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Párja májusban, a születésnaPján kérte meg a kezét

 CD

katica: azonnal igent 
mondtam, balázs 
életem szerelme!
Katica már kislány korában tudta, hogy a szín-
pad az ő világa. Először színésznőnek készült, 
azonban az élet akadályokat gördített elé, végül 
az éneklés mellett döntött. Hosszú utat járt be, 
karrierjét öt évvel ezelőtt kezdte el komolyan épí-
teni. De mint mondja, megérte a befektetett ren-
geteg energia és pénz, mert úgy érzi, végre elér-
te célját. Januárban a Zenebutik csatornán saját 
műsorral jelentkezett, sőt már a következő terv 
megvalósításán dolgozik, miközben a magánéle-
tében is óriási változások történtek. Rátalált újra 
a szerelem, és tavaly nyár elején össze is költö-
zött kedvesével, aki tíz hónappal később, május-
ban, a születésnapján kérte meg a kezét. Az éne-
kesnőnek lapunk júliusi számában jelent meg 
vadonatúj, harmadik nagylemeze, ennek kap-
csán mesélt őszintén a Sztár Limonádénak az 
életéről, a terveiről, a lánykérésről, és élete egyik 
legnagyobb fájdalmáról, édesanyja elvesztésé-
ről, aki áprilisban, egy rövid, ám súlyos beteg-
ség következében hunyt el.

Az énekesnő 
harmadik 

nagylemeze 
jelent meg 

Hosszú utat járt be, 

karrierjét öt évvel 

ezelőtt kezdte el építeni
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katica: azonnal igent 
mondtam, balázs 
életem szerelme!

„Jó időre felhagytam az énekléssel”
Általános iskola után Ózdról egy miskolci szakközépiskolába került, 
ott folytatta a tanulmányait. Ekkor erősödött meg benne a vágy, hogy 
hivatásszerűen is szívesen foglalkozna az énekléssel, pedig korábban 
más nagy álma volt, ezért elsőként másik iskolába próbált bejutni.

– Eredetileg színésznő szerettem volna lenni. Felvételiztem a Zrínyi 
Ilona Gimnázium dráma szakára. Amikor én voltam diák, abban az 
időben ez számított nagy ugródeszkának a színészi pályájához, gya-
korlatilag innen lehetett akkoriban tovább menni a színművészetire. 

„szerető és összetartó  
családom van”

Katica a legújabb nagylemeze kapcsán mesélt lapunknak életéről. 
Olyan mélységekig körbejártuk az életét, ami által a közönsége kö-
zelebbről is megismerheti. A legnagyobb őszinteséggel idéztük fel 
az útját, ami a mai sikereihez vezetett. Az énekesnő óriási szere-
tetben nőtt fel családjában, ami mai napig biztonságot nyújt szá-
mára.

– Az óvodás korom emlékei maradtak csak meg bennem, de rend-
kívül jó gyermekkorom volt. Amikor születtem, anyukámnak már 
volt két gyermeke az előző házasságából, így sokáig én voltam a 
legkisebb a családban. Elég szerény körülmények között éltünk, 
nem dúskáltunk anyagi javakban, viszont annál boldogabbak vol-
tunk. Szerető és összetartó családom van, a nagyszüleim is ezt a 
példát mutatták nekünk, bár sajnos már csak egy nagymamám van 
közöttünk. Óriási szeretetburok vett körül, csak jó emlékek élnek 
bennem – kezdte a Sztár Limonádénak.

Ahogy az lenni szokott, Katicánál is már kislány korában meg-
mutatkozott tehetsége.

– A zene szeretete is korán kezdődött. A nővérem énekelt, ő volt 
az első a családban, akinél ez megmutatkozott, de az egyértelmű, 
hogy édesanyánktól örököltük zeneiségünket. Bár nagyon jó volt 
a hangja, de csak saját kedvtelésből énekelt, így ő nem vágyott so-
sem erre a pályára. Ahogy említettem, a nővérem kezdte elsőként 
ezt komolyan venni, és az általános iskola énekkarának volt a tag-
ja. Én szinten abba a suliba jártam, és még egész pici voltam, ami-
kor már beválogattak az idősebb gyerekek közé a kórusba. A taná-
rom a tesóm miatt külön figyelmet fordított rám, mert abban bí-
zott, hogy hasonlóképpen nekem is jó hangom van. Éveken át a 
nagyobb lányok között énekeltem. Mindig is szerettem szerepel-
ni, izgatott voltam minden fellépés előtt, így ha színpadra álltam, 
borzasztó lámpaláz fogott el. Remegett a gyomrom, a lábam, és 
még a hangom is. Izgulós típus voltam, de mindettől függetlenül 
imádtam azt a környezetet – emlékezett vissza.

színésznőnek 

készült, végül 

az éneklést 

választotta

Imádott nővérével, Timivel

„Elég szerény körülmények 
között éltünk, 

nem dúskáltunk anyagi javakban”



