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– Mikor értesültek a pályázók 
arról, hogy sikerrel jártak?

– Az Erzsébet-program elsõ lé-
péseként 2 milliárd forint értékben 
meghirdetett szociális üdülési pá-
lyázatán összesen 75 ezer honfi-
társunk, nagycsaládosok, szociális 
intézmény dolgozói, nyugdíjasok 
és fogyatékossággal élõk részesül-
tek támogatásban üdülési szolgál-
tatás formájában. A február végén 
lezárult kiírás sikeres pályázói 
március végéig megkapták az ér-
tesítést arról, hogyan használhat-
ják fel az elnyert támogatást. 

– Miért volt szükség menet köz
ben változtatni a szabályokon?

– A pályázók érdekében változ-
tattunk. Az elmúlt idõszakban ta-
pasztaltak, illetve a nyertes pályá-

zók és a civil szervezetek vissza-
jelzése alapján több olyan döntést 
hoztunk, amely kedvez az érintet-
teknek. 

– Melyek ezek?
– Meghosszabbítottuk az önrész 

befizetésének határidejét, így a 
pályázók által fizetendõ 10 ezer, 
valamint a nagycsaládosok eseté-
ben a gyermekek, illetve a fogya-
tékossággal élõk esetében a kísé-
rõk után fizetendõ 5 ezer forintos 
önrészt legkésõbb 2012. május 25-
ig van lehetõsége az érintetteknek 
befizetni. Április végétõl minden, 
e-szelvény-számmal rendelkezõ 
pályázó megtekintheti a foglalási 
rendszerben található, az Erzsébet- 
-programban részt vevõ üdülõket, 
turnusokat és az árakat, foglalni 

viszont továbbra is csak akkor 
lehet, ha a sikeres pályázó befizet-
te az önrészt, mivel az üdülési tá-
mogatás csak így érvényes. 

– Aki befizette az önrészt, máris 
lefoglalhatja a szállást?

– A befizetést követõen legké-
sõbb a nyolcadik munkanapon a 
postai értesítõben szereplõ e-szel-
vény aktiválódik. Ez azt jelenti, 
hogy ettõl a naptól kezdve foglal-
hatják le pihenésüket a nyertes 
pályázók a www.erzsebetprogram.
hu internetes oldalon, az Üdülõk 
és Szállásfoglalás menüpont alatt 
az e-szelvény-szám és az adóazo-
nosító megadásával. A támogatot-
tak több turnus és üdülõ közül 
választhatnak. 

– Akik nyertek, majd befizették 
az önrészt, de mégsem tudnak 
üdülni menni, azok visszakaphat
ják az önrészt?

– Igen, azon nyertes pályázók, 
akik az e-szelvény aktiválódását 
követõ hatvanadik napig nem fog-
lalják le üdülésüket, azok számára 
a Magyar Nemzeti Üdülési Alapít-
vány visszafizeti az önerõt. Az 
önerõ visszafizetése kizárólag írás-
ban, a www.erzsebetprogram.hu 
internetes oldalon található forma-

nyomtatvány kitöltésével, és an-
nak elektronikus vagy postai úton 
történõ visszaküldésével kérhetõ.

– Tehát meghosszabbítják az 
önrész befizetésének határidejét, 
visszakérhetõ az önrész, ha idõben 
nem foglalják le a szállást. A be
szélgetés elején említette, hogy 
több, kedvezõ döntést is hozott az 
MNÜA. Az elõbb felsoroltakon kí
vül milyen döntés született még?

– Igen, a nagycsaládosok számára 
is kedvezõ döntést hoztunk, mely 
szerint a csatlakozó szülõnek nem 
20 ezer, hanem 10 ezer forintot kell 
befizetni. A Magyar Nemzeti Üdü-
lési Alapítvány ezzel is segíti a 
nehéz anyagi helyzetben lévõ, több 
gyermeket nevelõ családokat. Azok 
a nagycsaládosok, akik szeretnék 
igénybe venni a kedvezményt, kér-
jük, hogy a csatlakozó szülõ adata-
ival töltsék ki online a 2012. május 
4-tõl elérhetõ Kiegészítõ pályázati 
adatlapot legkésõbb három munka-
nappal az üdülés megkezdése elõtt. 
A csatlakozó szülõ után fizetendõ 
10 ezer forintot lehetõség van ki-
egyenlíteni banki átutalással, illetve 
a www.erzsebetprogram.hu oldalon 
2012. május 4-tõl elérhetõ bankkár-
tyás fizetéssel is.

