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„Nagyon büszke vagyok  harcaimra, szenvedéseimre, mindenre. Ha ezek nem lettek volna, akkor most nem beszélgetnénk.” 

Keresztes Ildikó: A Vida-dombról az X-FaktorbaKeresztes Ildikó: A Vida-dombról az X-Faktorba
Keresztes Ildikó, aki  Rákosmente 
Szent István-napi ünnepén adott 
nagysikerű megakoncertet a 
Vida-dombon, a Tizenhetedik 
Magazinnak arról is beszél, hogy 
valóban használ-e hajhosszab-
bítót vagy gondolkodik-e orra 
átplasztikázásán. Lelkesedett a 
Vida-dombért, amely – szerinte – 
a Tabánhoz, a rockzene kultikus 
helyéhez hasonlít. Mint határon 
túli magyar nagy öröme, hogy 
végre szülőföldjén is megszerez-
hetik a kettős állampolgárságot 
az ott élő honfi társaink, s hogy 
ezekben a napokban tömege-
sen tesznek állampolgársági es-
küt szerte Magyarországon, így 
Rákosmentén is. Örül annak, 
hogy megdolgozott a sikeréért, 
s nem tálcán kapta. Így jobban 
meg is tudja becsülni. Válaszol 
arra a kérdésre is: mi az ő útja, 
ami várja!

– Valóban hasonlít a Vida-domb 
a Tabánhoz, amelyre a popzene, a 
rockzene kultikus helyeként tekint?

– Fáradtan érkeztem, két koncert 
és sok száz kilométer autóvezetés 
volt már mögöttem, és nagyon sze-
rettem volna, ha egy nagyon klassz 
buli kerekedik Rákoskerten. Ami-
kor zenésztársaimmal a színpadról 
megláttuk a dombot, tele emberrel, 
a tetején egy nagy kereszttel, már 
megdobbant a szívem. Nemcsak 
azért, mert Keresztes a nevem, 
hanem egyébként is hiszek. Nem 
hallottam eddig a Vida dombról, s 
amikor megláttam, tényleg a Tabán 
jutott eszembe. Szerettem volna, de 
nem gondoltam, hogy ennyire jó 
buli lesz.

– Nagyon könnyedén kommuni-
kál a közönséggel!

– Nem szeretem eljátszani az elér-

hetetlen művésznőt, aki a színpadról 
– szempillákat rebegtetve – lenéz az 
alattvalóira. Szeretek poénkodni, 
szeretem, ha a közönség azt érzi, 
részese a bulinak. 

– Most olvastam a neten, hogy 
Keresztes Ildikó egyre csinosabb, a 
következő X-Faktorra hajhosszab-
bítást is vállal, és talán az orrplasz-
tikától sem riad vissza, hogy még 
csinosabb legyen. Igaz ez?

– A hétköznapokban nem szeretek 
talpig dekoltázsban és miniszoknyá-
ban járni. Nem hiszem, hogy egy 
nő csinossága ebben merülne ki. A 
műsor ad lehetőséget arra, hogy egy 
másik oldalamat mutassam meg: 
például sokkal jobban előveszem a 
nőiességemet. Szeretek öltözködni, 
vékony vagyok, vékony a derekam, 
de nem szeretek ezzel hivalkodni. 
Koncerten – érthető okokból – nem 
lehet alkalmazni az ilyen megoldá-
sokat. A hajam valóban hosszabb 
lett, de nem növesztettem, magától 
megnőtt. De lehet, hogy egy nap 
úgy döntök, hogy levágatom egé-
szen rövidre. Az orrommal szoktak 
a zenésztársaim viccelődni, hogy ez 
a leghangsúlyosabb része a fejem-
nek. Főleg, amikor nagyon fáradt 
vagyok és nyúzottnak tűnik az ar-
com, még vékonyabb lesz a fejem. 
Akkor tényleg nem látszik más 
belőle, csak egy orr. Sokszor elját-
szottam a gondolattal, de jó lenne 
megplasztikáztatni. De amíg az 
ember egészséges, és nem kell kés 
alá feküdnie, akkor inkább ne te-
gye. Arról nem szólva, hogy veszé-
lyes dolog egy énekesnél az orrhoz 
hozzányúlni, mert a hangképzésben 
fontos szerepe van. 

