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A zene kitölti a mindennapokat
Múlt héten ünnepelte fennállá-
sának tizedik évét a csíkszeredai 
Slágerebbje produkció, amely-
ben a Nagy István Művészeti Kö-
zépiskola jelenlegi és volt diákjai 
szerepelnek. Kreiter Helga szinte 
a kezdetek óta együtt énekel a 
családdá kovácsolódott csapat 
tagjaival. Az évforduló kapcsán 
beszélgettük Helgával, aki be-
avatott a kulisszatitkokba is.

– Hogyan kerültél be a Slá-
gerebbje produkcióba?

– Kilencedikes voltam, a Slá-
gerebbje pedig akkor kezdte pá-
lyafutásának második évét. Az 
osztályfőnököm, Dobos Krisz-
tina, a produkció megálmodója, 
szervezője kiszemelt és elhívott a 
csapatba.

– Mit jelent számodra a Slá-
gerebbje élén énekelni, és milyen 
hozadéka van annak, hogy tag ja 
vagy a csapatnak?

– Számomra a Slágerebbje na-
gyon sokat jelent. A csapat tagjá-
nak lenni, énekelni fantasztikus 
dolog, egy második családommá 
vált ez a közösség. Együtt alko-
tunk, együtt létezünk. A próba-
folyamatok bár sokszor nagyon 
fárasztók � zikailag és mentálisan 
is, mégis rengeteget fejlődtem és 
fejlődök általuk. Folyamatosan 
dolgozom, hogy minél szebben, 
tisztábban és őszintébben éne-
keljek a színpadokon.

– Mik a jövőbeli terveitek? Tag-
ja maradsz a csapatnak?

– A jövőben szeretnénk mi-
nél magasabbra tenni azt a bizo-
nyos mércét, merünk nagyokat 
álmodni és dolgozni az álmain-
kért. Természetesen a minél na-

gyobb színpadokon való fellépés 
a cél, az álom. Szeretnénk minél 
több emberhez elérni, hogy töb-
ben megismerjék a tehetséges 
� ataljainkat. Több koncertet sze-
retnénk adni a jövőben. Mivel 
második családommá vált ez a 
közösség, ameddig csak tehetem, 
tagja maradok.

– Hogyan válhat valaki a 
Slágerebbje csapat tag jává?

– Már van egy magja a csapat-
nak, akik évek óta benne vagyunk, 
van, aki a legelső fellépés óta itt 
énekel. Igazából a csapat nyitott 
az új tagokra, viszont a mérce ma-
gasra van téve, bizonyítani kell, 
és keményen dolgozni. Ez a pró-
bafolyamatokra értendő, és ezt 
megelőzően a magángyakorlások, 
a befektetett idő, energia a fon-
tos. A próbafolyamatokra már 
kell tudni a darabot, a koncepció 
meg kell legyen az előadó fejében. 

Nyilván, a próbákon kerül a he-
lyére sok minden.

– Hogyan készültök fel egy kon-
certre? Mindenki saját magának 
választ dalt, vagy van egy repertoár, 
amiből lehet válogatni?

– Rengeteg próbával készü-
lünk a koncertekre. Ami azt jelen-
ti, hogy ha kell, délutántól éjsza-
kába nyúlóan próbálunk, vagy ha 
hétvége van, akkor reggeltől estig. 
Külön-külön dolgozunk minden-
kivel, kottázunk szólamokat vagy 
felvesszük telefonokra, és így ta-
nítjuk egymásnak. A dalválasz-
tások menetrendje az, hogy egy 
énekes legalább öt dalt hoz, amit 
elénekelne, meghallgatjuk őt, és 
kiépített szempontrendszer szerint 
döntünk. Például elég ismert-e a 
választott dal vagy a hangterjedel-
me megfelel-e az énekesnek stb. 
Élőben történik minden, gyakran 
kilenc tagja is van a zenekarnak, 
adott ponton a nagy koncerteken 
46 énekes van a színpadon, plusz 
a zenekar.

– Legközelebb hol hallgatha-
tunk meg titeket?

