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Erzsébet-tábor a Balatoni nyárban

Már csak egy hét van hátra, 
és lezárul a Zánka újratöltve 
elnevezésû pályázat benyúj-
tásának határideje. A Balaton 
északi partján lévõ táborban 
június 18-tól augusztus 11-ig 
nyaralhatnak majd 8 és 15 év 
közötti gyermekek az Erzsébet-
program keretében – mondta 
Majthényi László, az Erzsébet-
táborért felelõs projektvezetõ.

Mint Guller Zoltán, a 
Nemzeti Üdülési Szolgálat 
ügyvezetõ igazgatója hozzátet-
te, az Erzsébet-tábor keretében 

különbözõ típusú táborok indul-
tak, ezek egy része tematikus. 
Ilyen a Balatonberényben indu-
ló küzdõsport (boksz-) tábor is, 
ahol Kovács Kokó István olim-
piai, világ- és Európa-bajnok, 
valamint Erdei Zsolt Madár 
profi világbajnok ökölvívó várja 
majd a gyermekeket.

Guller Zoltán emlékezte-
tett arra is, hogy az Erzsébet-
tábor pályázatait egymilliárd 
forint értékben hirdette meg 
a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány. Az Erzsébet-tábor-

ral egy idõben zajlik a szociális 
üdülési pályázat nyerteseinek 
nyaralása is. A kétmilliárd 
forint értékben meghirdetett és 
február végén zárult pályázat-
nak köszönhetõen több mint 
75 ezer honfitársunk: nyugdí-
jasok, fogyatékossággal élõk, 
nagycsaládosok, illetve szoci-
ális, gyermekjóléti, gyermek-
védelmi munkavállalók része-
sülnek támogatásban üdülési 
szolgáltatás formájában, ame-
lyet hazai üdülõszállókban 
vehetnek igénybe.

Az Erzsébet-tábor nemcsak 
gyermekeket, hanem önkéntes 
felnõtteket is várt. Hatalmas 
túljelentkezés mellett sikerült 
megtalálni azokat a fiatalokat, 
akik önkéntesként segítik a 
gyermekek táboroztatását. Az 
önkéntes segítõ feladata, hogy 
részt vegyen a tábor mindennapi 
életének megszervezésében, 
közremûködjön a programok 
megvalósításában, és felügyel-
jen a gyermekekre az Erzsébet-
tábor területén, valamint a meg-
szervezett programokon.

Harmadik alkalommal volt 
vendége a Magyar Tele-
vízió Balatoni nyár címû 
mûsorának az Erzsébet-
tábor. Augusztus végé-
ig minden héten ízelítõt 
kapnak a nézõk a táborok 
hangulatából, ha nyomon 
követik a bejelentkezése-
ket a Balaton-partról. Guller 
Zoltán és Majthényi László 
azokra a pályázatokra hív-
ta fel a figyelmet, amelyek 
segítségével a gyermekek 
még részesei lehetnek egy 
kalandos nyárnak. Guller Zoltán és Majthényi László a Balatoni nyár címû mûsor tóparti stúdiójában

Pihenés õsszel

A Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány Õszi pihenés 
elnevezésû kiírására azok a 
munkavállalók jelentkezhet-
nek, akik a pályázatuk beadá-
sát megelõzõ hónapban teljes 
munkaidõs munkaviszonnyal 
rendelkeztek, valamint ugyan-
erre az idõszakra vonatkozóan 
bruttó keresetük nem halad-
ta meg a 220 000 forintot, és 
nincs más adóköteles jövedel-
mük.

A pályázat nyertesei üdülési 
szolgáltatás formájában része-
sülnek támogatásban, ame-
lyet – 2012. szeptember 30-ig 
történõ foglalást követõen – 
2012. december 31-ig vehetnek 
igénybe állami tulajdonban lévõ 
üdülõkben. 

A sikeres pályázók, illetve 
közös háztartásban élõ házas-
társuk/élettársuk, valamint a 
pályázat benyújtásakor 14 évnél 
idõsebb gyermekeik 5000 Ft/fõ 
önerõ befizetésével, míg 3–14 
év közötti gyermekeik 2500 Ft/
fõ önerõ befizetésével vehetik 
igénybe a 3–8 éjszaka idõtartamú 
üdülési szolgáltatást Erzsébet 

Szállodákban és Erzsébet 
Vendégházakban. Az üdülési 
szolgáltatás igénybevétele a csa-
láddal együtt üdülõ 3 év alatti 
gyermekek részére ingyenes. 

A munkavállalók mellett 
hamarosan iskolai csoportok 
számára is újabb pályázatot hir-
det a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány. Az Õszi kirándu-
lás elnevezésû kiírásra alap- és 
középfokú oktatást nyújtó köz-
oktatási intézmények jelentkez-
hetnek majd.

Az Õszi pihenés pályázati kiírá-
sa elérhetõ, valamint a pályázati 
adatlap kitölthetõ az Erzsébet-
program honlapján, a www.
erzsebetprogram.hu oldalon.

Az õszi hónapoktól igénybe vehetõ üdülési pályázatot 
hirdet munkavállalók számára a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány. A pályázati adatlap elektronikusan nyújtható be 
2012. július 31-ig a www.erzsebetprogram.hu oldalon.

Hangulatjelentés az Erzsébet-táborból

Az Erzsébet-tábor az elkövetkezõ 
tíz hétben, mintegy hetven napon 
át, további négy helyen – Agárdon, 
Balatonszárszón, Fadd-Domborin 
és Mátrafüreden – számtalan 
programmal várja az ország legkü-
lönbözõbb pontjairól érkezõ több 
mint tízezer iskolás gyermeket.

Az elsõ táborlakók között 
voltak – és a továbbiakban is 
lesznek – iskolai csoportok, vala-
mint családsegítõ és gyermek-
jóléti szolgáltatásban, átmeneti 
gondozásban részesülõ, gyer-
mekvédelmi szakellátásban, 
nevelõszülõi hálózatban ellátott 

gyermekek. Tartalmas és élmé-
nyekkel teli hetet tudhatnak 
maguk mögött az elsõ temati-
kus tábor résztvevõi is. A csel-
gáncs tábort Balatonberényben 
Hadfi Dániel Európa-bajnok és 
Kovács Antal olimpiai bajnok 
dzsúdós vezette.

Elindult a nyár, és június 18-án kezdetét vette az utóbbi évek legnagyobb 
szabású gyermektáboroztatása, az Erzsébet-tábor. A gyermekek az elsõ héten 
Balatonberény, Csopak, Fonyódliget, Vajta és Zánka táborait vették birtokba, de 
a többi helyszín is hamarosan megtelik majd gyerekzsivajjal. 

Ünnepélyes zászlófelvonás a fonyódligeti táborban

A csopaki táborban nyaraló gyermekek sétahajóra várnak a mólón 

Hadfi Dániel Európa-bajnok dzsúdós edzette a cselgáncs tábor résztvevõit

Lelkes fiatalok a fonyódligeti táborban Erzsébet-tábor számokban: tíz hét, több mint tízezer törülközõ
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