– Örülök ennek a kezdeménye-
zésnek, mert az Erzsébet-tábor 
nemcsak kikapcsolódást nyújt, 
hanem a gyermekek sporthoz 
való viszonyára is pozitív hatással 
van. A szabadidõ hasznos eltölté-
se mellett alkalmunk nyílik arra, 
hogy tehetségeket is felfedez-
zünk, ezért az egyesületeket újból 
és újból arra buzdítom, hogy pá-
lyázzanak. Szívesen vállaltam ezt 
a szívemhez közel álló feladatot, 
hiszen a munkám révén a felada-
taim közé tartozik az utánpótlás 
nevelése, az ifjú tehetségek támo-
gatása. Kifejezetten jó ötletnek 
tartom a tehetségkutató sporttá-
bor meghirdetését – mondta a 
Helyi Témának Balogh Gábor, aki 
jelenleg sportpályafutását 
követõen is aktívan munkálkodik 
a tehetségek felkutatásán. – 
Alapvetõen sportegyesületek pá-
lyázhatnak a táborban való rész-
vételre, legfeljebb öt fõvel és ter-
mészetesen egy kísérõvel. 
Tervezzük, hogy olyan elismert 
szakembereket hívunk meg, akik 
szerepet vállalnak a tehetségek 
kiválasztásában és az utánpótlás 
nevelésében. Ez a program kiváló 
lehetõség arra is, hogy ezek az 
emberek felfigyeljenek a kiemel-
kedõ képességû gyermekekre. A 
táborban a sport mellett a civil 

pályaválasztás fontosságára is fel-
hívjuk a figyelmet. Azt az üzene-
tet szeretnénk átadni, hogy a ver-
senyszinten ûzött sport és a tanu-
lás nem zárja ki egymást.

A tehetségkutató sporttábor-
ban összesen kétszáz gyermek 
vehet részt, õk különbözõ felada-
tokban bizonyíthatják rátermett-
ségüket.

– Elképzeléseink szerint min-
den délelõtt irányított foglalkozást 
tartunk majd, ahol felméréseket 
is végzünk, hogy képet kapjunk 
arról a kétszáz gyermekrõl, akik 
ebben a programban részt vesz-
nek. Természetesen csapatfoglal-
kozásokat is szervezünk, délután 
pedig szabad, kötetlen  program 
biztosítja majd a pihenést és az 
önfeledt szórakozást a gyermekek 
számára. Célunk mindenekelõtt, 
hogy a résztvevõk jól érezzék ma-
gukat, miközben lehetõséget kap-
nak arra, hogy megmutassák te-
hetségüket. Úgy tervezzük, hogy 
sportbemutatókat rendezünk, 
ahol még inkább felkelthetjük a 
gyermekek érdeklõdését a külön-
bözõ sportágak iránt. A csapat-
munkára nevelés szintén fontos 
része a programnak. Olyan be-
mutató tréningeket tartunk, ame-
lyeken például Kemény Dénes, az 
olimpiai bajnok vízilabdázók 

mestere, vagy éppen Mocsai 
Lajos, a férfi kézilabda-válogatott 
kapitánya tanítaná a fiatalokat 
arra, hogyan kell csapatban együtt 
dolgozni, miként tudják egymást 
segíteni. Nagyon fontos, hogy ezt 

megtanulják a fiatalok. Termé-
szetesen a játékosabb feladatok 
sem maradnak el, az ügyességi és 
állóképességi teszteket például 
könnyen el lehet végezni akár egy 
focimeccs vagy kosárlabda-mér-
kõzés keretében. Mivel a Balaton 
partján rendezzük a tábort, a vízi-
sportok sem maradhatnak ki. El 
tudok képzelni egy vicces, játé-
kos kajak-kenu versenyt, szlalom-
pályát a Balatonon. Igyekszünk 
majd kihasználni a helyszín nyúj-
totta lehetõségeket.

Balogh Gábor a tábor teljes 
ideje alatt a helyszínen lesz, hogy 
segítse a programok irányítását. 
Ahogy fogalmazott, sportszeretõ 
emberként és volt olimpikonként 
nagyon szívesen tölti az idejét a 
fiatal generáció tehetségeivel.

– Az elmúlt két hónapban két 
körben jelentek meg az Erzsébet-
-tábor pályázatai, ezek benyújtá-
si határideje a csoportos jelentke-
zés esetén május 15-e, míg a te-
matikus kiírásoknál május 20-a. 
Összesen tizenöt különbözõ tá-
borba lehet jelentkezni, az elsõ 
hármat a családsegítõ, gyermek-
jóléti szolgáltatásban, valamint 
átmeneti gondozásban részesülõ, 
gyermekvédelmi szakellátásban, 
nevelõszülõi hálózatban ellátott 
gyermekek, illetve iskolai csopor-
tok számára írtuk ki. Ezek ese-
tében tízfõs csoportokban lehet a 
gyermekeket táboroztatni egy 
kísérõvel. Ezenkívül szerveztünk 
tizenkét tematikus tábort is, 
egyebek között a küzdõsportok, 
a vízisportok köré épülõt, vagy 
éppen alkotómûvészeti, népmû-
vészeti és zenei tematikájú tábo-
rokat. Így összesen több tízezer 
gyermeknek tudunk majd lehe-
tõséget biztosítani az Erzsébet- 
-táborban való részvételre.

Majthényi László nagy érdek-
lõdésre számít a hátralévõ idõ-
ben, tapasztalatai szerint a pályá-
zati határidõ végéhez közeledve 
egyre nõ a jelentkezõk száma.

