
Megasztár 5: majdnem kiestek a Seres fivérek 

Szentes - Csak a zsőri jóindulatán múlt, hogy a TV2-n futó Megasztár szombat esti 
adásából nem a szentesi Fivérek búcsúztak.  

A szegedi Varga Detti elızı heti kiesése után kis híján 
ismét Csongrád megyei versenyzıtıl búcsúztak a 
Megasztárban. A szentesi Fivérek együttes ugyanis 
annak a két elıadónak az egyike volt, amely szombat 
este a legkevesebb nézıi szavazatot kapta. A 
szabályok értelmében tehát a zsőri elé kellett állniuk 
annak a Csonka Andreasnak az oldalán, aki sokak 
szerint az egyik legtehetségesebb énekes az egész 
mezınyben.  
 
– Félelmetes helyzet volt, amire nem számítottunk, 
hiszen a legerısebb dalunkat énekeltük ebben az 
adásban, és jól is sikerült – mondta el Seres Anti. – A döntésre várva viszont már 
elkönyveltük magunkban, hogy pakolnunk kell, hiszen Andreast nagyon sokan 
szeretik, és esélyesebbnek tartottuk magunknál. 
 

 
İk is meglepıdtek tehát, amikor a zsőri meghozta döntését: a Fivérek maradhatnak 
tovább a versenyben. Utólag úgy gondolják, talán azt nem tudták a nézık és a zsőri 
sem megbocsátani a felvidéki énekesnek, hogy felkészületlenül, gyakorlatilag 
halandzsa szöveget elıadva állt színpadra a La camisa negra címő számmal. 

TIMÁR KRISZTA - DÉLMAGYARORSZÁG NAPILAP

2010.10.10. 17:42

A zsőrinek köszönhetik a Fivérek a bentmaradást.  
Fotó: TV2
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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A szentesi fiúk most újult erıvel készülnek a következı hétre, sıt: stílusváltást 
terveznek. 
 

 
– Funkyban, illetve Zorán- és Presser-számokban is, úgy érzem, jók vagyunk, 
hamarosan ezt az oldalunkat is szeretnénk bemutatni – árulta el Anti. Annak pedig, 
hogy megérintette ıket a kiesés szele, nem tulajdonítanak túl nagy jelentıséget. 
 
Bence simán továbbjutott 
 
A szegedi Gusztos Bence gond nélkül továbbjutott a Mega- 
sztár következı fordulójába, igaz: az ı rajongói sem lehettek teljesen nyugodtak. Míg 
a mősor kezdetekor a második helyen állt, az adás végéhez közeledve már a mezıny 
hátsó felében kullogott a szavazatszámok alapján. Hogy végül hányadik helyen 
végzett, azt nem tudni, de az biztos: bár a zsőri elıadásmódját kifogásolta, 
énektudása ezen az estén az egyik legmeggyızıbb volt. 
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Megasztár 5. - Fivérek : Cancion del Mariachi
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