6 2022.
július www.sztarlimonade.hu

Sufi volt Katica elSő  
menedzsere 

sufi a sztár limonádénak mesélt a megismerkedésük-
ről. Munkakapcsolatból hamar barátság lett közöttük.
– Katicával mindketten Ózdon laktunk, amikor több 
mint tíz évvel ezelőtt megismerkedtünk. első perctől 
kezdve szimpatikusak voltunk egymásnak, és jó kap-
csolatba kerültünk, később ez barátsággá alakult át. 
Én tizennégy éve rádiózom egy helyi adónál, a mun-
kám által hallottam róla, sőt személyesen is láttam őt 
a szórakozóhelyen énekelni, nagyon megtetszett, és 
azonnal láttam, hogy tehetséges. Mivel rengeteg ze-
nészt ismertem, közösen úgy döntöttünk, hogy meg-
próbálom egyengetni az útját. az első lemezének a 
megjelenésének munkálataiban én is részt vettem, ha 
még csak annyira is, hogy megismertettem Szászi ti-
bivel, aki hangszerelte az albumot. Kicsit a távolság, 
és a koronavírus-járvány miatt az elmúlt két évben 
nem sokat találkoztunk, és bár nem napi kapcsolat-
ban vagyunk, de gyakran beszélünk. van, hogy csak 
néhány szót váltunk írásban, inkább telefonon keres-
sük egymást. Mindig tudunk egymásról, és én mind-
végig figyelemmel kísérem a munkásságát – nyilat-
kozta lapunknak Sufi.
– lehet, hogy elfogult vagyok, és nekem az első pilla-
nattól kezdve csodálatos volt a hangja, de rengeteget 
fejlődött, és ugye nem beszélve az útról, amit Ózdról 
idáig megtett. igaz, neki sem adták „ingyen” a sikert, 
lépésről lépésre sikerült feljebb lépkednie. Nagyon 
büszke vagyok rá, és sok sikert kívánok neki a továb-
biakban is – mondta Katica jó barátja.

 CD

Sajnos már ott nem jött össze a vágyam, néhány ponttal maradtam le 
a felvételin. Később jöttem rá arra, hogy azért nem ez lesz az én pá-
lyám, mert bár szavalóversenyekre sokat jártam, és mindig nagyon 
jó eredményeket értem el – országos versenyig is eljutottam –, még-
is sokat küzdöttem a szövegtanulással. Tudtam, ha színésznőnek men-
nék, és egy nagyobb terjedelmű darabot kellene megtanulni, arra nem 
lennék képes. Persze ez a félelmem soha nem igazolódott be. Erről 
az álmomról lemondtam, de közben a középiskola mellett jártam pél-
dául statisztáskodni, próbáltam helyezkedni, keresni a lehetőségeket, 
végül történt egy törés az életemben, ami miatt visszamentem Ózd-
ra, és sajnos jó időre felhagytam az énekléssel – idézte fel a közép-
iskolás éveit az énekesnő.

A sok kihagyás ellenére is idővel úgy érezte, jó lenne számára egy 
lehetőség, ahol kibontakoztathatná tehetségét. Ekkor jött az életébe 
egy lehetőség.

– Néhány év elteltével egy barátomnak meséltem, hogy nagyon sze-
retnék egy zenekarban énekelni, és mivel ő egy együttes tagja volt, 
megkérdeztem tőle, hogy nem csatlakozhatnék-e hozzájuk. Sajnos 
ott nem volt hely, de volt olyan ismerős zenekar, akik akkor kerestek 
énekesnőt. Végül komolyra fordult a dolog, meghallgattak, és az el-
ső alkalom után úgy döntöttek, meggyőzte őket a hangom, és bevet-
tek a csapatba. Nagyjából két éven át dolgoztunk együtt, majd ma-
gánéleti dolgok miatt sodródtam el tőlük. Ismét egy hosszú szünet 
következett, mert közben megszületett a kislányom, anyaként kellett 
helytállnom, nem tudtam éjszakázni, hiszen a bálok, lagzik nemcsak 
hétvégére, hanem az esti órákra szólítják el a művész embert. Ami-
kor nagyobbacska lett a gyermekem, akkor kezdtem el újra vendég-
látózni, majd másfél év elteltével fordult meg velem a világ, és ak-
kor jött az életembe egy nagy, váratlan lehetőség, aminek köszönhe-
tően most a harmadik nagylemezem jelenik meg – mesélte.

Éveken át vendéglátózott, 
egy zenekar 

énekesnője volt

Egykori menedzserével, Sufival 
a munkakapcsolatból 

hamar barátság lett
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„ha ő nincs, talán nem  
tartanék itt”

Az élet többször hozta össze olyan emberekkel Katicát, akik segí-
tették a karrierje építésében. Ilyen volt Oláhné Bálint Zsuzsa is, 
akit a szakmában mindenki Sufiként ismer.

– Ha ő nincs, talán nem tartanék itt. Csakúgy, mint én, Sufi is óz-
di, és a megismerkedésünkkor már jó ideje mozgott a zenei kör-
ben, és a Joker Rádióban dolgozott műsorvezetőként. Nagyon há-
lás vagyok a sorsnak, hogy összehozott vele. Általa ismertem meg 
Partycsóka Tomit, akit akkor már láthattak a nézők a televízióban. 
Ötleteltünk, majd megszerveztünk Ózdon egy bulit, és őket hívtuk 
meg zenekarnak. A rendezvény rendkívül sikeres volt. Ezután két 
héttel keresett meg Tomi, és meghívott az egyik Budapesten for-
gatott tévéfelvételére. Örömmel mondtam neki igent, és ezen a na-
pon ismertem meg Szűcs Balázst, aki a Trimedio kiadónak a tulaj-
donosa (Ma már Katica párja, vőlegénye – a szerk.). Itt találkoz-
tam mindenki mással is, olyan nagyszerű emberekkel, akik a mu-
latós világban mozogtak. Ettől fogva minden ment a maga útján, 
még annak ellenére is, hogy nem voltak nagy vágyaim, pláne, hogy 
televízióban szerepeljek. Volt három saját dalom, amivel tökélete-
sen meg voltam elégedve, nem gondoltam, hogy majd idővel ön-
álló albumom fog megjelenni. Valahogy a sors alakította így az éle-
temet – mondta Katica.

„nem szakadt a siker csak 
úgy az ölembe”

Katica hosszú utat járt be – mint ahogy azt Sufi, egykori menedzse-
re is mondta – mert, ahogy belevágott a karrierje építésébe, soká-
ig saját maga finanszírozta az utazást, ez igen költséges volt, hi-
szen havonta egy-két alkalommal Ózdról Budapestre kellett utaz-
nia. De mint mondja, a fővárostól több mint kétszáz kilométerre 
nem egyszerű az álmokat megvalósítani.