– Eddig is már sok ezer pályá-
zat érkezett be. A pályázati 

rendszer könnyen átlátható, az 
elbírálási rendszert úgy alakítot-
tuk ki, ha valaki megfelel a fel-
tételeknek, akkor automatiku-
san kedvezményezetté válik. 
Ezt a gyakorlatban úgy kell el-
képzelni, hogy ellenõrizzük, a 
pályázók megfelelnek-e minden 
feltételnek, csatolták-e a kötelezõ 
dokumentumokat, és amennyi-
ben mindent rendben találnak, 
a jelentkezõ automatikusan 
nyertes pályázónak számít.

A szervezõk szeretnék bizto-
sítani, hogy minden pályázó 
találjon megfelelõ idõpontot a 
táborozásra, ezért a jelentkezés-
kor három lehetséges idõpontot 
lehet és kell megjelölni.

– Reméljük, minden gyermek 
és pedagógus elégedett lesz a 
nyár végére. A feladatunk bi-
zony nem volt egyszerû, hiszen 
ehhez hasonló, országos tábo-
roztatásra eddig nem volt példa. 
Igyekszünk igényes programo-
kat szervezni, hogy mindenki 
megtalálja a számára legmegfe-
lelõbb szünidei idõtöltést. Az 
Erzsébet-tábor egy rendhagyó, 
de valóban pozitív kezdeménye-
zés, hiszen a gyermekek aktív 
és értékes kikapcsolódását, ta-
nulását támogatja.

Május 15-én záruló pályázatok (a 
további 12 tematikus tábor esetén 
május 20-ig lehet benyújtani a pá-
lyázatokat):
„Igazolt hiányzás”
Táborozási pályázat iskolai csopor-
tok számára. Pályázók köre: alap-
fokú oktatást nyújtó közoktatási in-
tézmények.
„Mesés nyár vár ránk!”
Táborozási pályázat családsegítõ és/
vagy gyermekjóléti szolgáltatásban, 
valamint átmeneti gondozásban 

részesülõ gyermekek részére. Pályá-
zók köre: családsegítõ és gyermekjó-
léti szolgáltatást nyújtó intézmények, 
szolgáltatók, valamint gyermekek át-
meneti otthonainak vagy családok 
átmeneti otthonainak fenntartói.
„Hurrá, együtt nyaralunk!”
Táborozási pályázat gyermekvédelmi 
szakellátásban, nevelõszülõi hálózat-
ban ellátott gyermekek részére. Pályá-
zók köre: tartós vagy átmeneti elhe-
lyezést nyújtó gyermekvédelmi intéz-
mények, nevelõszülõi hálózatok.

Három pályázat zárul május 15-én

Mindenki talál 
megfelelõ idõpontot
Majthényi László, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 
Erzsébet-táborért felelõs projektvezetõje a Helyi Téma 
kérdésére ismertette a pályázati kiírásokat, illetve a je-
lentkezéssel kapcsolatos legfontosabb információkat.

Kedvezõ döntések az Erzsébet-program szociális üdülési pályázatán

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány meghosszabbította 
az Erzsébet-program szociális üdülési pályázatán támo-
gatást nyert jelentkezõk önrészének befizetési határide-
jét, tájékoztatta a Helyi Témát a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány Kuratóriumi elnöke. Horváth Endre hozzátette, 
az MNÜA több olyan döntést is hozott, amely kedvezõen 
érinti a Kormány számára fontos, rövidebb-hosszabb 
ideig kiemelt figyelemre szoruló társadalmi csoportokat.

Balogh Gábor egyike azon közismert sportolóknak, aki 
szintén részt vesz az Erzsébet-táborban. A többszörös 
világbajnok és olimpiai ezüstérmes öttusázó a tehetség-
kutató sporttábor szervezését és vezetését vállalta.

Balogh Gábor: Az egyesületeket 
arra buzdítom, hogy pályázzanak

Többszörös világbajnok 
keresi a tehetségeket
Az 1976-ban született Balogh Gábor a felnõtt korosztályban elsõ 
nagy sikerét az 1999-es budapesti világbajnokságon érte el: egyéni-
ben, csapatban és váltóban is aranyérmet szerzett. Ugyanebben az 
évben õt választották az év magyar férfi sportolójának. A 2000-es 
pesarói világbajnokságon és a sydneyi olimpián ezüstérmesként fe-
jezte be a versenyeket, igaz, ebben az évben Eb-aranyat szerzett. 
2001-ben ismét az év sportolójává választották, ekkor nyerte Mil-
fieldben negyedik vb-aranyát. 2009-ben vonult vissza az aktív sport-
tól, 2010 óta lát el miniszterelnöki sporttanácsadói feladatokat.

Horváth Endre kuratóriumi elnök ismertette a kedvezõ változásokat

Meghosszabbították az önrész 
befizetésének határidejét

Balogh Gábor tervei közt szerepel, hogy meghívja a táborába Kemény 
Dénest és Mocsai Lajost is


