SIKERES előadó

A Nagymamám

a példaképem
Csézy új lemezt és ruhakollekciót készít

Énekművész diplomáját a Miskolci
Egyetemen szerezte, majd 2008ban robbant be a magyar könnyűzenei életbe, amikor megnyerte az
Eurovíziós Dalverseny magyarországi döntőjét - így ő képviselhette
hazánkat Belgrádban. Még ugyanebben az évben az év énekesnőjének választották. Első albuma
aranylemez lett, legutóbbi, Ez az
otthonunk című dalának sikerét
pedig 350.000 eladott példány,
vagyis harmincötszörös platinalemez jegyzi. Csézy ma is fontosnak tartja a magyar értékeket: két
évvel ezelőtt a Magyar Termékek
Nagykövetévé választották.
A mosolygós énekesnővel cége
mezőkövesdi irodájában beszélgettünk.
–– Minden fellépéseden és az összes nyilatkozatodban kiegyensúlyozott, kedves vagy: hogy
csinálod?
- Ez nem mindig könnyű feladat… De
mikor az ember kilép a színpadra, a zene leveszi a válláról a terheket. A muzsika gyógyír:
a koncertjeimen kiénekelem az érzéseimet,
igyekszem a legtöbbet adni magamból a
közönségnek. Azok a tekintetek, melyek vis�szanéznek rám, és a személyes találkozók
a fellépések alkalmával, mindennél többet
jelentenek számomra.
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Csézy
–– Eszedbe jutott csak egyszer is, hogy más
szakmát válassz?
- Egész életemben arra készültem, hogy
énekelhessek. Tíz éves koromban álltam
először színpadon, azóta érzem, hogy az
éneklés a mindenem. Erről szól életem, és
igyekeztem a lehető legtöbbet megtenni
érte - elsajátítani az éneklés minden technikáját. A zene olyan kapukat nyitott meg számomra, amelyre semmi más nem képes…
Szerencsés vagyok, hogy azt csinálhatom,
amit szeretek. Most, hogy az öcsém érettségi előtt áll, igazán átérzem, hogy milyen
nehéz feladat kiválasztani egy célt és elindulni egy úton. Remélem, neki is sikerül
majd megtalálnia azt a hivatást, amiben a
legnagyobb örömét leli.
–– A napokban készül el legújabb videokliped,
Utazunk címmel. Mikorra várható az új album?
- Ez lesz a harmadik nagylemezem és
bízom benne, hogy novemberben már
megtalálható lesz a boltokban. Hatalmas
élmény új albumot és dalokat készíteni:
alkotni mindig valami újat. Nagyon hálás
vagyok, hogy olyan szerzőkkel dolgozhatok együtt, mint például Menyhárt János,
Rakonczai Viktor, Miklós Tibor, Bokor–Fekete
Krisztina és Szabó Zé, akiket szakmailag és
emberileg egyaránt tisztelek.
–– Számtalan alkalommal nyilatkoztad, hogy
büszke vagy származásodra és kedveled a vidéki
életet.
–– Valóban büszke vagyok arra, hogy
mezőkövesdi, matyó lány vagyok. Egy olyan
népművész dinasztia leszármazottja, akik az
1700-as évektől hagyományt teremtettek és
építették a város hírnevét. Azt hiszem, senkinek sem kell bemutatni Kisjankó Borit, - a
nagymamám az utolsó népművésze ennek
a családnak. Nagyon szeretném ennek a tradíciónak az értékeit megőrizni, továbbvinni:
megismertetni napjaink fiatal közönségével. Nagy megtiszteltetés volt számomra,
hogy 2001-ben én képviselhettem hazánkat Japánban, Tokyoban és Yokohamában
az Európa kiállításon - és bemutathattam,
hogyan készülnek népművészeti munkáink.
–– Ezek szerint a nagymama átadta tudását?
–– Megtanított mindenre: mintát tervezni, hímezni, bőrtáskát, kulacsot készíteni - és igazi, magyar ételeket főzni. Ma is
az ő receptjei alapján ízesítem az ételeket.

Már Róbert divattervező-stylisttal

Kívánom mindenkinek, hogy ilyen gyönyörű
gyermekkora és bensőséges kapcsolata
legyen a nagymamájával, mint nekem.
A legtöbbet neki köszönhetek. Sokszor gondolok vissza a régi időkre, azokra az évekre,
melyek minden percét együtt tölthettem
vele. Csodálom őt azért, hogy a rengeteg
munka mellett, ennyi mindent megtett
értem.

Csézy nagymamájával

–– Mit jelent számodra a „Magyar Termék”?
–– A múltamat és - nagyon bízom benne
-, hogy a jövőmet, a jövőnket is. Én mindenkit a magyar termékek óvására, megőrzésére bíztatok: arra, hogyha teheti, válasszon
Magyarországon előállított és gyártott árukat. Hiszen, minden jó felfogású, magyar
ember érdeke, hogy kiváló minőségű, hazai
termékek vásárlásával gazdagítsa a bel- és
külföldi fogyasztást. A magam részéről
igyekszem mindig helyi zöldségesnél és
hentesnél beszerezni a főzéshez szükséges alapanyagokat - ha pedig arra kerül
sor, hogy nagyobb bevásárlóközpontban
vásárolok, akkor is odafigyelek, hogy magyar
gyártóktól válogassak a kosaramba.
–– Hogyan képzeljük el azt a ruhakollekciót,
melyet Csézy készít?
–– Különlegesnek, légiesnek, frissnek.
Olyan stílusúnak, mely a népviselet mostani,
korszerű formavilágát idézi. Már az Eurovíziós Dalversenyen is olyan ruhát viseltem,
melyet a nagyi mintája díszített. Régi álmom
ez a kollekció. Igyekeztem azokat a szűcsös mintákat, motívumokat megtervezni
és megrajzolni, melyet kevesen ismernek
a matyó népművész világból. Kollekcióm
minden egyes darabját úgy készítjük el Már
Róbert divattervezővel - stylisttal, hogy
viselésekor a nő, igazán nőnek érezhesse
magát benne.
Pál Renáta
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