
A Fivéreké az elsı Megasztár-baba 

Csongrád megye - Különleges ez a hét a megasztárosoknak. Egy nappal kevesebb 
ideig készülhettek, mivel szombatról péntekre került át a TV2 show-mősora. Azt 
pedig nem csak a csongrádi–szentesi Fivérek ünnepelték, hogy Robinak 
megszületett a második gyermeke. A pici az elsı Megasztár-baba. 

A Megasztár csongrádi–szentesi versenyzıi, a Fivérek 
együtt ünnepeltek: a formáció gitárosának, Seres 
Robinak megszületett második gyermeke. Nimród 
hétfı reggel, 7 óra 16 perckor érkezett. Az ifjú apa a 
Megasztár-házban él, engedéllyel és egy szerencsés 
véletlennek köszönhetıen azonban ott lehetett kisfia 
születésénél. 
 
– Az együttesünk menedzsere éppen a fıvárosban 
járt, amikor a feleségem telefonált: indul a szentesi 
kórházba – mesélte Robi. – Mivel megengedték, hogy 
hazavigyen, mire a párom bekerült a szülıszobára, 
vagyis éjjel 2 órakor már én is mellette lehettem.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  
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Persze az immár országosan ismert apuka nem tölthetett sok idıt a családjával: 
délelıtt utazott is vissza Budapestre, ahol az együttes tagjaival koccintottak a baba 
és a mama egészségére, de nagy tejfakasztó bulit nem tartottak. 
 
– Rossz érzés, hogy nem lehetek a kisfiam közelében az elsı hetekben-hónapokban, 
de ezt tudtuk már akkor is, amikor jelentkeztünk a Megasztárba – fogalmazott Robi. – 
A párom tolerálja ezt a helyzetet, tisztában van azzal, hogy mindezt értük is teszem. 
A nagyszülıkre pedig számíthat, segítenek neki ebben az idıszakban. 
 

Az ifjú apa, Seres Robi Madonna-számot énekel ma este.  
Fotó: TV2
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A Fivérek ma, amikor a nıknek férfi, a férfiaknak pedig nıi elıadótól kellett dalt 
választaniuk, egy Madonna-számmal, a La isla bonitával állnak színpadra. Pély Barna 
úgy fogalmazott: szerinte ez az együttes eddigi legjobban sikerült száma, de a fiúk is 
úgy érzik: jól megcsinálták. A kérdés már csak az, hogy a nézıknek tetszik-e majd, 
hiszen – mint tudjuk – ık döntenek, a múlt héten pedig nem a közönség, hanem a 
zsőri szavazott bizalmat a Fivéreknek. 
 
Bence egy Katy Perry-dalt énekel 
 
A szegedi középiskolás, Gusztos Bence ma este az I kissed a girl számmal áll a 
Megasztár színpadára. Elárulta: a nóta szövegét nem ismerte, csak a bulikból a 
dallamát, ezért nem jött neki túl jól, hogy egy nappal kevesebb ideje jutott 
megtanulni és begyakorolni a számot. – Egy napon talán nem sok minden múlik – 
mondta reménykedve a lányok egyik nagy kedvence, aki úgy érzi, ma ismét 
színvonalas produkcióval sikerül kiállnia.  

Megcsókoltam egy lányt – ismeri be Gusztos Bence a mősorban. 
Fotó: TV2
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