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Erzsébet-liget a család apraja-nagyjának

A családi rendezvény dél
elõtt 10 órakor zászlófel
vonással veszi kezdetét a 
Városligetben.

Fél tizenegykor a Kiss Orsi 
által vezetett reggeli torná
val frissíthetik fel magukat a 
résztvevõk. Az Erzsébetliget 
programja gyermektánc és 
sportbemutatóval folytatódik, 
ezt követõen Ilyés Szabó Anna 
mesél a gyermekeknek. Fél 
egytõl Süsü, a sárkány zenés 
színházi produkciója várja a 
gyermekeket.

Délután kettõ órai kezdettel a 
Kolompos táncházban a magyar 
népzene, néptánc és népszo
kások alapjait ismerhetik meg 
kicsik és nagyok, mindezt szó
rakoztató formában. Farkasházi 
Réka is mesél majd a kicsiknek, 
a napot a Megasztár 6 legjobb
jainak koncertje zárja.

Az Erzsébetprogram kereté
ben több mint tízezer gyermek 
számára nyílik meg 2012 nya
rától a kedvezményes táboro
zás lehetõsége a Balatonon és 
más táborhelyeken.

A Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány 1 milliárd forint 
értékben hirdette meg az 
Erzsébettábor pályázati kiírá
sait. Április elején családsegítõ 
és/vagy gyermekjóléti szolgál
tatásban, valamint átmeneti 
gondozásban részesülõ, gyer
mekvédelmi szakellátásban, 
nevelõszülõi hálózatban ellá
tott gyermekek, illetve iskolai 
csoportok számára nyílt meg a 
jelentkezés lehetõsége 1tõl 8. 
osztályos korosztályig, emel
lett pályázhattak a gyerme

kek az úgynevezett tematikus 
kiírásra is.

A táborokban olyan alap
értékeket határoztak meg, 
mint például a környezettu

datosság, a kultúra, a hagyo
mányok õrzése, ápolása és az 
egészségmegõrzés.

Az Erzsébetutalvány forgal
mazásából várható eredmény 

kizárólag közfeladat ellátásá
ra fordítható. Ez a közjó az 
Erzsébetprogram, amely a 
szociális üdültetés és étkezte
tés új rendszere.

Indul a nyár! Indul az Erzsébet-tábor! Június 18-tól több ezer gyermek táborozik tíz 
héten keresztül a Balatonnál és más táborhelyeken az Erzsébet-táborban. Ennek 
nyitórendezvénye a nyári szünidõ elsõ napján, június 16-án lesz Budapesten, a 
Városligetben, a Vajdahunyad váránál. A családi napon számtalan ingyenes prog-
ram közül válogathatnak az idelátogatók.

Megasztárok az Erzsébet-liget színpadán

Radics Gigi, a Megasztár hato
dik szériájának gyõztese mind
össze 15 évesen nyerte el az 
Év elõadója címet. Mindvégig 
a tehetségkutató mûsor 
nagy esélyesének tartották, 
gyõzelme pedig igazolta a 

közönség és a zsûri elismerõ 
véleményét.

A verseny másik nagy esélye
se Szakos Andrea volt. A nehéz 
körülmények közül érkezõ 
tiszavasvári versenyzõ nagy 
átalakuláson ment át, igazi díva 

vált belõle, aki a legnehezebb 
dalokat is profi énekesnõhöz 
méltó módon adta elõ.

Burgess Benji, a félig ame
rikai származású fiú hamar a 
közönség szívébe lopta magát 
humorával és magával ragadó 
elõadásával.

Az elõadómûvészet nem volt 
ismeretlen terep a kecskeméti 
döntõs, Bihal Roland számára. 
Az énekes 2009ben csatlakozott 
a No Thanx együtteshez, majd 
2012ben úgy döntött, hogy sze
rencsét próbál a Megasztárban.

Réti Nórától sírva búcsúzott 
el Falusi Mariann. A tizenhét 
éves lánynak bár korábban 
nem voltak énekesi tapaszta
latai, ennek ellenére könnyen 
vette az akadályokat, és sokak 
kedvencévé vált, már az élõ 
mûsor indulása elõtt hatalmas 
rajongótáborral rendelkezett.

Talán Attila 2012 legjobb 
férfi elõadója, a könnyûzenei 
vetélkedõ harmadik helyezett
je. A fiú számára nem ismeret
len a zenei pálya, mivel együt
tesével, az InterYouval koráb
ban már ért el sikereket.

Az Erzsébet-liget záró programjaként a Megasztár hatodik szériájának legjobbjai 
lépnek színpadra. Olyan ifjú tehetségekkel találkozhatunk a családi rendezvé-
nyen, mint Burgess Benji, Szakos Andi, Bihal Roland, Réti Nóra, Talán Attila és 
Radics Gigi, aki az év elõadója lett.

Kiss Orsi a kellemest a hasznossal ötvözi

Orsit az egyik magyar zenetévé 
mûsorvezetõjeként ismerhette 
meg az ország, de azt talán 
kevesen tudják róla, hogy 11 
évig versenyszerûen korcso
lyázott. 16 éves korától jégre
vüket koreografált, de emel
lett taeboedzõként is dolgo
zott. Orsi életében a sportnak 
mindig meghatározó szerepe 
volt: „Nagyon egyszerûen tar
tom magam formában, mivel 
aerobikoktatóként is dolgozom. 
Mondhatjuk, hogy a kellemest 
a hasznossal ötvözöm, sõt, köz
ben még másoknak is segítek az 
egészségük megõrzésében.”

