
Érdi Újság 9Erzsébet-program

– A párom magyar maraton 
csúcstartó, illetve jómagam 
is három maratont, valamint 
nagyon sok félmaratont telje-
sítettem már. Elmondhatom, 
hogy a futás iránti szeretetet a 
családból hozom. Nagyon örü-
lök, hogy a kollégákkal sike-
rült két csapatot összeállítani. 
Bízom benne,  aki most eljött, 
és készült erre a versenyre, az a 
megmozdulás után is folytatja 
a sportolást. Egy ilyen megmé-
rettetés hihetetlen sikerélményt 
ad az embernek, olyan pozitív 
tapasztalatot, ami sokáig elkí-
séri majd. Úgy gondolom, hogy 
jövõre még többen fogjuk kép-
viselni az Erzsébet-programot a 
versenyen.

Amellett, hogy a csapat-
építésre is remek alkalom ez 
a rendezvény, a résztvevõket 
az is erõsen motiválta, hogy az 
Erzsébet-program képviseleté-

ben egy fontos kezdeménye-
zés mellé állhattak.

– Kollégáimmal büszkék 
vagyunk arra, hogy részt 
veszünk az Erzsébet-program-
ban, hiszen ez egy egyedül-
álló kezdeményezés, nemcsak 
Magyarországon, hanem egész 
Európában. Büszkén viseljük 
az Erzsébet-logót. A verseny 
elõtt, amikor a helyszínen 
átvettem a logónkkal ellátott 
csapatpólókat, megszólított 
egy járókelõ, hogy tudok-e sze-
rezni neki is. Nagyon megha-
tódtam, mert ez azt bizonyítja, 
hogy az emberek értékelik a 
munkánkat, támogatnak ben-
nünket.

A lelkes csapat tagjai között 
volt Horváth Endre is, a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány 
Kuratóriumának elnöke, aki 
alaposan kidolgozott edzés-
tervvel készült a versenyre.

– Amint meghallottam, hogy 
a kollégák mire készülnek, 
azonnal elhatároztam, hogy 
én is jelentkezem. Régebben 

kajakoztam, a futás akkor 
kiegészítõ sport volt számom-
ra. A fiatalabb kollégák lelke-
sen fogadtak engem is a csapat 

tagjaként. Szabályos edzésterv 
szerint készültem, az elmúlt 
hetekben rendszeresen lefu-
tottam a margitszigeti kört. 
Még pulzusmérõt is hoztam 
magammal. A verseny kiváló 
alkalom volt a csapatépítés-
re. Egy percig sem verseny-
ként fogtuk fel, a lényeg az 
volt, hogy mindenki jól érezze 
magát. Eközben persze kemé-
nyen dolgozunk, hiszen most 
indul az Erzsébet-tábor, és 
további programokat is terve-
zünk.

Donka Attila, a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány 
pályázati projektmenedzsere 
is a csapat oszlopos tagja volt. 
A verseny elõtt lesérült, de ez 
sem akadályozta meg abban, 
hogy rajthoz álljon.

– Miután lefutottuk a távot, 
gyorsan megosztottuk egy-
mással az élményeket. Sok 
kollégánk szurkolt nekünk, 
szerintem legközelebb már 
õket is a csapatban köszönt-
hetjük. A verseny összeková-
csolt bennünket, jól éreztük 
magunkat, és ez a legfonto-

sabb. Nem felejtettem el, hogy 
a csapatért futok, igyekeztem 
a legjobb formámat hozni. 
Úgy érzem, az Erzsébet-tábor 
indulásához hatalmas lendüle-
tet kaptunk. Ez a futóverseny 
fontos társadalmi kezdemé-
nyezés, a sportot népszerûsíti, 
ráadásul a versenyzõk között 
indultak kerekes székesek 
és más fogyatékkal élõk is, 
valamint a támogatóik, önkén-
tes szervezetek, azok, akiket 
az Erzsébet-programmal mi 
magunk is segíteni kívánunk. 
Ezek után úgy érzem, nekünk 
kötelezõ volt a részvétel.

Szeretne részt venni egy 
elképesztõen jó családi bulin? 
Június 16-án irány a budapes-
ti Városliget, ami erre a napra 
Erzsébet-ligetté változik!

A Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány nagyszerû családi 
programmal vár mindenkit, 
kicsiket és nagyokat egyaránt 
június 16-án a Városligetben. 
Az Erzsébet-liget, az Erzsébet-
tábor nyitórendezvénye egész 
napra jókedvet és a vidámságot 
garantál. Lesz vetélkedõ, színes 
programok, torna Kiss Orsival, 
mese Farkasházi Rékával és 
Ilyés Szabó Annával, Süsü a 
sárkány gyermekszínház, 
Kolompos táncház. Délután 
a Megasztár 6 legjobbjaival 
lehet bulizni.

Reggel 8 órától délig a hely-
színrõl jelentkezik a First Class 
Argyelán Krisztával, majd déltõl 
a CLASS Kívánságmûsor Garami 
Gáborral.

Az Erzsébet-program kereté-
ben több tízezer gyermek szá-
mára nyílik meg 2012 nyará-
tól a kedvezményes táborozás 
lehetõsége a Balatonnál és más 
táborhelyeken. Az Erzsébet-
tábor június 18-án indul és 
augusztus 25-én zárul.

Az Erzsébet-program keretében 
több tízezer gyermek számára 
nyílik meg idén nyártól a ked-
vezményes táborozás lehetõsége 
a Balatonon és más táborhe-
lyeken. Az Erzsébet-táborba 
jelentkezõ gyermekek eddig 
is számos csoportos, temati-
kus kiírás közül választhattak. 
Most újabb lehetõségek nyílnak 
meg a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány új pályázataival.