– Mindig nagyon szerettem énekelni, de csaknem a világ végén, 
Ózdon rendkívül nehéz volt karriert építeni, hiszen senki nem ar-
ra kíváncsi, hogy mekkora tehetség vagy, hanem a mulatás, a szó-
rakozás érdekli csak az embereket, és hogy jól érezzék magukat. 
Szerettem volna onnan kitörni, és annak ellenére, hogy éveken át 
ez egy befektetés volt, rengeteg pénzt öltem bele, egyrészt az úti-
költség és a fellépő ruhák miatt, de én fizettem a rengeteg stúdió-
zás költségeit, a fotózásokat, a lemezgyártást, mindent. Rengeteg 
munkát és energiát őrölt fel úgy, hogy közben a civil munkámat is 

végeztem, hiszen egy iskolában dolgoztam a hétköznapokon. Nem 
szakadt a siker csak úgy az ölembe, megdolgoztam érte – mesélte, 
majd hozzátette, 2017-ben került a Trimedio kiadóhoz, és már ab-
ban az évben megjelent az első nagylemeze, melynek hangszerelé-
sét Szászi Tibornak, Tebének köszönheti.

– Rá két évre éreztem azt, hogy kezd megtérülni a sok energia és 
költség, abban az évben kaptam először jogdíjat. Nem kell itt nagy 
összegekre gondolni, hiszen nem egy slágergyártó kisiparosként dol-
goztam, de egy vidéki énekesnőnek mégis hatalmas dolognak számí-
tott, hogy ezért pénzt is kapok. Sosem voltam nagyravágyó, elégedett 
voltam azzal, amim volt, ráadásul akkor már elég sok felkérésem ér-
kezett, jártam az országot, sőt még külföldön, Romániában és Szlo-
vákiában is felléptem. Éreztem, hogy valami elindult, és jó úton ha-
ladok, ám 2020 márciusában kitört a koronavírus-járvány, és Magyar-
országon egyik napról a másikra betiltották a koncerteket, és gyakor-
latilag a művész emberek megélhetése megszűnt, nekem is elmarad-
tak a felkérések. Sajnos a pandémia minden túlzás nélkül teljesen ki-
radírozott az előadók sorából, az emberek tudatából, így mindent elöl-
ről kellett kezdenem. Úgy éreztem, minden addigi munka felesleges 
volt, és ha nincs Szűcs Balázs, akkor réges-régen feladtam volna az 
énekesi karrieremet. Sokat köszönhetek neki, mert lelkileg is támo-
gatott, és biztatott a „visszatérésem” kapcsán. Bármilyen problémá-
val találtam szemben magam, addig ment, amíg meg nem oldotta. Ő 
váltotta a legnagyobb vágyaimat is valóra, hiszen ma már saját tévé-
műsorom van – jelentette ki Katica.

Párja, Szűcs Balázs a legnagyobb álmát váltotta 

valóra azzal, hogy saját tévéműsora indult

Partycsóka Tominak nagyon 
sokat köszönhet

Első nagylemezét Szászi Tibor,

Tebe hangszerelte



8 2022.
július www.sztarlimonade.hu CD

összetört a szíve, elveszítette  
édesanyJát áprilisban –  

„anya a szövetségesem volt”
Katica mind ez idáig nem beszélt élete egyik legrosszabb időszaká-
ról. Imádott anyukáját áprilisban veszítette el, akitől májusban vet-
tek családjával végső búcsút.

– Édesanyám halálát követő két hónap és az azt megelőző nyolc 
hét elmondhatatlanul szörnyű volt számomra. Annyira gyorsan tör-
tént minden, amire nem volt idő felkészülni. Szinte az egyik felis-
merés még el sem jutott a tudatunkig, amikor jött a másik pofon. 
Rendkívül gyorsan romlott anyának az állapota, és borzasztó érzés 
az, amikor már a legelején közli az orvos, hogy menthetetlen, és nem 
tudnak semmilyen kezelést biztosítani a javulása érdekében. Attól 
fogva rettegtünk, hogy mikor következik be az a nap, amikor örök-
re elveszítjük őt. Mindezt figyelembe véve mégsem számítottunk ar-
ra, hogy ilyen hamar fog bekövetkezni, és már az anyák napját sem 
éli meg – mondta könnyeivel küszködve az énekesnő.

– Mi tudtuk, hogy nem fog meggyógyulni, de előtte ezt titkoltuk, 
így ő az utolsó pillanatig reménykedett. Nagyon fájdalmas volt min-
den  pillanat. Közel két hónap elteltével úgy érzem, kicsit felszaba-

dultabb vagyok, és ez csupán csak annyit jelent, hogy nem a nap 24 
óráját töltöm sírással, de szinte még mindig nincs olyan nap, hogy 
ne erednének el a könnyeim, ha rá gondolok. Igyekszem ezt kifelé 
nem mutatni, és csak akkor pityergek, ha Balázs sincs itthon, és a 
kislányom is iskolában van. Azért ilyen nehéz ez, mert, ahogy már 
említettem, összetartó család vagyunk, és nagyon jó kapcsolatban 
voltam anyukámmal. Szerettük egymást, ragaszkodtunk egymáshoz, 
és amióta tavaly nyár elején elköltöztem Ózdról, nem volt olyan nap, 
hogy ne beszéltünk volna telefonon. Szinte minden héten hazaláto-

Januárban indult el saJát  
tévéműsora

Az énekesnő Boldog órák című műsorával szeretett volna eltérni tel-
jesen az addig megszokottaktól. Ez sikerült is neki, hiszen egyre töb-
bek ülnek le hétről hétre a tévé elé, és megnézik, milyen műsorve-
zető vált Katicából.

