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A Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány az Erzsébet-utalvány 
forgalmazásából váható ered-
ménybõl a nehéz anyagi helyzet-
ben lévõket támogatja. Az 
Erzsébet-program keretében 
2012 nyarától több tízezer gyer-
mek számára nyílik meg a ked-
vezményes táborozás lehetõ-
sége. A Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány április elején egymil-
liárd forint értékben hirdette 

meg az Erzsébet-tábor pályázati 
kiírásait. Családsegítõ és/vagy 
gyermekjóléti szolgáltatásban, 
valamint átmeneti gondozásban 
részesülõ, gyermekvédelmi 
szakellátásban, nevelõszülõi há-
lózatban ellátott gyermekek, il-
letve iskolai csoportok számára 
nyílt meg a jelentkezés lehetõsége 
1–8. osztályos korosztályig. 

Április 16-tól pályázahatnak a 
gyermekek az úgynevezett tema-

tikus kiírásra. A gyermekek 12 
különbözõ tematikus tábor 
közül választhatnak: az alkotó-
mûvészeti tábort Borza Teréz 
porcelánmûvész, a klasszikus és 
népzenével foglalkozó elõadó-
mûvészeti tábort Horváth Ádám 
operaénekes vezeti. A honisme-
reti táborban Pál Ferenc egyház-
megyei levéltárvezetõ mutatja 
be az ország múltját az érdeklõdõ 
gyermekeknek. A népmûvészeti 

táborban Parais István koreográ-
fus segítségével ismerhetik meg 
hagyományainkat a tanulók. A 
vitorlástábor mellett lesz még 
vízimentõtábor a Vízimentõk 
Magyarországi Szakszolgá-
latának vezetésével. 

A tematikus táborok sorában 
külön csoportot alkotnak a sport-
táborok: a birkózókat Komáromi 
Tibor világbajnok és olimpiai 
ezüstérmes birkózó, a cselgán-
csozókat Hadfi Dániel Európa-
bajnok és Kovács Antal olimpiai 
bajnok várja. A küzdõsport- 
(boksz-)táborban Kovács „Kokó” 
István olimpiai, világ- és Európa-
bajnok, valamint Erdei Zsolt 
profi világbajnok ökölvívó trení-

rozza a gyemekeket. A labdarú-
gó-sporttábort Vincze Ottó több-
szörös magyar válogatott labda-
rúgó vezetésével szervezik meg. 
De lesz vízilabdatábor Székely 
Bulcsú olimpiai bajnok és tehet-
ségkutató sporttábor Balogh 

Gábor többszörös világbajnok 
olimpikon irányításával.

A pályázat kiírása, adatlapja 
és az igénybe vehetõ táborhe-
lyek listája megtalálható a 
www.erzsebetprogram.hu in-
ternetes oldalon.

Sunyovszky Szilvia, az Erzsébet-
program Tanácsadó Testüle-
tének elnökeként vezeti azt a 
tapasztalt szakemberekbõl és 
mûvészekbõl álló társaságot, 
amely felkérést kapott arra, hogy 
segítse az Erzsébet-programot, 
és fogalmazzon meg javaslato-
kat annak továbbfejlesztésére.

– Már több alkalommal is dol-
goztam táborvezetõként, így 
megtapasztaltam, milyen igé-
nyeik vannak a gyermekeknek. 
A tanácsadó testület tagjai saját 
területükön kimagasló ered-
ményt elért emberek. Az 
Erzsébet-tábor kialakítása során 
a testület minden tagja hozzá-
tette a maga szakértelmét, javas-
latát, tanácsát. A nyári táborban 
például dr. Zacher Gábor toxi-
kológus drogprevencióval fog-
lalkozik majd, míg dr. Németh 
Anna Mária gasztroenterológus 
az egészséges életmóddal kap-
csolatban ad majd tanácsokat. 
A táborokban olyan alapértéke-
ket határoztunk meg közösen, 
mint például a környezettuda-
tosság, a kultúra, hagyományok 
õrzése, ápolása és az egészség-
megõrzés.

A mûvésznõ a Helyi Témának 
elárulta, mi a szívügye.

