
Fivérek a Megasztár-házban 

Szentes - A szentesi–csongrádi Fivérek is bejutott a TV2 tehetségkutató 
versenyének döntıjébe, és egy hete beköltöztek a Megasztár-házba. A Seres 
testvéreknek nincs szabad percük. 

A Fivéreknek a Hotel Californián keresztül vezetett 
az út a Megasztár-házba. A szentesi–csongrádi Seres 
testvérek az Eagles slágerét adták elı a TV2 
tehetségkutató versenyének szombati mősorában, és 
a párbaj olyan jól sikerült, hogy meg sem álltak a 
döntıig, ahol 13 elıadó verseng majd a végsı 
gyızelemért. Az örömhírt nem sokáig ünnepelhették 
szeretteikkel: rövid búcsúzás után Antalnak, 
Róbertnek és Krisztiánnak – a többi döntıssel együtt – 
még akkor éjjel be kellett költöznie a Megasztár-
házba, ahol teli hőtı várta ıket lakásukban. 
 

 
– Nem látogathat meg senki bennünket, telefonon tartjuk a kapcsolatot szüleinkkel és 
barátainkkal, már ha marad rá idınk – mondta Antal. Általában 8 körül, de ha 
meghívást kapnak a Mokka címő mősorba, még korábban kell kelniük. Reggelente 
eligazítják ıket, miként is alakul az aznapi programjuk. Üresjárat szinte csak annyi 
van, hogy egyik helyszínrıl átmennek a másikra. A Magellán forgatócsoportja 
rendszeresen felkeresi ıket. Olykor a próbákon, olykor a lakásban faggatják ıket 
arról, milyen, ha három felnıtt testvér egy fedél alatt él.  

BÍRÓ DÁNIEL - DÉLVILÁG NAPILAP

2010.10.01. 08:33

A Seres fivérek (a kép elıterében) remekül érzik magukat a többiekkel egy fedél alatt. 
Fotó: TV2
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás
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– Esélylatolgatásra nem vállalkoznék, mert olyanok estek ki a középdöntı során, 
olyan fordulatos a verseny, hogy nem lehet tudni, meddig jutunk. Nem árulhatjuk el, 
milyen dallal lépünk legközelebb színpadra, de az nem titok, hogy lesz egy Csillagdal, 
amit együtt énekelünk majd el a többiekkel – avatott be Antal. Mindenesetre 
megkönnyítené a fiúk dolgát, ha a szombati felvételen sokan szurkolnának nekik. Az 
élı mősorban 40–50 rajongójuk buzdíthatja ıket, a belépıért nem kell fizetni. A 
jelentkezık számára buszt rendelnek, és aki menni akar, annak Ombódi Csillát kell 
keresnie, aki évek óta segíti a Fivérek zenei pályáját.  
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