– Nagyon régi álom volt, vágytam rá, hogy meg tudjam megvaló-
sítani. Úgy tűnik, most jött el az ideje, most volt minden feltétel adott 
hozzá. Próbáltunk valami teljesen újat létrehozni, a megszokott mű-
soroktól eltérni. Én voltam az, aki ragaszkodott ahhoz, hogy egy be-
szélgetés-vonal is belekerüljön a műsorba, ezen belül pedig azt is 
szerettük volna, hogy ez is eltérjen a megszokottaktól. Olyan kér-
déseket teszek fel a vendégeimnek, amelyeket mások nem biztos, 
hogy mernének, és ami a nézőket is érdekli, egy kicsit csípős, szem-
telen és néha provokatív stílusban. (nevet) A viccet félretéve, tény-
leg a jó ízlés határain belül maradva, de úgy, hogy a néző újra és új-
ra leüljön a tévé elé. Tényleg volt olyan vendégem, aki olyan kér-
dést kapott, hogy még a lélegzete is elállt, de persze sértődés nélkül. 
Úgy gondolom, egy nagyon színvonalas műsor kerekedett ki belő-
le – mesélte az énekesnő, aki azt is elárulta, már a harmadik és a ne-
gyedik évadot is leforgatták.

– A visszajelzések rendkívül jók, a nézettség tekintetében is min-
dig jó helyen, az elsők között vagyunk. Azt tapasztaltuk, hogy sze-
retik az emberek, és ami a legfontosabb, hogy minőségben is elis-
merik. A második forgatásra nagyon készültem, átnéztem az első 
adásokat, igyekeztem abból tanulni, mi az, amin kellene változtat-
ni, amivel nem voltam elégedett. Minden szempontból mustráltam 
magam, megpróbáltam kiszúrni a hibákat. Sajnos az életemben ko-
moly magánéleti problémák adódtak, mert amikor a második éva-
dot forgattuk, akkor lett az édesanyám nagyon beteg. Érthető mó-
don az agyam mindig felé járt, a szünetekben is minden percet igye-
keztem kihasználni, hogy tudjak vele beszélni, és egy-egy telefont 
el tudjak vele kapcsolatban intézni. Úgy érzem, emiatt nem tudtam 
százszázalékosan koncentrálni a feladatomra, persze mindent elkö-
vettem, hogy ezt a vendégeim és a nézők ne érezzék. Ebben a lelki-
állapotban interjúvoltam meg 21 embert, nem volt könnyű. Nagy 
koncentrációt igényelt, de ettől függetlenül úgy gondoltam, hogy si-
került, mert már vissza tudtuk nézni a felvételeket, és úgy ítéljük 
meg, az elsőtől sokkal jobb lett.

édesanyja 
elvesztéséről 

először beszélt – 
„tudtuk, hogy 

nem fog 
meggyógyulni”

„Annyira gyorsan történt minden,
amire nem volt idő felkészülni”

Tévéműsorának második 
évadát akkor forgatta, 
amikor már anyukája 

nem volt jól
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gattunk, amikor pedig beteg lett, oda-vissza ingáztunk, igyekeztem 
mindent megtenni, és sokat látogatni. Anya a szövetségesem volt, 
rengeteg olyan dolog volt az életemben, amit soha senkinek, csak 
neki mertem elmondani. Nemrég azt mondtam a páromnak, hogy 
engem már senki nem fog úgy szeretni, mint ahogy édesanyám – 
mesélte, és érdeklődésünkre a részletekről is beszélt.

– Március 8-án tudtuk meg, hogy nagy a baj, akkor diagnoszti-
záltak nála daganatos betegséget, és április 25-én örökre lehunyta 
a szemét. Minden másfél hónap alatt történt. Sajnos nagyon előre-
haladott állapotú volt a rák, későn derült ki, és nem lehet tudni, 
hogy az mióta volt a szervezetében. Ő is olyan volt, mint amilyen 
én vagyok. Akármi baj van, bármi fáj, nem veszünk róla tudomást, 
és nem fordulunk orvoshoz. Ez volt a baj, mert voltak tünetei, és 
mindig próbáltuk neki mondani, hogy kérjen segítséget, legalább 
vizsgáltassa ki magát. Sajnos ez már csak akkor történt meg, ami-
kor késő volt, és visszafordíthatatlanná vált az állapota – mondta, 
majd hozzátette, nagyon sokat szoktak családon belül beszélgetni 
édesanyjáról.

– Ha hazamegyünk Ózdra, a tesóimmal és apukámmal folyama-
tosan őt emlegetjük. Amióta szegény anya elment, nem volt olyan 
hét, hogy ne utaztunk volna haza. Már rendbe tettük a sírját, gyö-
nyörű virágokkal ültettük tele ideiglenesen, amíg el nem készül a 
végleges síremléke. 

két hónapJa történt meg  
a lánykérés

Az énekesnő magánéletében is nagy változások történtek tavaly. Új sze-
relem jött az életébe, és felhagyott a régi életével.

– Nem titok, de teljesen megváltozott az életem, amióta elköltöztem 
Ózdról. Egy éve a párommal, és a kislányommal élünk hármasban, a min-
dennapok is másképp telnek, mint azelőtt. Veresegyházán élünk, és már 
kezdjük kiismerni magunkat a városban, egyre több ismerős arccal talál-
kozunk nap mint nap, kezdünk otthonosabban mozogni, és egyre inkább 
úgy érezzünk, otthon vagyunk. Jó lesz majd teljes értékű emberként ide-
tartozni – mesélte Katica, aki a Sztár Limonádénak árulta el elsőként, 
hogy szerelmével új szintre lépett a kapcsolata, ugyanis a legváratlanabb 
pillanatban, egy jegygyűrű kíséretében kérte meg Balázs a kezét.