– Sok határon túli ezekben a na-
pokban tette le az állampolgársági 
esküt. Hogy érinti ez, hiszen ön is 

Marosvásárhelyen született?
– Nagyon nagy boldogság ezt 

végre megérni. Látom a barátaim 
szemében, akik nem beszélnek ar-
ról, hogy ez milyen jól esik nekik, 
hogy örülnek. Én a Ceaucescu-
rendszerben voltam tizenéves. 
Onnan eljönni, majd itt megkapni 
azt,  hogy idegen, román vagy, na-

gyon rossz. De az is, ha hazamész, 
otthon azt kérdik: miért mentél el. 
Tizenhétéves gyerekként jöttem át 
Magyarországra, édesanyám má-
sodik házassága révén. Nem volt 
tisztem az anyám döntését felülírni, 
nem is akartam. Ennek így kellett 
lennie. A lelkiismeretem tiszta. Imá-
dom Erdélyt. Egyre fontosabbak az 
ottani barátaim. Emellett itt csinál-
tam karriert, itt lett párom, itt ala-
kultak ki az új barátságok, itt lettem 
felnőtt. Persze, hogy Magyarország 
is nagyon fontos. Aki ezt nem így 
gondolja, annak azt mondom, le-
gyen az ő baja, nem az enyém. 

– Honlapján olvastam: Annyi 
harc után az én utam vár. Milyen az 
az ön útja?

– Sokat harcoltam. Nőként, elő-
adóként, emberként sem voltam az 
a fajta kislány, akit vattába csoma-
goltak. Nagyon büszke vagyok a 
harcaimra, nagyon büszke vagyok 
a szenvedéseimre, büszke vagyok 
mindenre. Ha ezek nem lettek vol-
na, akkor most nem beszélgetnénk. 
Persze, ezeket nem volt könnyű 
megélni. Átjöttünk egy másik or-
szágba. Itt kellett elkezdeni a felnőtt 
életemet, felvételizni a főiskolára, 
elkezdeni az énekesi, a színészi 
karriert. Tíz évet vártam arra, hogy 
megjelenhessen az első lemezem. 
Ezzel együtt szerintem nincsenek 
véletlenek. Ennek így kellett tör-
ténnie. Ez valóban az én utam. Ezt 
nekem meg kellett járni. Nagyon 

hálás vagyok a Jóistennek, hogy így 
jártam meg. S nem egy könnyebb 
úton. Így sokkal biztosabb az, hogy 
van. Nem veheti el senki. Ezért na-
gyon megharcoltam. 

Nem voltak kapcsolataim, nem 
volt soha menedzserem, most sincs. 
Nincs sajtósom, stylistom. Hálás 
vagyok a sorsnak, hogy olyan em-
bereket mondhatok ma már baráta-
imnak, művésztársaimnak, akiket 
nagylemezekről hallgattam, tisz-
teltem, bálványoztam, mint Tina 
Turnert. Sorolhatnám: Edda, East, 
Balázs Fecó, Cserháti Zsuzsa, nem 
akarok kihagyni senkit. Ezek szá-
momra nagyon nagy dolgok.     

Budapest XVII. kerületben lévő 
Vodafone viszonteladói üzletbe 
keresünk értékesítő kollégát. Az 
ideális pályázó: hasonló területen 
szerzett tapasztalattal rendelkezik, 
kiválóan kommunikál szóban és 
írásban egyaránt, fejlett probléma-
megoldó képességgel rendelkezik, 
megbízhatóan dolgozik csapatban 
és önállóan egyaránt, magabiztos 
felhasználója az MS Offi ce prog-
ramoknak. Az elbírálás szempont-
jából előnyt jelent: felsőfokú vég-
zettség, angol nyelv alapszintű is-
merete, B kategóriás jogosítvány, 
START-kártya. Fényképes önélet-
rajzokat kizárólag az alábbi címre 
várjuk: vodakoros@gsm1.hu

Vodafone állás
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