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A szerkesztői munka helyett in-
kább a műsorvezetésre igyekszik 
koncentrálni az X-Faktor második 
évadjában Ördög Nóra. Az RTL 
Klub nézőinek egyik legnagyobb 
kedvencével a tehetségkutató 
versenyre való tegnapi marosvá-
sárhelyi meghallgatás apropóján 
beszélgettünk.

– Idén harmadszor lép színpad-
ra műsorvezetőként a Csillag Szüle-
tik 3-ban. Az erdélyi nézők számára 
is közkedvelt műsor milyen kihíváso-
kat vagy éppen nehézségeket jelentett 
Önnek?

– A műsor és a feladatok is min-
dig változatosságot jelentenek, de 
az idén a legnagyobb különbség az 
előző két Csillag Születik évadhoz 
képest, hogy új műsorvezetőtársat 
kaptam. Nagy Sanyival hamar meg-
találtuk a közös hangot, szerencsére 
jól tudunk együtt dolgozni.

– Gyakornokként került az RTL 
Klubhoz alig 19 évesen. Volt asz-
szisztens, majd szerkesztő különböző 
show-műsorokban, aztán a háttérből 
a kamera elé került, és műsorvezető-
ként örvendeztette a nézőket számos 
különböző műfajú műsorokban. Me-
lyik állt Önhöz a legközelebb, és mi-
lyen fejlődési szakaszokat jelentettek 
ezek az állomások?

– A szerkesztői és a műsorve-
zetői feladat is nagyon fontos volt 
számomra, mindig is szerettem a 
képernyős munka mellett a hát-
térben dolgozni. Előbbi ráadásul 
segítette a műsorvezetői feladata-
imat. Mostanában érzem, hogy el-
tolódnak az életemben a hangsúly-
ok. A szerkesztői munkát leadom, 
az X-Faktor második évadjában 
már csak a műsorvezetésre kon-
centrálok majd. De a szerkesztés 

mindig is fontos volt számomra, 
remek hátteret adott a műsorveze-
tői munkámhoz.

– Azt viszont már kevesebben 
tudják, hogy egészen kis korától 
versenytáncolt, 10 éven keresztül. 
A parketten is, mint minden más 
szakmában, ha sikereket akarunk 
elérni, szükség van szívósságra és 
kitartásra. Ön szerint mi a jó mű-
sorvezetés titka?

– A felkészültséget tartom a 
legfontosabbnak, csak úgy lehet 
a kamerák elé állni, ha az ember 
tudja, mi történik az adás során. 
Persze mindig történnek váratlan 
események egy élő adásban, amit 
tudni kell kezelni, ez viszont a ta-
pasztalattal könnyedén megoldha-
tó, és a szerkesztői munka is nagy 
előnyt jelentett nekem, hiszen 
a műsor minden egyes fázisával 
tisztában voltam. A másik fon-
tos szempont, hogy az ember ne 
játsszon szerepet. Én sem teszem, 
ugyanaz az Ördög Nóra vagyok, 
aki kamerák nélkül is.

– Bevett rossz szokása a nézőknek 
és olvasóknak, hogy akit megismer-
tek rivaldafényben, annak szeretik 
követni a sorsalakulásait is. Meny-
nyire sikerül megóvnia magánéletét 
a kíváncsiskodóktól?

– Igyekszem egy részét megtar-
tani magamnak, de nem titkolózni 
akarok, csupán tudom, mindig lesz-
nek rosszindulatú emberek, akiktől 
óvnom kell a magánéletemet. Meg 
kell találni az egyensúlyt, hogy 
mennyit adhat és mit tartson meg 
magának egy képernyős. Valameny-
nyit muszáj megmutatni, ez a mun-
ka ezzel is együtt jár.

– Szokott szerelmes leveleket kap-
ni férfi nézőktől?

– Előfordul, de manapság már 
nem annyira jellemző, kevés fiatal-
embert lehet látni, amint boríték-
kal a kezében várakozik a postán. 
Amikor mégis ilyent kapok, ked-
vesnek tartom és örülök neki, még-
sem gyakori.

– Milyen Ördög Nóra élete a ref-
lektorfényen kívül?

– Ugyanolyan, mint a kamerák 
előtt. Persze nekem is megvannak 
azok a kamerák nélküli nyugodt 
pillanataim esténként, amelyeket 
szívesen megosztok a hozzám leg-
közelebb állókkal.

– Hamarosan kezdődik az 
X-Faktor előválogatása Marosvá-
sárhelyen. Ön szerint az erdélyi 
tehetségek milyen előnyökkel vagy 

hátrányokkal indulnak ezeken a 
vetélkedőkön?

– Nincs különbség, hogy valaki 
Erdélyből vagy máshonnan jelent-
kezett, a helyszín sem előnyt, sem 
hátrányt nem jelent. A tehetség és 
az a bizonyos X-faktor a lényeg, 
hogy meglegyen a jelentkezőben. 
Fontos, hogy az énekesek megmu-
tassák az egyéniségüket is, amikor 
elénekelnek egy dalt a casting-bi-
zottság előtt.
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