– Amikor már egy párt alkottunk, de még nem éltünk együtt, akkor is 
tökéletesen passzoltunk egymáshoz. Pontosan emiatt volt bennem féle-
lem, hogy mi lesz, ha összeköltözünk, milyen esetleges rosszabb tulaj-
donságok fognak kiderülni. Mert annyira szép és tökéletes volt minden, 

nehéz ilyenkor elhinni, hogy 
ilyen van az életben. Balázs ne-
vében is mondhatom, hogy első 
pillanattól kezdve úgy éreztük, 
mintha világ életünkben egy fe-
dél alatt éltünk volna. Ez az egy 
év is sokkal többnek tűnik emi-
att – mondta Katica.

– Harmonikus a kapcsolatunk, 
és életem legrosszabb időszaká-
ban, amikor elveszítettem az 
édesanyámat, velem volt és 
mindvégig tartotta bennem a 
lelkem, és támogatott. Nagyon 
hálás vagyok neki ezért is. Biz-
tos vagyok benne, ha ő nincs 
mellettem, nem tudtam volna 
átvészelni azt az időszakot. 
Boldog vagyok, mert a szerel-
mem eljegyzett. A születésna-

pomon, május 5-én történt. Sajnos két nappal előtte temettük el anyát. 
Nem szerettem volna semmilyen ünneplést, megbeszéltük Balázzsal, 
hogy torta sem lesz, vendégeskedés sem. Pontosan tudtam, hogy sírás-
sal fog telni a nap. Saj-
nos így is volt. A szerel-
mem ennek ellenére fel-
köszöntött, kaptam egy 
csodálatos rózsacsokrot 
és egy picike kis tortács-
kát tőle, mert bár kér-
tem, hogy ne, ő fontos-
nak találta. Ekkor vette 
elő a gyönyörű gyűrűt 
és feltette a kérdést, 
amire igent mondtam, 
és felhúzta az ujjamra. 
Nagyon megható pilla-
nat volt számomra, ő 
életem szerelme – me-
sélte lapunknak az éne-
kesnő.

Tavaly júniusban költözött 
össze szerelmével

Kislánya, Barbi a szeme fénye

Büszkén mutatta 

meg a jegygyűrűjét

„Engem már senki nem fog 
úgy szeretni, mint édesanyám”
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élő adásban debütált műsorvezetőként 
és rádióműsora is elindult

Mint ahogy a magánélete, a karrierje is hatalmas fordulatokat hozott. 
Saját műsora mellett már élő műsor házigazdájaként is bizonyított, 
kollégája oldalán.

– Nagyon megtisztelő felkérést kaptam. Dreddel vezettem Pünkösd-
kor a Zenebutik csatornán egy élő kívánságműsort. A korábbi évek-
ben is láthattak a nézők mint előadó, most viszont műsorvezetőként 
mutatkoztam meg. Nekem ez egy teljes új helyzet volt, hiszen a saját 
műsorom felvételről kerül adásba. A Mokka stúdiójából jelentkeztünk, 
rendkívül élveztem ezt a feladatot is. Négy órán át tartott a műsor, 
minden percét élveztem, nagy kihívás volt számomra. Tudtam, hogy 
meg fogok vele birkózni, és remélem, a jövőben is érkezik még ha-
sonló felkérés számomra – mesélte büszkén Katica, majd hozzátette, 
egy vadonatúj rádióműsor is indult nemrégiben a Trimedio Rádión.

– A tematikája hasonló lesz, mint a Boldog órák tévéműsoromnak. 
Itt is hétköznapi, magánéleti témákról fogok beszélgetni a vendége-
immel, mely a Csak őszintén Katicával címet kapta. Ezt is előre vesz-
szük föl, annyi különbséggel, hogy itt csak a hangommal találkozhat-
nak a hallgatók. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy még na-
gyobb gyakorlatra és rutinra kell szert tennem, de nagyon igyekszem, 
és bízom benne, napról napra, adásról adásra csak jobb lesz. Annyit 
azonban kijelenthetek, hogy rendkívül élvezem, szeretem a munkái-
mat, és az énekes pályám mellett szeretnék ezen a vonalon is megma-
radni, és akár a jövőben még több műsor házigazdájaként feltűnni. 
2019-ben vezettem először egy gálát Szűcs Balázzsal közösen, akkor 
is már magamnak éreztem a terepet, ott eldöntöttem, hogy szeretném 
ezt a vonalat is erősíteni – jelentette ki.

harmadik nagylemeze Jelent meg
Katica ontja magából a saját dalokat. Legújabb albumára is ezekből 
került fel jó néhány.

– Tizenhat dalt tartalmaz. Csak 2-3 olyan nóta lesz, amit a legelső 
albumomról átvettünk, ezen kívül kapott helyet két feldolgozás is, va-
lamint 2 duett is hallható rajta, amit a húgommal közösen éneklünk. 
Ezek még 2018-ban megszülettek, de most jött el az ideje, hogy meg-
mutassuk a nagyközönségnek is. Persze számos új szerzeményem is 
itt lesz hallható, amiknek java része idén született. Az elmúlt években 
több dalszerzővel működtem együtt, a közös munkából is néhány fel-
került az albumra – osztotta meg lapunkkal, és egy örömhírről is be-
számolt: újabb tévéműsor házigazdájaként találkozhatunk vele az év 

Örömmel mondott igent 

a Zenebutik megkeresésére

Rendkívül élvezte az élő 

műsor vezetését

Ősszel egy vadonatúj 

műsornak a forgatásait 

kezdi meg
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második felében, ami azért különleges számára, mert imádott apu-
kája álmodta meg.

– Ősszel, egy vadonatúj műsorral is készülünk, aminek én leszek 
a házigazdája, de apukám – aki egyébként a legnagyobb kritiku-
som – az ötletgazda, aki az elsőként megjelenő lemezem egyik da-
lában dalszerzőként is megmutatkozott. Kettős produkció lesz, mert 
ez egy amatőr táncverseny, ahol különböző előadók fogják szol-
gáltatni a zenét. A párom, Szűcs Balázs és két kiváló színész fog 
ülni a zsűriben. A Zenebutik csatornán lesz majd látható. Öt mű-
faj lesz egy műsoron belül, itt fogják megcsillogtatni a tudásukat 
a jelentkezők. Élő közönség, nagyszabású produkció, és úgy ter-
vezzük, hogy augusztus elején hirdetjük meg a felhívást, a felvé-
tel pedig októberben lesz, és januártól lesz látható a televízióban. 
Nagyon várom!

