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Kedvezményes táborozás több mint tízezer gyermek számára

Az Erzsébet-tábor az elkö-
vetkezõ tíz hétben, mint-
egy hetven napon át, kilenc 
táborhelyszínen – Agárdon, 
Balatonberényben, Bala-
tonszárszón, Csopakon, Fadd-
Domborin, Fonyódligeten, Mát-
rafüreden, Vajtán és Zánkán 
– számtalan programmal és 
élménnyel várja az ország 
legkülönbözõbb pontjairól 
érkezõ több mint tízezer isko-
lás gyermeket.

Az elsõ iskolai csoportok, 
valamint családsegítõ és gyer-
mekjóléti szolgáltatásban, átme-
neti gondozásban részesülõ, 
gyermekvédelmi szakellátásban, 
nevelõszülõi hálózatban ellátott 
gyermekek június 18-án vették 

birtokba Csopak, Vajta, Zánka, 
Balatonberény és Fonyódliget 
táborait. 

Közismert sportolók  
vezetik a táborokat
A több tematikus tábornak is 
otthont adó Balatonberényben 
Hadfi Dániel Európa-baj-
nok dzsúdós és Kovács Antal 
olimpiai bajnok vezeti a hat-
napos cselgáncs tábort. 
Ugyancsak Balatonberényben, 
illetve Fonyódligeten a Vízi-
mentõk Magyarországi Szak-
szolgálatának irányításával a 
vízimentés ismereteit sajátít-
hatják el 10 és 18 év közötti 
gyermekek.

Az Erzsébet-táborba au-
gusztus 25-ig érkeznek majd 
táborozók, hetenként váltva 
egymást. A sporttáborokat 
olyan klasszisok vezetik, 
mint Kovács KOKO István 
olimpiai, világ- és Európa-
bajnok és Erdei Zsolt MADÁR 
profi világbajnok ökölvívó, 
Balogh Gábor többszörös 
világbajnok, olimpiai ezüst-
érmes öttusázó, Komáromi 
Tibor világbajnok és olim-
piai ezüstérmes birkózó 
vagy Vincze Ottó többszörös 
magyar válogatott labdarúgó. 
A sporttáborok közé tartozik 
még a vitorlástábor, amely 
Agárdon startol elõször 
augusztus elején.

A sporttáborok mellett nagy 
érdeklõdés övezi még a Borza 
Teréz porcelánmûvész vezet-
te alkotómûvészeti tábort és 
a népmûvészeti tábort, ahol 
Parais István koreográfus fog-
lalkozik majd a gyermekekkel.

Még lehet pályázni
Aki kedvet kap a táborozás-
hoz, még jelentkezhet az 
Erzsébet-tábor újabb pályázati 
kiírásaira. A mátrafüredi angol 
és német intenzív (felzárkózta-
tó) táborba július 2-ig pályáz-
hatnak a középiskolások. A 
Zánka újratöltve elnevezésû 
pályázat benyújtásának határ-
ideje július 15. A Cser-KÉSZEN 
az Életre elnevezésû kiírás-
ra június 30-ig lehet jelent-
kezni. A Határtalan túra a 
Kárpát-medence országaiban, 
nemzeti kisebbségben, szór-
ványban élõ magyar gyerme-
kek magyarországi táboroz-
tatását teszi lehetõvé több 
turnusban Zánkán. A meghí-

vásos pályázat jelentkezési 
lapját június 30-ig tölthetik 
ki a pályázók. A meghirde-
tett pályázatok részleteirõl 
a www.erzsebetprogram.hu 
honlapon, a Pályázatok rovat-
ban lehet tájékozódni.

Kiemelt figyelem 
a rászoruló gyermekeknek
A Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány 1 milliárd forint 
értékben hirdette meg az 
Erzsébet-tábor pályázati kiírásait 
az Erzsébet-program keretében. 
Elsõként családsegítõ és/vagy 
gyermekjóléti szolgáltatásban, 
valamint átmeneti gondozásban 

részesülõ, gyermekvédelmi szak-
ellátásban, nevelõszülõi hálózat-
ban ellátott gyermekek, illetve 
iskolai csoportok számára nyílt 
meg a jelentkezés lehetõsége. A 
gyermekek tematikus kiírásra is 
pályázhattak, különbözõ sport- 
és mûvészeti táborokba.

Az Erzsébet-tábor keretében 
egyebek között olyan kiemelt 
figyelemre szoruló, mélyszegény-
ségben élõ gyermekek is eljutnak 
táborozni, akiknek korábban 
erre nem volt lehetõségük. A 
különbözõ felhívásra a legtöbb 
gyermek Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyébõl jelentkezett, 
de az egész országból voltak 
pályázók.

Június 18-án megnyitotta kapuit az Erzsébet-tábor Balatonberényben, Csopakon, 
Fonyódligeten, Vajtán és Zánkán, ezzel kezdetét vette az utóbbi évek legnagyobb 
szabású gyermektáboroztatása. Az Erzsébet-program keretében több mint tízezer 
gyermek számára nyílik meg a kedvezményes táborozás lehetõsége a szünidõben. ERZSÉBET

TÁBOR

A jövõ olimpiai reménységei a Balaton partján

Pozitív példák a cselgáncs táborban

– Bár a gyermekeknek napi 
két edzésük van, jut idõ a 
strandolásra és a játékra. Egy 
szövetség által szervezett 
edzõtáborban csak dzsúdósok 
vannak, itt viszont sok-sok 
gyermek tölti együtt a vakációt. 
Ebben a kettõsségben rejlik az 
Erzsébet-tábor nagyszerûsége 
– véli Hadfi Dániel.

