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Az Erzsébet-utalványt eddig  több 
mint másfél millió munkavállaló 
választotta. Az MNÜA a várható 
eredménybõl valósítja meg az 
Erzsébet-programot, a szociális 
üdültetés és étkeztetés új rendsze-
rét. Az Erzsébet-program elsõ lé-
péseként több mint 75 ezren ré-
szesültek támogatásban üdülési 
szolgáltatás formájában.

Az Erzsébet-tábor pályázati ki-
írásait a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány áprilisban hirdette meg 
egymilliárd forint értékben. A kez-
deményezés családok tízezrein 
segít, hiszen a táborok ideje alatt 
– amíg a szülõk dolgoznak – vi-
gyáznak a gyermekekre, és ellá-
tást, valamint programokat bizto-
sítanak számukra. 

Az úgynevezett tematikus tá-
borok kiírásaira április 16-tól 
lehet pályázni. A gyermekek ti-
zenkét tematikus tábor közül 
választhatnak. Az alkotómûvé-
szeti tábort Borza Teréz porce-
lánmûvész, a klasszikus és nép-
zenével foglalkozó elõadó-mûvé-
szeti tábort Horváth Ádám 
operaénekes vezeti. A honisme-
reti táborban Pál Ferenc egyház-
megyei levéltárvezetõ mutatja 
be az ország múltját az érdek-
lõdõ gyermekeknek. A népmû-
vészeti táborban Parais István 
koreográfus segítségével ismer-
hetik meg hagyományainkat a 
tanulók. A vitorlástábor mellett 
lesz még vízimentõ-tábor, a 

Vízimentõk Magyarországi Szak-
szolgálatának vezetésével. 

A tematikus táborok sorában 
külön csoportot alkotnak a sport-
táborok: a birkózókat Komáromi 
Tibor világbajnok és olimpiai 
ezüstérmes birkózó, a cselgáncso-
zókat Hadfi Dániel Európa-bajnok 
és Kovács Antal olimpiai bajnok 
várja. A küzdõsport- (boksz-) tá-
borban Kovács „Kokó” István 
olimpiai, világ- és Európa-bajnok, 
valamint Erdei Zsolt profi világbaj-
nok ökölvívó trenírozza a gyerme-
keket. A labdarúgó-sporttábort 
Vincze Ottó többszörös magyar 
válogatott labdarúgó vezetésével 
szervezik meg. Lesz vízilabda- 
tábor Székely Bulcsú olimpiai baj-
nok, és tehetségkutató sporttábor 
Balogh Gábor többszörös világbaj-
nok olimpikon irányításával.

A nyári táboroztatás a Balatonon 
és más táborhelyeken valósul meg, 
június 18. és augusztus 25. között, 
általában 6 napos turnusokban, de 
ettõl eltérõen lesznek rövidebb-
hosszabb táborozási lehetõségek. 
A táborok önrésze a pályázati ki-
írástól függõen gyermekenként 
ezer, ötezer és tízezer forint. A 
pályázatok elbírálása automatikus, 
azaz aki megfelel a feltételeknek, 
az sikeres pályázóvá válik a keret-
összeg kimerüléséig. A pályázat 
kiírása, adatlapja és az igénybe ve-
hetõ táborhelyek listája megtalál-
ható a www.erzsebetprogram.hu 
internetes oldalon.

A zenei vénával megáldott gyer-
mekek sem maradnak programok 
és tábor nélkül a nyáron. Horváth 
Ádám operaénekes szervezi és 
vezeti az elõadó-mûvészeti tábort, 
ahol a részt vevõ fiatalok a zenei 
programok mellett neves magyar 
elõadókkal is találkozhatnak.