– A Facebook-oldalunkon le-
het követni a koncertdátumokat. 
Egyelőre most folynak a koncert-
szervezések, készítjük a progra-
mokat, tervezünk, próbálunk ele-
get tenni a felkéréseknek.
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Kreiter Helga, 22 éves. Gelencén nőtt fel. Kézdivásárhelyen 
zeneosztályban tanult nyolcadik osztályig. Matematika–informa-
tika osztályba is felvételizett, ahová szintén bejutott, de a szülei 
buzdították a zene szakra. 2011-ben részt vett az Erdély hang-
ja versenyen, ahol bejutott a 12 legjobb erdélyi hang közé. Majd 
a középiskola miatt Csíkszeredába költözött, ahol a Nagy István 
Művészeti Középiskolába járt ének szakra. 2016-ban érettségizett. 
Jelenleg a Sapientia – EMTE Csíkszeredai Karának másodéves PR 
és kommunikáció szakos hallgatója. A tanulás mellett több dolog-
gal is foglalkozik, énekórákat tart, zenekarokban énekel, de a szíve 
csücske a Slágerebbje, amelynek tíz éve oszlopos tagja.

Emlékszem, nagyszüleim mindig azt mondogatták nekem, 
hogy örüljek a fiatalságomnak. Nem szabad elfáradnom, bírnom 
kell azt, amit rám mér a sors. Azt hiszem, még túl fiatal vagyok 
ahhoz, hogy véleményt alkossak az élet eme nagy kérdéseiről. 
Csupán arról beszélhetek, amit ismerek és amit megtapasztal-
tam. A Z-generációhoz tartozom, egy olyan „csoporthoz”, amely 
beleszületett a technológiailag fejlett világba, amely gyorsan él. 
Sokkal több lehetőségem van az életben boldogulni, mint a szüle-
imnek volt. „Szabadabb” vagyok és függetlenebb.

Azt szokták mondani, hogy jóból is megárt a sok, s ez min-
dennel így van. Úgy hiszem, pont azért vár el tőlünk többet a 
világ, mert több mindenre van lehetőségünk. Észrevétlenül ki-
alakul bennünk valamilyen kényszer, ami életünk minden terü-
letére hatással van. Legyen szó munkáról vagy kapcsolatokról. 
Sok pénzt akarunk keresni, tökéletesen teljesítő diákok szeretnénk 
lenni. Azt akarjuk, hogy szüleink büszkék legyenek ránk, hogy 
minden tulajdonunkban lévő tárgy divatos és drága legyen. Esze-
veszettül küzdünk az egóval, mert ismerőseink nagy része tökéle-
tesen étkezik, s a rohanó mindennapjaikban arra is van idejük, 
hogy edzésre járjanak.

Mindez csak a jéghegy csúcsa. Ritkán esik szó arról, hogy 
egy húsz év körüli fiatal esténként hullafáradtan esik az ágyba. 
Napjának minden perce be van táblázva, mert ez kötelező. Félig 
gyerekként próbálja eltartani magát, próbál „tökéletes” karriert 
választani, s mindezt mosolyogva csinálja végig. Minden kornak 
megvan a maga nehézsége, és fogalmam sincs arról, mit hoz a 
jövő, de azt tudom, hogy olykor én is elbizonytalanodom ebben 
a kuszaságban. Megesik, hogy félek, és inkább választanám az 
egyszerűt. De azt hiszem, ez feladat és kihívás. Ahogyan nagy-
apáimnak sikerült lavírozni az ínséges és háborús időkben. Én is 
ebben élek, csak ez másmilyen háború.

Viszont minden éremnek két oldala van, és néha elfelejtjük 
értékelni a jobbik oldalt, s azokat a lehetőségeket, amelyek ben-
ne rejtőznek. Egyensúlyozni kell és próbálkozni, mert ezek nél-
kül unalmas lenne az élet. Nincs szükség sajnálkozásra, csak egy 
kis elfogadásra és megértésre. Látni kell az apróságokat, mert 
azokban rejlik a túlélés kulcsa. Könnyű azt adni másoknak, 
amit kérnek tőlünk, s közben nem szabad elfelejteni, hogy kik 
vagyunk valójában.

MONDJUK A MAGUNKÉT  Fülöp Orsolya 

Felemésztett energiák

Ha sapientiás vagy és szeretsz fényképezni, oszd meg velünk fotóidat! Névvel 
ellá  tott fény  ké  pe det és a java solt kép alá írást a szoke.zsuzsa@hargitanepe.ro 

e-mail-címre várjuk.
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