– A reggeli ébresztõ után 
bemelegítõ tornával, futással 
kezdjük a napot. Nem kell meg-
ijedni, nem hajnali ötkor csörög 
az óra, hagyunk a gyermekek-
nek idõt a pihenésre. A reggeli-
hez igazítva, hét órakor vágunk 
neki a napi programoknak. A 

déli hõséget megelõzve tartjuk 
az edzést, aztán irány a Balaton 
– mondta Hadfi Dániel.

A programok között pedig 
az ifjú sportolóknak arra is 
lehetõségük nyílik, hogy 
beszélgessenek a bajnokok-
kal.

– Rengeteget számít, hogy 
a tematikus táborokban a 
gyermekek több napot tölte-
nek együtt olimpiai, világ- és 
Európa-bajnok sportolókkal 
– tette hozzá Hadfi Dániel.

– Észrevettem, hogy az elsõ 
napokban még volt egy kis 
távolságtartás a gyermekek-
ben, nem mertek odajönni 

hozzám, nagyon izgultak, de 
ahogy telnek a napok, egyre 
jobban összekovácsolódunk. 
Kovács Antallal együtt vezetjük 
a tábort, de járt nálunk Karakas 
Hedvig is, aki indul a Londoni 
Nyári Olimpián. Igyekszem 
figyelni arra, hogy a sporto-
lók minél több idõt töltsenek 
a gyermekekkel, akik így pozi-
tív példákat láthatnak maguk 
elõtt. Kovács Antal egyik alka-

lommal azt mondta a fiatalok 
elõtt, hogy amikor elõször talál-
koztunk, ugyanilyen kisgyer-
mek voltam, mint a mostani 
résztvevõk, de pár év múlva 
már együtt küzdöttünk. Azt 
szeretném, hogy a gyermekek 
lássák és higgyék el, hogy ez 
velük is megtörténhet, és a csel-
gáncs tábor résztvevõi között 
ott ül a következõ Kovács Anti 
– mondta az Európa-bajnok.

Az Erzsébet-program keretében június 18-án indult el a 
tematikus cselgáncs tábor Balatonberényben, a Balaton 
partján. A dzsúdó iránt érdeklõdõ fiúk és lányok edzéseit 
sikeres sportolók vezetik, és tanítják õket a sportág for-
télyaira. A cselgáncs tábort Hadfi Dániel Európa-bajnok 
és Kovács Antal olimpiai bajnok dzsúdós vezeti. 

Cél, hogy a gyermekek jól érezzék magukat

Meghatározó élményben 
lesz részük a táborozóknak

Hegedûs Miklós, a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány 
kurátora a tábor látogatása 
kapcsán kialakult élményeirõl, 
tapasztalatairól nyilatkozott 
lapunknak. – Egy nappal a 
tábor indulását követõen 
érkeztünk a helyszínre, és 
nagyon pozitív tapasztalato-
kat szereztünk. A gyermekek 
élvezték a Balaton nyújtotta 
vízi programokat, és már a 
második napon összeszokott 
csapatként vártak bennünket. 

A gyermekek gondtalan 
táborozása az õket jól isme-
rõ kísérõknek, illetve a prog-
ramszervezõknek és a lelkes 
önkénteseknek köszönhetõen 
valósul meg.

– Látogatásunk alkalmá-
val azt tapasztaltuk, hogy a 
kísérõk és az animátorok is 
alaposan felkészülnek egy-egy 
programra, számukra valóban 
az a legfontosabb, hogy a tábo-
rozók jól érezzék magukat.

A gyermekek az ország 
különbözõ pontjairól érkez-
tek. Vannak olyan táborozók, 
akik most elõször járnak a 
Balatonnál.

– Beszélgettünk táborozó 
iskolásokkal, akik boldogan 

mesélték, hogy a délelõtt folya-
mán már háromszor fürödtek a 
Balatonban. Az Erzsébet-tábor-
ban a gyermekek felejthetetlen 
élményekkel gazdagodnak, 
mivel számos érdekes progra-
mon vesznek részt, és új baráto-
kat is szerezhetnek.

Június 18-án elindult az utóbbi évek legnagyobb sza-
bású gyermektáboroztatása. A fonyódligeti táborba 
érkezõ gyermekek egy hétig élvezhetik a tóparti nyár 
hangulatát, sokan közülük elsõ alkalommal járnak 
a Balatonnál. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 
Kuratóriumának néhány tagja az Erzsébet-tábor má-
sodik napján látogatást tett Fonyódligeten.

Hegedûs Miklós, a Magyar Nemzeti 
Üdülési Alapítvány kurátoraHadfi Dániel Európa-bajnok dzsúdós vezeti a cselgáncs tábort

A cselgáncs tábor résztvevõi között ott lehetnek a jövõ bajnokai is

A gyermekek június 18-án vették birtokba Csopak, Vajta, Zánka, Balatonberény és Fonyódliget táborait
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Számtalan program és élmény várja az ország legkülönbözõbb pontjairól érkezõ iskolás gyermekeket

Erzsébet-tábor


