a gyermekek után 
fizetendõ önrész fejenként ezer 
forint. Az állami tulajdonú tábo-

rokban általában 6 nap, 5 éjsza-
kás turnusokban – hétfő reggeli 
érkezéssel és szombati, reggeli 
utáni távozással – vehetnek részt 
a gyermekek, de ettől eltérően 
lesznek rövidebb-hosszabb tábo-
rozási lehetõségek is.

Az „Igazolt hiányzás” elneve-
zésû táborozási pályázat iskolai 
csoportok számára kínál lehetõ-
séget. A táborozó gyermekek 
önrésze 5 ezer forint abban az 
esetben, ha a pályázó tanuló csa-
ládjában az egy fõre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg a 
minimálbér összegét. Az e fölötti 
jövedelemmel rendelkezõk 10 
ezer forintos önrész mellett vehet-
nek részt a programban.

Két további pályázati kiírás jele-
nik meg április 16-án. Az egyik a 
„Határtalan túra”, amely a Kárpát-
medence országaiban, nemzeti 
kisebbségben, szórványhelyzet-
ben élõ magyar gyermekek 
magyarországi táborozására ad 
lehetõséget. A „Nyári kalandozás” 
elnevezésû kiírás pedig a temati-
kus nyári táborba vágyó gyerme-
kek számára kínál alkalmat a 
hasznos idõtöltésre.

– A nyári hónapokban nyílik 
lehetõség arra, hogy a gyerme-
kek valamelyik Erzsébet-tábor-
ban üdülhessenek – nyilatkozta 
a Helyi Témának Soltész Miklós 
szociális, család- és ifjúság-
ügyért felelõs államtitkár. – Az 
Erzsébet-program lényege, 
hogy a kormány döntése értel-
mében az Erzsébet-utalvány 
forgalmazásából várható ered-
ményt a nehéz anyagi hely-
zetben lévõk szociális üdülte-
tésére és étkeztetésére fordít-
ja a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány. 

Az egymilliárd forint érték-
ben meghirdetett Erzsébet-tábor 

június 18-án indul, és augusztus 
25-én zárul. Gál András Levente, 
a Jó Állam fejlesztési koncepció 
összehangolásáért felelõs kor-
mánybiztos a sajtótájékoztatón 
elmondta: a „Jó állam” az állami 
vagyont megóvja és gyarapítja. 
Ennek érdekében az Erzsébet-
tábort állami tulajdonú táborhe-
lyeken valósítják meg.

Guller Zoltán, a Nemzeti 
Üdülési Szolgálat Kft. ügyvezetõ 
igazgatója beszámolt arról, 
hogy a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány létrehozta az 
Erzsébet-program Tanácsadó 
Testületet, amelynek tagjai köz-
tiszteletben álló, a saját területü-

kön kimagasló eredményt elért 
személyiségek. Arra kaptak fel-
kérést, hogy a tanácsadó testület 
tagjaiként segítsék az Erzsébet-
programot, és fogalmazzanak 
meg javaslatokat az Erzsébet-
program továbbfejlesztésére. 

A gyermekek oktatásában, 
nevelésében elengedhetetlenek 
az ilyen táborozási lehetõségek – 
mondta a Helyi Témának Soltész 
Miklós államtitkár. Magam is 
sokat táboroztattam néhány 
évvel ezelõtt, ezért ezt tapaszta-
latból mondom. Nagyon remé-
lem, hogy a gyermekek nemcsak 
jól érezik majd magukat, hanem 
barátokat is szereznek.

Ismert emberek 
az Erzsébet-program sikeréért 

Erzsébet-program: már foglalhatják üdülésüket a nyertesek

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok, profi világbajnok ökölvívó, 
Kovács István szívügye a tehetségek gondozása

Indul a nyár! Indul az Erzsébet-tábor!

Sunyovszky Szilvia: megmutatjuk 
a gyermekeknek értékeinket

Sunyovszky Szilva lett a 
Tanácsadó Testület elnöke

Kovács „Kokó” István: 14 évesen 
sem késõ elkezdeni sportolni

Több tízezer gyermek számára nyílik meg a kedvezményes táborozás lehetõsége

Egymilliárd az Erzsébet-táborra

Több tízezer gyermek számára biztosít nyári táborozási lehetõséget a Magyar Nemzeti 
Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program keretében meghirdetett Erzsébet-táborban. 
A sikeresen pályázók idén a Balatonon és más táborhelyeken vakációzhatnak. Ezt az 
Erzsébet-tábor pályázati kiírásait bemutató sajtótájékoztatón jelentették be.

A sajtótájékoztatón bejelentették, hogy az Erzsébet-tábor június 18-án indul, és augusztus 25-én zárul

Guller Zoltán, a NÜSZ Kft. 
ügyvezetõ igazgatója

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány köztiszteletben álló sze
mélyiségeket kért fel arra, hogy tanácsadó testületként ötleteik
kel segítsék az Erzsébetprogramot, és fogalmazzanak meg 
javaslatokat az Erzsébetprogram továbbfejlesztésére. Sunyovszky 
Szilvia Jászai Maridíjas színésznõ és Kovács „Kokó” István 
olimpiai és profi világbajnok ökölvívó mellett további hat, a saját 
területén ismert és elismert tagja van a testületnek.