Nyelvtanulás Mátrafüreden, 
cserkésztábor Zánkán
Mátrafüred július 30. és augusz-
tus 11., valamint augusztus 13. 
és 25. között várja mindazokat a 
középiskolásokat, akik nyelvtu-
dásukat szeretnék tökéletesíteni 
a nyári szünetben. Az angol és 
német intenzív (felzárkóztató) 
táborba július 2-ig pályázhatnak 
az érdeklõdõk.

A Városismereti táborba 12–16 
év közötti gyermekek jelentkez-
hetnek június 20-ig. A Zánka 

újratöltve elnevezésû pályázatok 
benyújtásának határideje július 
15. A Balaton északi partján lévõ 
táborban június 18-tól augusz-
tus 11-ig nyaralhatnak majd 8 
és 15 év közötti gyermekek az 
Erzsébet-program keretében.

Szintén Zánkán verhetnek 
tábort a cserkészek. A Cser-
KÉSZEN az Életre elnevezésû 
kiírást 8 és 18 év közötti gyer-
mekek számára hirdeti meg 
az Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány. A jelentkezési 
határidõ június 30.

Erzsébet-tábor  
határok nélkül
A Határtalan túra a Kárpát-
medence országaiban, nem-
zeti kisebbségben, szórvány-
ban élõ magyar gyermekek 
magyarországi táboroztatását 
teszi lehetõvé több turnusban 
július 15-tõl augusztus 11-ig 
Zánkán. A meghívásos pályá-
zat jelentkezési lapját, amely 

a www.erzsebetprogram.hu 
internetes oldalon találha-
tó, június 30-ig tölthetik ki a 
pályázók.

Tematikus táborok
A Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány egymilliárd 
forint értékben hirdette meg 
az Erzsébet-tábor pályáza-
ti kiírásait. Április elejétõl 
családsegítõ és/vagy gyermek-
jóléti szolgáltatásban, vala-
mint átmeneti gondozásban 
részesülõ, gyermekvédelmi 

szakellátásban, nevelõszülõi 
hálózatban ellátott gyermekek, 
illetve iskolai csoportok jelent-
kezhettek. Úgynevezett tema-
tikus kiírásra, 12 különbözõ 
sport, mûvészeti, történelmi 
táborba is pályázhattak a gyer-
mekek. Az Erzsébet-tábor júni-
us 18-án indul és augusztus 
25-én zárul.

A meghirdetett pályázatok 
részleteirõl a www.erzsebetprog-
ram.hu honlapon, a Pályázatok 
rovatban lehet tájékozódni. Az 
adatlapokat elektronikus úton 
tölthetik ki a jelentkezõk.

Erzsébet-program  
a belügyi dolgozóknak is
Több ezer belügyi dolgozó pihen-
het családjával az Erzsébet-prog-
ramban meghirdetett pályázat 
keretében. 400 millió forintos 
keretösszegû pályázatot Kontrát 
Károly, a Belügyminisztérium 
parlamenti államtitkára sajtótájé-
koztatón jelentette be. 

Kontrát Károly elmondta, a 
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 
pályázatára július 6-ig lehet jelent-
kezni a www.erzsebetprogram.hu 
internetes oldalon, az eredményrõl 
pedig legkésõbb július 13-ig kap-
nak értesítést a jelentkezõk.

A belügyi dolgozók és család-
juk állami tulajdonú üdülõkben 
pihenhetnek, ezek listája és a 
pályázati adatlap a www.erzse-
betprogram.hu oldalon érhetõ el.

A pályázati önrész – amelyet 
a munkáltató akár át is vállalhat 
– 14 évesnél idõsebb családtagok 
esetében 10 ezer, 3–14 év közöt-
ti gyerekeknél 5 ezer forint. A  
3 évesnél fiatalabbak számára a 
nyaralás ingyenes.

A pályázatok elbírálásánál 
elõnyt élveznek azok, akiknek 
havi illetményük nem haladja 
meg a bruttó 300 ezer forintot. 
Az elbírálás automatikus, vagyis 
aki megfelel a feltételeknek, az 
sikeres pályázóvá válik a keret-
összeg kimerüléséig.

A nyertes pályázók jövõ nyár 
végéig élhetnek a lehetõséggel, 
amely a gyakorlatban 5–8 éjsza-
kás üdülést jelent.

A csapatszellem a program lelke

A 19. K&H olimpiai maraton és félmaraton váltó 
rendezvényen, az Erzsébet-tábor és az Erzsébet-
program csapatai is rajthoz álltak. Hat-hat fõvel 
felkészülten, és elszántan teljesítették az olimpiai 
maraton 42 kilométeres távját. A maratonon való 
részvételre Pataki Nóra biztatta a kollégáit.

Irány 
az Erzsébet-liget!

Még több élmény az Erzsébet-táborral
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány újabb pályáza-
tokat írt ki az Erzsébet-tábor keretében. Az angol és 
német intenzív (felzárkóztató) tábor, a cserkésztábor, 
a Városismereti tábor, a Zánka újratöltve, valamint a 
Határtalan túra elnevezésû pályázatok újabb, élmé-
nyekkel teli nyári programokat kínálnak magyarorszá-
gi és határontúli magyar gyermekek számára.

ERZSÉBET
TÁBOR

Az Erzsébet-tábor és az Erzsébet-program csapatai 6-6 fõvel teljesítették az olimpiai maraton 42 kilométeres távját

A résztvevõket az is motiválta, hogy az Erzsébet-program képviseletében egy fontos kezdeményezés mellé állhattak