– Egyaránt szeretettel várjuk a 
hangszeren játszó, éneket és nép-
zenét tanuló gyermekeket. Elsõd-
leges célunk, hogy a hasonló ér-
deklõdésû, zeneszeretõ fiatalokat 
összehozzuk egy vidám tábor 
keretében. Legfontosabb a közös 
muzsikálás élménye. Szervezünk 
versenyeket, és a tervek szerint 
mindennap lesz meghívott sztár-
vendégünk. A különbözõ mûfa-
jokat, többek között a népzenét, 
az operát jeles képviselõktõl, elis-

mert magyar elõ-
adóktól ismerhe-
ti meg a fiatalabb 
generáció. Elkép-
zeléseim szerint 
könnyed hangu-
latú kamaraeste-
ket is rendezünk 
majd a gyermekek és a vendégek 
részvételével, de természetesen a 
játékos, szalonnasütéssel egybe-
kötött közös éneklés sem marad-
hat el. Ha pedig nyár, akkor kirán-
dulás! Jó néhány meghívott 
elõadó, például Rost Andrea is 
jelezte, hogy szívesen részt venne 
ilyen jellegû programokon is, ahol 
kötetlenül beszélgethet a gyerme-
kekkel. Reméljük, az Erzsébet-
tábor még inkább megerõsíti a 
fiatalokban a zene szeretetét!

Az Erzsébet-tábor 12 tematikus 
nyaralásának egyikét Borza Te-
réz porcelánmûvész vezeti. Az 
alkotómûvészeti tábor tartalmas 
kikapcsolódást kínál a gyerme-
kek számára.

– Nagyon pozitív kezdeménye-
zésnek tartom az Erzsébet-tábort, 
annak kiváltképp örülök, hogy 
mûvészeti tartalommal is meg-
töltjük. Fontosnak tartom, hogy a 
gyermekek a pihenés mellett ta-
nuljanak valami hasznosat. Ráadá-
sul a tábor kiváló alkalmat ad 
arra, hogy ha valakiben szunnyad 
egy kis tehetség, akkor a felszínre 
kerüljön – nyilatkozta lapunknak 
Borza Teréz.

Az alkotómûvészeti táborban a 
gyermekekkel többek között taná-
rok foglalkoznak majd, akik új al-
kotói lehetõségekkel és technikák-
kal tudják megismertetni a fiatalo-

kat. – Nagy öröm-
mel vállalták a 
feladatot a felkért 
pedagógusok és 
mûvészek. A lel-
kesedésnek kö-
szönhetõen na-
gyon hasznos 
idõtöltésnek, kel-
lemes programnak ígérkezik a 
tábor.

A gyermekek egyebek között 
akvarellfestészetet, különleges 
nyomdatechnikákat, origamizást, 
üvegfestést és kreativitást fejlesztõ 
gyakorlatokat sajátíthatnak el. – 
Ismerem a gyermekek érdeklõ-
dését, gyakran látogatok el isko-
lákba, tudom, mennyire élvezik a 
kézmûves foglalkozásokat. Na-
gyon kreatívak tudnak lenni, ha 
erre lehetõséget adunk nekik! – 
mondta Borza Teréz.

Parais István kore-
ográfus a nép-
mûvészeti tábor 
vezetõjeként azon 
dolgozik majd, 
hogy a gyermekek 
az alkotás örömén 
keresztül megis-
merjék és megszeressék a magyar 
kultúra hagyományait.

– Az Erzsébet-táborban a ma-
gyar kultúra értékeit próbáljuk 
népszerûsíteni, megismertetni a 
gyermekekkel a nyári táborokra 
jellemzõ oldott hangulatban. A 
különbözõ korosztályoknak 
megfelelõ foglalkozásokon az al-
kotókészségre helyezzük a hang-
súlyt. A gyakorlatban kipróbál-
hatnak számos tevékenységet, 
saját kezûleg készíthetnek olyan 

tárgyakat, amire aztán büszkék 
lehetnek. Tapasztalatból tudom, 
hogy a gyermekek örömmel al-
kotnak, és különösen szívesen 
foglalkoznak természetes anya-
gokkal. Sajnos az alkotás öröme 
manapság hiányzik a fiatalok 
mindennapjaiból, ezen szeret-
nénk változtatni. A táborban a 
természetes anyagok használatát 
helyezzük elõtérbe: terveink kö-
zött szerepel kosárfonás, fafara-
gás, szövés-fonás, mézeskalács-
készítés és a méltán népszerû 
kerámiázás is. Természetesen a 
gyermeki kreativitást nem szeret-
nénk korlátozni, elsõdleges cél, 
hogy a résztvevõk jól érezzék 
magukat, miközben olyan értéke-
ket ismernek meg, amelyeket 
egész életükre megõrizhetnek.