„az állatok is családtagnak  
számítanak”

Katica hatalmas állatbarát, családjukat négy boldog kutyus és egy 
cica egészíti ki. Nagyon fontos számára az állatvédelem, ezért ko-
moly lépésre szánta el magát, egy olyan műsort szeretne megren-
dezni, amely által támogatást tudnak nyújtani a rászoruló menhe-
lyeknek.

– Tavaly, a szilveszteri élő műsorban velem tartott az egyik kis 
családtagunk. Az én négy kutyámból három mentett, csak egyikü-
ket vásároltuk. Mellettünk még bőven elfér az egyetlen cicánk is. 
(nevet) Mi úgy élünk, mint egy nagy család, ahol az állatok is csa-
ládtagnak számítanak. A szilvesztert is miattuk itthon töltöttük a 
nappaliban a négy eb társaságában, mert sajnos őket is mindig meg-
viseli az olyankor szokásos nagy durrogtatás. Régre nyúlik vissza 
az állatszeretetem, már gyerekkoromban is szinte minden kis ked-
vencemet hazahordtam. Hol egy madarat, hol egy kis egeret saj-
náltam meg. Ha találtam egy lesérült állatot, biztosan otthon kö-
tött ki velem – mesélte nevetve az énekesnő.

– Szeretnénk helyben, ahol élünk, Veresegyházán egy jótékony-
sági szabadtéri rendezvényt tartani. A programon több sztár lépne 
színpadra, és az onnan befolyt bevételt fogjuk felajánlani támoga-
tásképpen állatvédelemre, menhelyekre, a célunk, hogy támogas-
suk a rászoruló állatokat, és felhívjuk a figyelmet ennek fontossá-
gára. Már dolgozunk rajta, de egyelőre még nem tudjuk, hogy mi-
kor fog megvalósulni. Kezd kirajzolódni, hogyan lehetne ezt sike-
resen létrehozni. Szeretnénk ezáltal a helyi kapcsolatokat is építe-
ni, eljutni a helyi lakosokhoz is, ha már itt választottunk magunk-
nak otthont. A cél nagyon nemes, így bízom benne, hogy hamaro-
san a részletekről is majd beszámolhatok – avatta be lapunkat Ka-
tica.

Reméli, hogy még bizonyíthat 

sokszor műsorvezetőként
Jótékonysági szabadtéri rendezvényt szeretne 

az állatmenhelyek támogatására szervezni
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sihell Ferry: Figyelemmel kísérem 
a karrierjét

Katica karrierje elején ismerte meg Sihell ferryt, aki azonnal fel-
ajánlotta a segítségét az énekesnőnek.
– eddig két dal erejéig dolgoztam együtt Katicával, de bízom ben-
ne, hogy ennek a jövőben lesz valamilyen folytatása. az ismeret-
ségünk régre nyúlik vissza, az egyik Dallamokon át tévéfelvéte-
len ismertem meg, ahol már akkor a saját dalaival jött. a fellépés 
után sokat beszélgettünk, és biztattam, hogy folytassa az ének-
lést, mert nagyon tehetségesnek tartom. a dalai is tetszettek, azon-
ban úgy éreztem, a hangszerelés – de senki munkáját nem szeret-
ném leszólni – nem tökéletes. Megbeszéltük, hogy segítek neki, 
ahol tudok, aminek végül az lett az eredménye, hogy személyre 
szabottan írtam neki néhány dalt, amiket már én hangszereltem 
meg. Így utólag is örülök, hogy ennyiben is hozzá tudtam járulni 
a karrierjéhez, amihez csak gratulálni tudok. figyelemmel kísé-
rem az útját. függetlenül attól, hogy két különböző csatornán va-
gyunk, előszeretettel szoktuk felhívni a felvételeinkre, és azóta 
is szívesen látom a műsoromban – nyilatkozta a Sztár limonádé-
nak ferry.

Ismertségük régre 
nyúlik vissza

mesterkozmetikus vette 
kezelésbe katicát

„a koncertemen ismerkedtünk meg Neukunft erikával, aki 
mint vendég, mondhatom talán, mint rajongó volt jelen ezen 
a számomra nagyon fontos eseményen. Miután lement a mű-
sor, beszélgetni kezdtünk és kapott tőlem egy lemezt is. ak-
kor derült ki, hogy ő mesterkozmetikus és rögtön felajánlot-
ta, hogy kitetoválja a szemöldökömet. Nem sokkal későbbre 
már egyeztettünk is egy időpontot, soron kívül fogadott nagy 
szerencsémre, mert épp egy forgatásra készültem. azóta is 
hozzá járok, és mindenkinek csak ajánlani tudom. Nagyon jól 
összebarátkoztunk és egy kiváló embert ismertem meg sze-
mélyében. Ha az olvasók is szépülni is szeretnének, bátran 
ajánlom őt. elérhetőségei: Neukunft erika mesterkozmetikus."

06/30/825-7288
Hajász Szépségszalon Budapest 5. ker. Vármegye u.17.