– A honismereti táborban a 
gyermekeknek bemutatjuk 
azon történelmi helyeket, ame-
lyek a hazaszeretet élményét 
kínálják. Nagy öröm számom-
ra, hogy a táborok közé a zenét 
is be tudtuk emelni. Bár 
mûvészneveket még korai lenne 
említeni, de az már biztos, hogy 
Szakcsi Lakatos Béla vállalta a 
felkérést. A tábor lehetõséget 
ad arra is, hogy a fiatalok alapo-
sabban megismerkedjenek a 
magyar irodalommal. Talán a 
legfontosabb az, hogy a tábo-

rokban testileg, lelkileg, szelle-
mileg feltöltõdjenek a gyerme-
kek. Sunyovszky Szilvia szerint 
ezek a táborok tökéletesen al-
kalmasak arra, hogy a gyerme-
kek kreativitását fejlesszék. 

– Egy labdarúgó számára is 
fontos a kreativitás, hiszen mér-
kőzés közben nemcsak a lábá-
val, de a fejével is dolgozik. Egy 
ilyen tábor ideális alkalom arra, 
hogy a gyermekek megtanulják 
beosztani az idejüket, majd a 
késõbbiekben az életük minden 
területén hasznosítani tudják.

Balogh Gábor többszörös világbaj-
nok olimpikon egyike azon közis-
mert sportolóknak, akinek vezeté-
sével megvalósul az Erzsébet-
tábor egyik nyári sporttábora.

– Azért is örülök ennek a kezde-
ményezésnek, mert az Erzsébet-
tábor nemcsak kikapcsolódást 
nyújt a gyermekek számára, 
hanem a diákok sporthoz való vi-
szonyára is pozitív hatással van. A 
szabadidõ hasznos eltöltése mel-
lett alkalmunk nyílik arra, hogy 
tehetségeket is felfedezzünk. Ezért 
az iskolákat, intézményeket, egye-
sületeket arra buzdítom, hogy pá-
lyázzanak, hiszen a 6 napos tartal-

mas kikapcsoló-
dáshoz gyerme-
kenként csak né-
hány ezer forinttal 
kell hozzájárulni. 
Szeretnénk a gyer-
mekek fizikai ter-
helhetõségét is va-
lamilyen formában felmérni. Egy 
ügyességi játék vagy az állóképes-
ség felmérése során kiderül, kinek, 
melyik sportághoz van tehetsége.

Balogh Gábor elmondta, az 
Erzsébet-tábor kiváló lehetõséget 
nyújt a testmozgás mellett arra, 
hogy a gyermekek sporthoz való 
hozzáállását formálja.

– A tehetségkutató sporttábor-
ban csoportos programok szerve-
zését is tervezem, ahol a gyerme-
kek megtapasztalhatják, milyen, 
amikor társaikkal közösen – egy-
mást segítve, lelkesítve – érnek el 
eredményeket. Emellett megmu-
tatjuk nekik azt is, hogy a rend-
szeres, versenyszerû sport mi-
lyen pozitív változást hozhat az 
életükben. A táborban a sport 
mellett a civil pályaválasztás fon-
tosságára is felhívjuk a figyelmet. 
Ezáltal azt az üzenetet szeret-
nénk átadni, hogy a versenyszin-
ten ûzött sport és a tanulás nem 
zárja ki egymást.

Erdei Zsolt profi ökölvívó-világbaj-
nok a Helyi Témának elmondta, 
pályafutása befejeztével edzõs-
ködni szeretne, méghozzá gyer-
mekekkel szeretne foglalkozni. 
Ezért is tartja kiváló kezdeménye-
zésnek az Erzsébet-tábort, és 
örömmel vesz részt benne.

– Miért tetszett meg önnek az 
Erzsébet-tábor gondolata?

– Régi vágyam, hogy profi pá-
lyafutásomat követõen gyermekek 
edzésével foglalkozzak. Ezért is 
éreztem, hogy ebben a kezdemé-
nyezésben mindenképp részt kell 
vennem. Úgy gondolom, az Erzsé-
bet-tábor még soha nem látott 

lehetõség például a magyar ököl-
vívás számára. Egyszerre 250 
gyermek edzõtáborozhat a prog-
ramnak köszönhetõen, ez óriási 
lehetõség! Szakosztályok mutat-
kozhatnak be, új edzõk léphetnek 
színre, a gyermekek pedig megis-
merhetik – a sportág mellett – egy-
mást is. A tervek alapján azt látom, 
az Erzsébet-tábornak van egy 
összekovácsoló, összetartó ereje.

