
Lemezt készített az egyik amatır szentesi 
zenekar 

Szentes - Elsı lemezbemutató koncertjére készül a szentesi Sweet Sixteen 
együttes. A 2003-ban alakult, blues és blues-rock zenét játszó amatır fiúcsapat 
tavaly június óta dolgozott a korongon, amelyen 9 saját szerzemény kapott 
helyet. 

Hat éve Copf Boys néven alakult meg, majd 2005-ben 
Sweet Sixteen-re keresztelte át magát az az szentesi 
együttes, amely most elsı lemezbemutató koncertjére 
készül. A csere oka egyszerő: a Kukovecz Pál, Fekete 
Zoltán, Szabó Sándor és Horváth-Varga Zoltán alkotta 
négyes induláskor még hosszú hajjal büszkélkedhetett, 
amely az idı múlásával rövid séróra szelídült, így az 
eredeti névben szereplı „copf" már nem fedte a 
valóságot. A magyarul édes tizenhatot jelentı új név 
hallatán pedig nem kell semmi rosszra gondolni, ez 
ugyanis a legendás B.B. King együttes egyik nótájának a 
címe. 
 
– Blues-t és blues-rockot játszunk – halljuk Kukovecz Páltól, az együttes énekesétıl, 
aki emellett szájharmonikázik és gitározik is. – A repertoárunkon saját számaink 
mellett többek között Eric Clapton, Robben Ford és J. J. Cale szerzemények 
feldolgozása szerepel. A dalaink szövegét Fekete Zoltán és én írom, a zene közös 
munka. Vasárnaponként próbálunk, de a fellépések elıtt egész hétvégén gyakorolunk. 
 

 
A zenekar tagjai közül senki sem a zenélésbıl keresi meg a napi betevıjét. A 
csapatban találunk magasépítı technikust, villanyszerelıt, sıt ipari alpinistát is. A 
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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

név

e-mail cím

OK

1. oldal, összesen: 2Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2087921



  

fiúk elsı lemezük munkálatait tavaly júniusban kezdték Mészáros Gábor szentesi 
stúdiójában, és a közelmúltban fejezték be. A korongra 9 saját szerzemény került, 
köztük Az álmos hölgy legendája és az Óvó néni. Az utóbbi ma már sláger a Kurca-
parti településen. A CD-bıl 150 darab kerül a piacra, támogatókat Főzi Zoltán 
barátjuk segítségével találtak. Az ingyenesen megtekinthetı lemezbemutató koncert 
február 20-án este 9 órakor kezdıdik majd az Arabella kávézóban. 
 
Kutyaharapást szırivel 
 
A szentesi Sweet Sixteen együttes fesztiválokon, mővelıdési házakban és hangulatos 
kis kocsmákban zenél a legszívesebben. Egyik fellépésük elıtt Szabó Sándor kezét 
megharapta egy kutya, a basszusgitáros ugyanis meggondolatlanul elvette az ebtıl 
fasírttal megpakolt tálját. A fiúk azonnal a sürgısségire vitték sebesült társukat, aki 
tetanusszal, illetve kötéssel a kezén távozott a kórházból. Az esti koncerten ennek 
ellenére úgy játszott, mintha mi sem történt volna.  
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