Rúzsa Magdolna öröme
Megasztár – 2006
A közönség-szavazatok elsöprő többségével, biztosan nyerte meg a TV2 harmadik Megasztár tehetségkutató versenyének döntőjét a 20 éves vajdasági
Rúzsa Magdolna.
A hazai sajtó egyöntetű véleménye szerint a május 20-i döntőn a papírforma győzedelmeskede : a
kivételes tehetségű, fantasztikus hangú kishegyesi
lány a verseny kezdetétől a példátlanul erős mezőny
legesélyesebb szereplője volt.
A Megasztár vetélkedők történetében az idei volt
az első, amelybe a határon túliak is jelentkezhe ek.
Rúzsa Magdi az 5800 lelkeket számláló Kishegyesről érkeze . A Szabadka és Újvidék közö félúton
fekvő települést többségében magyar nemzetiségűek lakják, de élnek i szerbek és romák is. (Lajkó Félix, a virtuóz romazenész is Kishegyesen kezdte a
legrangosabb európai színpadokra vezető karrierjét.) A ma i élő magyarok őseinek zöme 1769 tavaszán Békés megyéből, Szentandrásról költözö ide.
A kis település lakóinak 60 százaléka munkanélküli, Magdi sem tudo elhelyezkedni az egészségügyi szakközépiskola elvégzése után, apja pedig néhány hónapja veszte e el állását. Ez is közrejátszo
abban, hogy Magdi nehéz vívódások után eldöntötte: benevez a budapesti énekversenyre.
A Vajdaság magyarok lakta vidékein május 20-án
este még az Eurovíziós Dalfesztivált is há érbe szoríto a a Megasztár döntője. Az újvidéki, szerb nyelvű Dvevnik című lap kiemelte, hogy Rúzsa Magdolna többi közö egy szerb dal eléneklésével hódíto a
meg a pesti közönséget. Szülőfalujában, Kishegyesen éjféli tűzĳátékkal köszöntö ék Magdi győzelmét.
„Elmondhatatlan érzés volt, amikor kimondták a ne-

Duett a döntőben Varga Ferenccel

vem, a mennyországban éreztem magam! Nem tudom
megmagyarázni, hogy miért nem sírtam a végén, feldolgozhatatlan élmény volt. Talán majd egy hónap múlva kitör belőlem, és akkor három napig zokogni fogok egyfolytában. Életem legszebb ajándéka volt a szombat esti ováció,
amellyel a közönség ünnepelt, miután elénekeltem az
Enya-dalt” – mesélte el az eredményhirdetés után
ado első interjújában a vajdasági lány.
A harmadik Megasztár győztese elő most egy új
élet lehetősége nyílik meg. Az első díjjal egy berendeze budapesti lakóparki lakás, autó és lemezszerződés tulajdonosa le . Magdi biztos abban, hogy
zenekart szeretne, de még nem döntö , kikkel fog
együ dolgozni. Több ajánlatot kapo , állítólag Németországból is érdeklődtek iránta. Szerénysége
azonban változatlan.
– Sosem fogok elszállni a sikertől! – állíto a határozo an, amikor megkérdezték tőle, hogyan viseli a
rajongók túláradó szeretetét, a gratulációk özönét.
– Nagyon jólesik, egyszerűen fantasztikus. Noha fáradt
vagyok, egyetlen percig sincs terhemre, ha megállítanak az
utcán, integetnek, vagy autogramot kérnek. Hogyan lehetne azt megunni, hogy ennyire szeretnek?
A verseny után néhány hetet
most o hon pihen, és felkészül
élete legnagyobb változására,
Magyarországon képzeli el a jövőjét. A győzelem után pár nappal öt évre szóló nemzeti vízumot
kapo , amelyet Magyarország
szabadkai főkonzulja nyújto át
az énekesnőnek.
Az új magyar énekessztár első
CD-je júniusban jelenik meg. Valamennyi dalt tartalmazza, amelylyel a versenysorozatban a zseniális vajdasági kislány meghódíto a
a magyar közönség szívét.
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