Fotó: sztár LimonáDé

Nagyon jó barátságba kerültek

Katica mindenki ajánlani
tudja a szalont

Soron kívül fogadta Erika az énekesnőt
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kaly: nagyon 
hamar ráéreztem a zenei  

ízlésére
Sokat dolgozott Katica Kalyval is, aki számos énekes-
nek írt már slágereket. lapunknak elárulta, mindig 
örült, ha az énekesnő megkereste.
– Katicával a közös munka egyszerűen szuper volt. 
Nagyon hamar ráéreztem a zenei ízlésére. Mielőtt 
elkezdtem egy új dalon dolgozni, átbeszéltük az el-
képzeléseit, ezáltal sokkal könnyebben ment a mun-
ka, rá tudtam hangolódni az éppen meglévő lelkivi-
lágára, ízlésvilágára, így született meg a tiltott sze-
relem című lassú nóta is, ami máig az egyik kedven-
cem tőle. tehetséges és tapasztalt énekesnőnek tar-
tom. azon kevés előadók közé tartozik, aki megjár-
ta a lépcsőfokokat. vendéglátózott, ami által renge-
teg tapasztalatra tudott szert tenni. Jól bánik a hang-
jával, és megtanult a közönség előtt énekelni. Bízom 
benne, hogy lesz még folytatása a közös alkotásnak, 
én már nagyon várom azt a pillanatot.

sláger tibó: van benne 
valami különleges,  

ami teljesen egyedivé teszi

Sláger tibónak is kellemes volt Katicával dolgozni. Külön-
legesnek tartja az énekesnőt, ami egyedivé teszi.
– Katica felkérésére két dalt írtam, akkor és ma is úgy gon-
dolom, hogy egy tehetséges és rendkívüli hangorgánum-
mal megáldott előadóművész. lehet, hogy egy kissé elfo-
gult vagyok, de nekem még ma is tetszenek ezek a dalok 
az ő előadásában. Jó és zökkenőmentes volt vele a mun-
ka, igazi profi hozzáállásról tett tanúbizonyságot. Meg-
mutatkozott a dalszerzői tehetsége, ami a gazdag érzelmi 
világát tükrözi. Gratulálok a bátor, magabiztos önmegva-
lósításhoz, és arra biztatom, hogy kitartóan haladjon to-
vább ezen az úton. Ha úgy alakulna, a jövőben is szívesen 
dolgoznék vele. Különleges, ami által egyedi, és az eddigi 
szorgalmával és kitartásával nagy jövőt jósolok neki. fi-
atal, temperamentumos, határozott egyéniség! Szorítok 
neki, hogy valósítsa meg az álmait, legyen boldog és sike-
res előadóművész! 

„MeGviSelt felHő Halála”

Katica tavaly novemberben veszítette el kollégáját, Jónás 
Bélát, akit sokan felhőként ismertek. a munka által idővel 
barátokká váltak, így különösen megviselte a hirtelen, ko-
ronavírus miatt elhunyt zenész halála.
– felhővel első pillanattól fogva nagyon jól tudtunk együtt 
dolgozni. Szerettem az ő sajátos stílusát, amit én azonnal 
fel tudtam venni. emberileg is jó volt, mindenkinek segí-
tett, ahol tudott. Mi időközben baráti kapcsolatot alakí-
tottunk ki. Rengeteg közös munkaélményem van vele, min-
dig jó hangulatban teltek a vele töltött percek. elmondha-
tatlan, hogy mennyire megérintett a hirtelen halála. Na-
gyon sajnálom emberileg, hiszen egy igazán tehetséges ze-
neszerző volt. Minden közös dalunk rá emlékeztet, és örü-
lök, hogy legalább így tovább tudom vinni a munkásságát. 
Sok közös tervünk volt még a halála előtt, de ezek már so-
ha nem kerülhetnek megvalósításra – mondta az énekes-
nő szomorúan.

Tibó a jövőben is szívesen 
dolgozta együtt az énekesnővel

Tavaly novemberben 

veszítette el barátját

Kaly tehetséges és tapasztalt 
énekesnőnek tartja Katicát
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NővÉRe, Katica úJ alBuMáN KÉt KözöS DuettJüK iS Helyet Kapott

vikee: szeretnék én is 
komolyabban foglalkozni a zenével

Vikee nővéréhez, Kati-
cához hasonlóan na-
gyon jól énekel. Há-

romgyermekes édes-
anyaként nem túl ré-
gen kezdett el komo-
lyabban foglalkozni a 

zenei karrierjével. Fér-
je, Szlabik Erik ebben 
nagy segítségére van. 
És most még főállású 

anyuka, de nagyon ko-
moly elképzelései van-

nak a jövőt nézve.
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K
atica és húga között egy ideig mosolyszünet volt, de szerencsére 
meg tudták beszélni a nézeteltérésüket, így rendezték a jó testvéri 
kapcsolatukat. Ennek pedig az lett az eredménye, hogy már több 
alkalommal is szerepeltek a televízióban, és Katica most megjele-

nő harmadik nagylemezén két duettet is énekelnek. Vikee a Sztár Limo-
nádénak mesélt arról, hogy jött az életükbe a közös dalolás.

– Amikor kibékültünk, már én is énekeltem, igaz, én nem tévéműsorok-
ban, mint ő, hanem vendéglátóztam. Édesapám ötlete volt, hogy csinál-
junk egy közös dalt Katicával, és hogy ez biztosan megvalósuljon, még 
azt is felajánlotta, hogy a stúdiót örömmel kifizeti, csak vágjunk neki. Így 
is tettünk, elkészültek, ennek dacára csak most gondoltunk arra, hogy ez 
rákerülhetne egy lemezre is. Most érettünk meg lelkileg és szellemileg a 
komolyabb közös munkára – mesélte mosolyogva lapunknak.

férJével építi a karrierJét
Katica húgának minden alkalommal óriási élmény, ha testvérével állhat 
egy színpadon. 

– Más egyedül, és más ketten a közönség elé állni. Nekem így a gátlá-
saimat is sokkal könnyebb levetkőzni. Szerepeltünk már Sihell Ferry, Di-
di és Partycsóka Tomi műsorában is, mindegyik szuper emlék maradt szá-
momra. Most már eljutottam odáig, hogy szeretnék én is komolyabban 
foglalkozni a zenével – fűzte hozzá.