Székely Bulcsú olimpiai bajnok 
vízilabdázó egyike azon közis-
mert sportolóknak, akik tevékeny 
részt vállalnak az Erzsébet-tábor 
sporttáborainak szervezésében. 
Sydney aranyérmese a vízilabda-
tábort fogja vezetni.

– Edzõként évek óta foglalko-
zom gyermekekkel, és látom, 
hogy a fiatalok számára a közös 
mozgás, sportolás öröme mek-
kora élményt tud adni. Úgy gon-
dolom, hogy még több ered-
ményt tudunk elérni azokkal a 
gyermekekkel, akiknek eddig 
nem volt lehetõsége egy ilyen 
táborba eljutni.

Székely Bulcsú dolgozta ki a 
tábor programját is.

– Inkább a technikai részre 
helyezzük a hangsúlyt. Nem kell 
megijedni, a gyermekek nem 

fognak kínzó izomlázzal haza-
menni az egy hét elteltével. A 
rendelkezésre álló néhány nap-
ban inkább olyan labdatechnikai 
és ügyességi feladatokkal ismer-

kedhetnek meg, amelyek még a 
gyakorló vízilabdások számára is 
pluszt adhatnak. Rengeteg olyan 
játékos programmal készülünk, 
amelyek nem kapcsolódnak köz-
vetlenül a vízilabdához.

Székely Bulcsú szerint egy hét 
elég arra, hogy sportbarát élet-
szemléletet alakítsanak ki a gyer-
mekekben.

– Egy hét alatt növelhetjük a 
sport és a sportág iránti szerete-
tet. A vízilabda szépségét, a játék 
örömét próbáljuk hangsúlyozni, 
és igyekszünk a pozitív üzenete-
ket közvetíteni. Ha ez sikerül, 
akkor maradandó élményt tu-
dunk adni ezeknek a gyermekek-
nek, ami hosszú évekig megha-
tározza majd a sporthoz, az 
egészséges élethez és embertár-
saikhoz való hozzáállásukat.

Komáromi Tibor világbajnok és 
olimpiai ezüstérmes birkózó, ko-
rábbi szövetségi kapitány a birkó-
zótábor vezetõje.

– Szép feladatot kaptam. Fan-
tasztikus kezdeményezés az Erzsé-
bet-tábor, hiszen azoknak a fiata-
loknak nyújt segítséget, akik olyan 
körülmények között élnek, amely 
nem teszi lehetõvé, hogy elmenje-
nek nyaralni. Nagy megtisztelte-
tésnek tartom, hogy a birkózótá-
bort én irányíthatom.

A szakember szívesen idézi fel 
saját gyermekkorát, a táborozást a 
Balaton-parton.

– Ezek a tematikus sporttábo-
rok nem arról szólnak, hogy hat 

nap alatt sportolót faragunk a fia-
talokból. A lényeg, hogy a gyer-
mekek aktív sporttal töltsék el az 
idõt, és közben jól is érezzék 
magukat. A Balaton partján ideá-
lisak a feltételek a nyaraláshoz, 
tökéletes helyszín.

Komáromi Tibor szerint az 
edzéseket a résztvevõk életkorá-
hoz kell igazítani.

– Mivel 8-tól 18 éves korig lehet 
jelentkezni a birkózótáborba, ezért 
a korosztályokat szét kell majd 
választani. Életkori sajátosságok 
szerint a kicsiknek általában a 
motorikus képességeit fejlesztjük, 
míg a nagyobbak a fogások össze-
kötését, támadásokat, védekezése-
ket fognak gyakorolni, de nem kell 
megijedni, rengeteg játék és egyéb 
program is lesz!