Kisó 2000ben kóstolt bele 
a média világába, a Budapest 
Média Intézet internetes 
rádiójánál volt szerkesztõ
mûsorvezetõ. Ezt követõen 
rövid ideig újságírással foglal
kozott, majd az egyik magyar 
zenecsatorna mûsorvezetõje 
és szerkesztõje lett. Öt évig 
erõsítette a zenetévé csapa
tát, majd egy sportcsatorna 
mûsoraiban láthattuk viszont. 
2009ben visszatért a rádiózás
hoz, azóta az egyik kereske

delmi rádióban hallhatjuk nap 
mint nap. 

Kiss Orsi 2001ben a Magyar 
Táncmûvészeti Fõiskola 
koreográfus és modern tánc 

szakán, 2003ban pedig a 
Szegedi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karának 
kommunikáció szakán szerzett 
diplomát.

Az Erzsébet-liget programjának összeállítása során a szervezõk az egészséges 
életmódról, a testmozgás fontosságáról sem feledkeztek meg, mivel a délelõtt 
folyamán Kiss Orsi, vagy ahogyan sokan ismerik, Kisó tornájával frissíthetik fel 
magukat a mozogni vágyók.

Kolompos: népmûvészet tiszta forrásból

A Kolompos 1988ban alakult, az 
együttes eredeti magyar népzenét 
játszik. 1990tõl zenélnek gyerme
keknek, fõként óvodákban, isko
lákban és táncházakban. Céljuk, 
hogy vidám, jó hangulatú táncos
zenés mulatságokon keresztül 
megszerettessék a közönséggel a 
magyar népmûvészetet.

Kezdetben fõleg táncházi 
körökben voltak ismertek, majd 

elkezdtek óvodákban, iskolákban 
is muzsikálni. Az évek folyamán 
kidolgoztak egy nyolc részbõl 
álló hagyományõrzõ mesésjáté
kos előadássorozatot.

Évente legalább 20 ezer gyermek 
és szülõ látogatja meg elõadásaikat 

táncházakban, koncerteken. 2000
tõl kezdve pedig évi rendszeres
séggel adnak ki lemezt. Jelenleg is 
több száz budapesti, illetve vidé
ki iskolával és óvodával tartanak 
kapcsolatot, van, ahol a nevelési 
program része a zenéjük. 

Az Erzsébet-liget családi 
rendezvényen a Kolompos 
táncházban bárki megismer-
heti, elsajátíthatja a magyar 
népzene, néptánc és népszo-
kások alapjait. A Kolompos 
együttes 24 éve képviseli 
és terjeszti a népmûvészet 
hagyományait.

Székelyföld mesekincsei megelevenednek

A mesemondó Csíkszeredában 
született. Szülei, nagynénje és 
nagyszülei révén életre szóló 
tanításokkal gazdagodott. Kis
gyermekkorától tanult hegedülni, 
zenemûvészeti iskolába járt. Az 
érettségi után Erdélyt elhagyva 
Magyarországra költözött. Úgy 
érzi, hogy a zenével, illetve a 
mesével lélekben mindig visszatér 
szülõföldjére. Ilyés Szabó Annát 
mindenhol telt házas érdeklõdés 
fogadja. 2007ben nagy sikerrel 
mutatkozott be az ország nyilvá
nossága elõtt Fábry Sándor tele
víziós mûsorában. Berecz András 
tanítványaként célja, hogy amerre 
jár, kicsiknek és nagyoknak egy
aránt átadja az õsi bölcsességeket.

Réka az Erzsébet-ligetben mesél
Az Erzsébetliget családi rendezvényen 
Farkasházi Réka is mesél a gyermekeknek. 
A népszerû színésznõ írt már könyvet, 
készített gyermeklemezt. Réka nem csak 
színésznõként, de kétgyermekes édes
anyaként is helytáll a mindennapokban.

Réka 1994ben, Elek Judit Ébredés címû 
filmjében mutatkozott be, 17 évesen. Az 
érettségi után felvételt nyert a Gór Nagy 
Mária Színitanodába. Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem mûvelõdésszervezõ 
szakán szerzett diplomát. 1998ban 
került be a népszerû Barátok közt címû 
sorozatba. Két gyermek, Benjamin és 
Rebeka édesanyja. Juga Veronikával meg
jelentették Csemetéink csemegéi címû 
könyvüket. Samunadrág címû gyerek
lemezén pedig megzenésített verseket 
énekel. Legutóbb Gubás Gabival indí
tott Anyakanyar címmel saját internetes 
oldalt, ahol az elnevezéssel ellentétben 
nem csak édesanyáknak szóló, naponta 
frissülõ tartalom található.
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Farkasházi Réka az anyaságot mûvészként is megéli

Ilyés Szabó Anna Székelyföld meséit hozza el az Erzsébet-ligetbe

Ilyés Szabó Anna székely-
földi meséi mindig elvará-
zsolják a hallgatóságot.

A Megasztár hatodik szériájának tehetségei is színpadra lépnek

Kisó életében a média mellett a sport meghatározó szerepet tölt be

A Kolompos együttes zenéje van, ahol a nevelési program része


