
Fivérek: most kezdıdik  

Szentes - A szentesi–csongrádi Fivérek zenekart azután sem hagyják unatkozni, 
hogy a fiúk kiestek a Megasztárból. A hétbıl három napot a fıvárosban töltenek. 
Szombati szentesi koncertjükre az összes Megasztár-versenyzı eljön. 

Minden most kezdıdik el – dúdolhatnák az Ákos-nótát 
a szentesi–csongrádi Fivérek, de ık saját 
szerzeményekkel lépnek fel holnap a szentesi 
sportcsarnokban. Korábban – Seress Formációként – 
már adtak koncertet 500 ember elıtt, de akkor 
ingyenes volt a belépés, most viszont úgy is több 
mint ezer rajongóra számítanak, hogy jegyet kell 
vennie a közönségnek. – Eddigi legnagyobb 
koncertünk lesz – erısítette meg felvetésünket Seres 
Antal zenekarvezetı. Személyesen szerettünk volna 
találkozni vele, de csak telefonon értük el, mert a 
Megasztár miatt még mindig rengeteg 
kötelezettségük van Budapesten. 
 
– Egy hónapja estünk ki a versenybıl, és azt hittük, mivel nem sokat leszünk 
képernyın, valamelyest lassulni fog a munkatempó. Tévedtünk – mondta lapunknak 
Antal. A hétbıl legalább három napot a fıvárosban töltenek, annyi helyre hívják 
ıket. Természetesen a TV2-s kötelezettségekbıl van a legtöbb, hiszen hol a 
Mokkában, hol a Megamániában kell szerepelniük, de például keddenként egy 
budapesti klubban lépnek föl a többi sztárjelölttel, és ott egy órát külön az 
autogramvadászokra kell szánni. A rajongók élnek is a lehetıséggel, sıt olykor meg is 
táncoltatják kedvenceiket. A Seres testvérek roma származásúak. Nemrég az m1 
egyik mősorába kaptak meghívást, ahol társadalmi kérdésekrıl faggatják majd ıket. 
Mindemellett forgatott már velük az Aktív Szentesen, a gimnáziumban, és pesti 
próbatermüket is felkereste a stáb, hogy megnézzék, hogyan készülnek a szentesi 
koncertre. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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– Több mint 500 jegy már elkelt, és úgy hallottuk, az ország minden pontjáról, sıt 
külföldrıl is jönnek, hogy megnézzenek bennünket. Számunkra örömteli hír, és 
egyben megtisztelı, hogy az összes döntıbeli vetélytársunk – akik az elmúlt 
hónapokban barátaink lettek – eljön megnézni bennünket. Úgy tudjuk, a zsőritagok 
közül is jön valaki Szentesre szombaton. 18 nótával készülünk. Szerettünk volna 
közösen elıadni egy dalt a többi megasztárossal, de a technikai lehetıségek ezt nem 
engedik meg. A rajongók viszont kérhetnek majd autogramot és közös fotót tılük – 
tette hozzá Antal. 
 
Detti és Bence a Singben 
 
Szegeden, a Sing Sing-ben koncertezik ma a Megasztár két, városhoz kötıdı döntıse, 
Varga Detti és Gusztos Bence. Bence osztálytársai miatt a szórakozóhelyen ezen az 
estén kicsit elnézıbbek lesznek a fiatalkorúakkal, ám alkohollal nem szolgálják ki 
ıket. A buli este 9-kor kezdıdik. A fellépések végén közös fotók készítésére és 
autogramok begyőjtésére is lehetıség nyílik.  

Az összes Megasztár-döntıs megnézi a szentesi koncertet.  
Fotó: TV2

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

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2190798