Vikee-nek ebben pedig óriási segítsége van, mégpedig férje, Szlabik 
Erik, akit a tévénézők már nagyon jól ismerhetnek, és komoly rajongó-
táborral rendelkezik.

– Készült több saját dalom, sőt Erikkel is van duettünk. Évekkel ezelőtt 
is dolgoztunk együtt a vendéglátásban, ez is sokat segít a közös munkán. 
Sajnos ezt idővel abba kellett hagynom, mert a gyerekek mellett nehéz 
volt összehangolni a családot és az éjszakai munkát. Időközben, 2020 
nyár végén költöztünk is, a nyakunkba szakadt a házfelújítás, panelből 

családi házba mentünk, ahol saját stúdiót alakítottunk ki. Így a három 
gyermek mellett nekünk is sokkal könnyebb. Teljesen különálló épület, 
két helyiségből áll, mosdóval is felszereltük, hogy rugalmasan tudja fo-
gadni a kollégáit. Ezáltal mi is jobban haladunk a saját dalok elkészíté-
sével – mondta.

Az énekesnőről kevesen tudják, hogy három gyermeke van, boldog 
édesanyja és feleség egyben. A két idősebb csemete első kapcsolatából 
született.

– Milán a legkisebb, júliusban lesz kétéves, már bölcsibe járunk, ami 
által a munka és az itthoni teendők tekintetében is könnyebbek a hétköz-
napok. De a fejlődésén is észrevettem, hogy nagyon jót tesz neki a kö-
zösség. A középső gyerkőc Lorina kislányom, áprilisban múlt hatéves, 
szeptemberben pedig kezdi az iskola első osztályát. Benike augusztusban 
kilencéves lesz, a negyedik osztályát kezdi meg a következő tanévben – 
árulta el.

„nem szeretek megragadni egy helyen”
A harmadik terhessége előtt Ózdon egy gyárban dolgozott operátorként. 
Most azonban főállású anyuka, de már gondol arra is, mihez kezd addig, 
amíg nem indul be az énekesi karrierje. Kis léptekben halad előre, és bí-
zik benne, hogy majd beérik a munka gyümölcse.

– Nem szeretek megragadni egy helyen, mindig kell a változatosság, 
az újdonság, épp ezért számos iskolát és tanfolyamot elvégeztem. Soha 
nem lehet tudni, hova sodorja az élet az embert, bármi történhet, és le-
gyen mihez nyúlnom. Kutyakozmetikus, óvodai dajka végzettségem is 
van, de egyikben sem dolgoztam még egy percet sem. Jelenleg műkör-
mös iskolába járok. Sajnos a mai világban nem szívesen foglalkoztat-
nak háromgyermekes édesanyákat. Ezért is döntöttem úgy, hogy olyan 
munkát választok, amit akár itthon is ki tudok alakítani. Egyelőre még 
nem tartok itt, mert családanyaként kell elsősorban megállnom a he-

egyelőre 
még főállású 

anyuka három 
gyermeke 
mellett
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lyem, de majd meglátjuk, mit hoz a jövő – mesélte Vikee, aki a Ze-
nebutik műsorainak már évek óta előadója. A nézők láthatták már a 
Szatmári Vigadóban, a SztereóLázban, utóbbinak férje, Erik a házi-
gazdája. 

„édesanyám elvesztése  
mindannyiunk számára óriási törés”
A három testvért nagyon megrázta édesanyjuk elvesztése. Vikee a csa-
láddal együtt próbál túllépni a gyászon.

– Édesanyám elvesztése mindannyiunk számára óriási törés, az élet 
egyik legnagyobb lelki traumája, amit csak egymásba kapaszkodva 
tudunk elfogadni. Az ő életszemlélete az összetartozás és a családsze-
retet szempontjából olyan példaértékű, ami megmutatta nekünk az 
utóbbi hónapokban azt az utat, ami még az eddigieknél is jobban ösz-
szefogja majd a mi családi kötelékünket. Mondhatni, kitaposta nekünk 
a lelki ösvényünket, amin haladunk a továbbiakban, ahogy ő is min-
dig szerette volna. Biztos, hogy ezért büszkén és örömmel a lelkében 
figyel minket odafentről – mondta, majd hozzátette, szerencsére apu-
kájuk ott van velük.

– Édesapám egy másik olyan személy édesanyánk mellett, aki örök 
példa számunkra és innen is üzenném neki mind a hármunk nevében, 
hogy nekünk ő a nagybetűs ÉDESAPA!

„a világ legJobb testvérei  
vagyunk mi hárman”

Vikee és Katica kapcsolatában is voltak már nézeteltérések. De mint 
minden jó testvér – még ha volt nagyobb szünet is közöttük –, ha kel-
lett, mindig ott voltak egymásnak.

– A világ legjobb testvérei vagyunk mi hárman. Többször voltak hul-
lámvölgyek a kapcsolatunkban, viszont számtalanszor megmutatko-
zott az életünk során, hogy bármilyen problémánk akadt, minden sé-
relmet félre tudtunk tenni, és százszázalékosan, egy emberként álltunk 
egymás mellé. Ez az, ami megmutatja, milyen a testvéri szeretet – árul-
ta el az énekesnő.

Katica is teljesen egyetért húgával. Különösen büszke a tesójára, akit 
hozzá hasonlóan rendkívül jó hanggal áldott meg az Isten, szinte ma-
gától értetődő volt a közös munka.

– Nagyon sokáig nem is tudtam, hogy a nővéremen kívül a húgom 
is jól énekel. Megszólalásig hasonlít a hangja az enyémre, sokan nem 
is tudják megkülönböztetni, mikor melyikünk énekel. Most jött el az 
ideje annak, hogy a közös munkánkat is a nagyközönség elé tárjuk – 
mondta érdeklődésünkre Katica.

Megviseli a három testvért
a gyász



Katica
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