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„Mindenkinek egyformán szurkolok, aki a
nemzetünk mezét magára húzza.” – Samu
Kriszta Mazsi
2017.06.12. 12:03 CET
A 17. FINA Világbajnokság legnagyobb energiáját biztosan az önkéntesek fogják
mozgósítani. De vajon őket mi tölti majd fel? Samu Kriszta "Mazsi" segítségükre sietett és
„Mozdulj” című dalával szolgálja a vb „láthatatlan” mozgatórugóit, hogy legyen mire
táncolni, legyen miből erőt meríteni a legnehezebb időszakokban is. Interjú az énekesnővel.
Hogyan indult az énekeskarriered?
Igazából mindig is éreztem, hogy a zene és az előadó művészet közel áll hozzám, de
gyermekként ezt nem ismertem fel, ezért egész más területen képzeltem el magam. Később,
amikor kirepültem otthonról és Budapestre költöztem, magával ragadott a karaoke világa és
rendszeresen elmentem énekelni. Ezeken az estéken egyre több sikerélményem volt és
kedves, új ismeretségek, barátságok születtek. Az egyik legrégebbi barátságom is ide
tehető. Ez a személy sokan terelgetett, segített nekem abban, hogy egy kicsit komolyabban
vegyem a zenét. 2010-ben egy fogadásból el is indultam vele életem első tehetségkutató
műsorán. Azt gondolom, igazán, itt indult el minden.
Hogyan született meg a Mozdulj című dal, mi inspirált?
Még számomra is egy teljesen új felismerés volt, hogy képes vagyok alkotni valamit, hiszen
nem titok, semmilyen előképzettségem nincsen, és sajnos nem játszom hangszeren sem.
Szerencsés vagyok, hogy egy tapasztalt zeneszerző mellett ismerkedhettem meg egy dal
életre kelésének folyamatával. Popovics Györgyről van szó, aki a Kávészünet formáció egyik
alapítója, frontembere, nem mellesleg remek zeneszerző és dalszövegíró. Az első kudarc
után, amit a tehetségkutató eredményezett azt éreztem, valamit muszáj tennem, ha nem
szeretnék teljesen eltűnni, hiszen lássuk be az első 50 közé jutni, bár nem volt könnyű,
mégsem egy előkelő helyezés, amivel az ember hátradőlhet. Azt gondoltam, a legtöbb, amit
tehetek az egy saját dal. Gyuri azonnal partner volt ebben és ezt a csalódást meglovagolva
próbáltunk egy olyan dalt alkotni, ami egy esetleges ,,pofon” után új erőt, lendületet adhat.

Mit szeretnél közölni a dallal, mit jelend számodra?

A Mozdulj számomra mindig a legfontosabb dal lesz. Törekedtünk az egyszerűségére és
letisztultságára. Nem akartuk túlmisztifikálni, vagy keményet mondani vele, egyszerűen
csak azt, hogy egész életünk során fognak olyan dolgok érni minket, amik nem feltétlenül
jók abban az adott pillanatban. Vagy éppenséggel nehéznek tűnik, de ha törekszünk arra,
hogy megvalósítsuk az álmainkat, vágyainkat és ezért dolgozunk úgy, hogy közben nem
felejtjük el honnan indultunk és hová tartunk, akkor előbb vagy utóbb sikerülni fog.
Hogyan definiálnád az önkéntességet? Milyen szerepet tölt be az életedben?
Nekem az önkéntesség annyit jelent, hogy az adott szituációban, legjobb tudásom szerint
támogatom, segítem azt a célt, ami mellett elköteleztem magam, anélkül, hogy cserébe
bármit is elvárnék. Fantasztikus volt látni, hogy ezt milyen sokan gondolják hasonlóan. Nem
igen szoktam nemet mondani, ha felkeresnek bármilyen hasonló dologgal kapcsolatban,
legyen az jótékonysági koncert vagy önkéntesség, de úgy vélem ezt szépen csendben
érdemes csinálni legalábbis én így látom.
Hogyan jött az ötlet, hogy ez lenne az önkéntesek táncának a dala?
Korábban Kárpáti Gábortól (Marketing igazgató, Bp2017 NKft.) jött a megkeresés, hogy
érdekelne-e a 17. FINA Világbajnokságon való részvétel valamilyen formában. Azt
gondoltam, hogy ezen nem igazán szabad gondolkodni. A sport nagyon közel áll az
életemhez, mérhetetlen tisztelettel vagyok a hivatásos sportolók felé, így egy percig sem
volt kérdéses, hogy amit lehet, azt én és a kis csapatom elvállalunk. Egy koncertünkre való
felkészülés alkalmával jött az ötlet, hogy szeretném ezt a dalt valamilyen formában a
szervezők rendelkezésükre bocsájtani, hátha a mondanivalója, a lüktetése valahol jól jöhet.
És most úgy érzem, a legjobb helyre került.
Miért illik ez pontosan a vb önkéntesek táncához?
Az önkéntes csapat egy szerves része ennek a vb-nek. Energiát, időt nem sajnálva dolgoznak
egy közös célért. Ez egy fantasztikus dolog és boldog vagyok, hogy a dalom is szerepet kap.
Hogy illik-e a táncukhoz és, hogy szeretik-e, azt csak remélni tudom.

A te dalodra fog táncolni többezer ember… Ez milyen hatással van rád?
Nem tudom pontosan megfogalmazni, megkérdeznétek utána is kérlek?
Mit tanácsolnál az önkénteseknek a vb idejére?
Amikor fáradtak és kimerültek jusson eszükbe az a pillanat és érzés, amikor meg
fogalmazódott bennük, hogy segíteni akarnak és egy pillanatig se felejtsék el élvezni, mert
nem győzöm hangsúlyozni, hogy milyen klassz dolognak lehetünk a részesei.
Kilátogatsz a világbajnokságra?
Mindent el fogok követni, hogy ki tudjak látogatni, mert a VB ideje alatt külföldi

munkáimnak kell eleget tennem majd, de egyelőre úgy néz ki, hogy ez nem fog gondot
okozni.

Kinek szorítasz/szurkolsz majd leginkább leginkább?
Nem tudok és nem is szeretnék senkit kiemelni. Szerencsés vagyok, mert a családomban
több olyan ember is van, aki élsportoló volt és jelenleg edzőként tevékenykedik. A nővérem
például kajakedző, a sógorom szintén, aki korábban 5 világbajnoki, 5 Európa bajnoki
aranyérmet hozott haza és részt vehetett Olimpián is. Láttam, hogy mi munka van benne!
Mindenkinek egyformán szurkolok, aki a nemzetünk mezét magára húzza.
A dalt meghallgatni itt, letölteni pedig alább lehet.