– Mikor válik edzõ Erdei Zsoltból?
– Remélem, hamarosan. Bízom 

benne, hogy lesznek olyan fiata-
lok, akik velem, nálam akarnak 
edzeni, mert azt gondolják, ha én 
jó bokszoló vagyok, akkor jó edzõ 

is lehetek. Én 
tudom magamról, 
hogy jó edzõ le-
szek, de ezt be is 
kell bizonyítanom. 
A Semmelweis 
Egyetem Testne-
velési és Sport-
tudományi Karán szeretném elvé-
gezni az edzõi szakot. Az edzõ pe-
dagógus is, aki nemcsak a sportág 
rejtelmeibe vezeti be tanítványait, 
hanem az életre is nevel. Azért is 
álltam az Erzsébet-tábor mellé, 
mert nemcsak egy sportágba vezeti 
be a gyermekeket, hanem egyfajta 
életszemléletet is ad nekik.

– Jó emlékekkel jöttem vissza 
ebbe a csarnokba, hiszen itt volt 
pályafutásom elsõ versenye, amit 
megnyertem. Az Erzsébet-tábor 
örömre ad okot, hiszen olyan 
problémákat, mint például az 
edzõtábor megszervezése, a nyári 
gyermekfelügyelet, le tudja venni 
a sportegyesületek válláról. 

Kovács „Kokó” István bízik 
abban, hogy az edzõterembõl 
lesz olyan srác, aki részt tud 
venni a nyári sporttáborok vala-
melyikében.

– Biztos vagyok abban, hogy a 
teremben edzõ gyermekek közül 
sokan még életükben nem jutot-
tak el a Balaton partjára. Az 

Erzsébet-tábornak köszönhetõen 
most láthatják és élvezhetik a 
magyar tengert. A táborban eltöl-
tött néhány nap olyan örök emlé-
ket, élményt nyújt majd nekik, 
amire életük végéig emlékezni 
fognak, és remélhetõleg kitarta-
nak a sport mellett. Nem vagyok 
naiv, nem hiszem, hogy a ma-
gyar sport egy vagy több nyári 
tábor eredményeként fényévek-
kel elõre lépne. De abban biztos 
vagyok, hogy az Erzsébet-tábor 
remek lehetõség arra, hogy a 
gyermekekkel megszerettessük a 
testmozgást.

Sok ezer családnak segít, és több tízezer iskolás gyermek számára kínál életre 
szóló élményt az Erzsébet-tábor idén nyáron. A gyermekeknek már 1000 forint 
önrész befizetése mellett lehetõségük nyílik arra, hogy pajtásaik társaságában hat 
tartalmas napot eltöltsenek a Balatonon és más táborhelyeken neves személyisé-
gekkel, olimpai és világbajnok sportolókkal.

Aki megfelel a feltételeknek, sikeres pályázó
Az Erzsébet-program táborozási szolgáltatást és teljes körû ellátást bizto-
sít az Erzsébet-tábor turnusának idõtartamára, amely általában hat nap, 
azaz öt éjszaka, de ettõl eltérõen lesznek rövidebb-hosszabb táborozási 
lehetõségek. A nyári táboroztatás a Balatonon és más táborhelyeken 
(például Fadd-Dombori, Balatonberény, Fonyódliget, Zánka) valósul meg. 
Jelentkezni csoportosan május 15-ig, a tematikus táborok esetében pedig 
május 20-ig lehet. A pályázatok elbírálása automatikus, azaz aki megfelel a 
feltételeknek, az sikeres pályázóvá válik a keretösszeg kimerüléséig.

Közismert olimpiai és világbajnok sportolók is vezetik majd az Erzsébet-tábor tematikus táborait

Gyermekek tízezreinek lesz élmény ez a nyár

Kokó: az Erzsébet-tábor 
tehermentesíti a klubokat

Erdei Zsolt, „Madár” is a boksztábor edzõje Sport és tanulás: elfér egymás mellett

A hazaszeretet 
élményét is 
kínálják a táborok

Sunyovszky Szilvia szerint a 
táborok fejlesztik a kreativitást

Kovács István bízik abban, hogy 
lesz olyan srác az edzõterembõl, 
aki majd Erzsébet-táborozhat is

Kovács István, olimpiai, világ- és Európa-bajnok ököl-
vívó elõször beállt pár percre az ifjú bokszpalánták 
közé, csak utána mesélt az emlékeirõl és a nyári 
Erzsébet-táborról a Nemzeti Sportközpontokban tartott 
sajtótájékoztatón.