A szakember bízik abban, hogy 
lesznek olyan gyermekek, akik az 
Erzsébet-tábor után kedvet kap-
nak a birkózáshoz. – Igény szerint 
olyan szakosztályokhoz tudjuk 
irányítani õket, ahol komolyabban 
foglalkoznak majd velük.

Vincze Ottó tizenegyszeres vá-
logatott futballista, többek kö-
zött az FTC, a ZTE és a Gyõr 
egykori kiválósága vezeti a lab-
darúgótábort.

– Örülök a lehetõségnek, 
nagy megtiszteltetés számomra 
a tábor vezetése, amelynek a 
labdarúgás lesz a középpontjá-
ban. Igyekszem sok mindent 
átadni a sportban és az élet 
egyéb területein szerzett tapasz-
talataimból a gyerekeknek. 

Vincze Ottó küldetésének 
érzi, hogy megszerettesse a 
sportot a gyermekekkel.

– Magyarországon egyre keve-
sebben sportolnak. Ezért min-
den egyes olyan megmozdulást, 
programot népszerûsíteni kell, 
amely a felnõtteket és a gyerme-
keket arra serkenti, hogy a min-
dennapjaik részéve váljék a 
sport. Az Erzsébet-tábor sporttá-
boraival is ez a helyzet, segítsé-
gével meg tudjuk kedveltetni a 
gyermekekkel a rendszeres 
sportolást. Nem az a célunk, 

hogy profikat neveljünk belõlük 
hat nap alatt, nem akarom, hogy 
olyan érzésük legyen: hajszol-
juk õket. Nincs eredménykény-
szer, csak önfeledt, sporttal el-
töltött idõ. Célunk, hogy kinek-
kinek a képessége szerint egy-
hetes kikapcsolódást biztosít-
sunk. A programok sorában 
lesznek olyan megmérettetések, 
ahol nemcsak a fizikai, hanem 
egyéb képességeiket is megcsil-
lanthatják a gyermekek. Az a 
lényeg, hogy egy héten keresz-
tül felhõtlenül, felszabadultan 
érezhessék magukat.

Vincze Ottó bízik a sikerben.
– Elõfordulhat, hogy lesz 

majd olyan gyermek, akinek ez 
a tábor fog lökést adni a sport-
pályafutásához, mert megtet-
szik neki, amit mutatunk, csi-
nálunk. Ha el tudjuk érni, hogy 
átadjuk a labdarúgás iránti 
szenvedélyünket, akkor való-
színûleg sok gyermeket fogunk 
megnyerni a magyar labdarú-
gásnak.

Egymilliárd forintból valósul meg az Erzsébet-tábor 

Tizenkét tematikus tábor 
várja a gyermekeket
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-utal-
vány forgalmazásából várható eredményt kizárólag köz-
feladat ellátására fordíthatja. Ez a közjó az Erzsébet-
program. Az alapítvány április elején egymilliárd forint 
értékben hirdette meg az Erzsébet-program keretében 
az Erzsébet-tábor pályázati kiírásait. Az Erzsébet-tábor 
2012 nyarától több tízezer iskolás gyermek táborozását 
teszi lehetõvé a Balatonon és más táborhelyeken. 

Vincze Ottó: Nincs eredménykényszer, csak önfeledt foci

Nem hat nap alatt akarunk 
sportolót faragni a fiatalokból

Sztárvendégek 
az elõadó-mûvészeti táborban

Ha lehetõséget adunk rá, 
a gyermekek nagyon kreatívak!

A népmûvészeti tábor a magyar 
kultúra értékeit népszerûsíti

Az Erzsébet-utalványt eddig több mint másfél millióan választották

Játékos programok a vízilabdatáborban

Székely Bulcsú évek óta 
foglalkozik gyermekekkel 

A volt válogatott labdarúgó kisfia, Ádám már beleszeretett a sportágba
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