
Megasztár 5: Bence továbbjutott, a Fivérek 
kiestek 

Szeged - Hihetetlenül izgalmasan alakult a Megasztár5 pénteki esti döntıje. 
Bencét kihívták a mősorvezetık, a Fivéreket a zsőri végül nem tartotta benn a 
versenyben. 

A pénteki döntıben mindenkinek magyar szerzık 
dalát kellett énekelnie. A Fivérek léptek elıször 
színpadra a két Csongrád megyéhez kötıdı versenyzı 
közül. A csongrádi fiúk Zorán Az ünnep címő 
szerzeményét adták elı. Szó szerint. A srácok ugyanis 
bebizonyították, nemcsak a latin mőfajhoz értenek: 
biztosak vagyunk abban, a szám végi gitárszólót 
Zorán „gondolkodás nélkül megvenné". 
 

 
A zsőribıl Eszenyi Enikı egy kicsit megint fanyalgott, ellentétben Friderikusz 
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Jogosan járt a pacsi a Fivéreknek, végül mégsem kaptak elég szavazatot. Fotó: tv2.hu
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Sándorral, akinek nagyon tetszett a produkció. Mester Tamás is elégedett volt a 
hangszereléssel, ı arra hívta fel a trió figyelmét, hogy énektudásban még egy kicsit 
fejlıdniük kell. 
 

 
Gusztos Bence ezen az estén a Hungária együttes Csavard fel a szınyeget! címő 
számát énekelte, táncolta végig. Friderikusz Sándor szerint hetek óta ugyanazt látja 
Bencétıl. Eszenyi szerint nem volt elég izgató Bence. Presser Gábor azzal védte meg 
Gusztost, hogy ennél jobban nem nagyon lehet elénekelni. 
 

Az ünnep - ahogy a Fivérek játszották
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A szavazás során elıször a Fivérek voltak az utolsó 
öt között, majd Bence. İ olyannyira ott volt, hogy a 
Ringasd el magad címő közös LGT-produkció elıtt az 
utolsó elıtti helyen állt. 
 
Miután véget ért a voksolás, következett újra az 
eredményhirdetés. Elıbb Bence nevét mondta Till 
Attila, aki megjegyzete, bár a zsőrinek nem 
tetszett, a nézık mégis továbbjuttatták. 
 
A Fivérek végig a színpadon maradtak, Patai Annával 
járultak a zsőri színe elé. Friderikusz Sándor 
bevallotta, 2-2-re állt náluk a két produkció, így 
további gondolkodási idıt kértek Presserék. Végül 
kiestek a Fivérek, Patai Anna továbbjutott.  

Bencének nem kellett sokáig izgulnia. Fotó: tv2.hu

Magyarázkodás helyett 
 
Kedves olvasóink! Elnézését 
kérünk a hibánkért - amit a 
Megasztár5 tudósítása közben 
elkövettünk. A mősor élıben 
ment, mi is ott ültünk a 
képernyık elıtt. Amit lehet 
elıre megírtunk, de egyszer 
lefagyott a számítógép, 
amelyen dolgoztunk. Ennek a 
hibának köszönhetıen került ki, 
egy félig megírt írás. 
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