
Teltházas bulit csaptak a Fivérek 

Szentes - Teltházas koncertet adott a szentesi sportcsarnokban a Fivérek 
zenekar: a Seres testvérek produkcióját három megasztárjelölt is megcsodálta. 
Amíg a fiúk a tempót diktálták, ünnepelt vendégeik a tollbamondást gyakorolták a 
VIP szektorban. 

Fülig ér a szájuk - csodálkozott rá a Fivérekre nem 
egy bennfentes, aki bejutott a kulisszák mögé a 
szombat délutáni koncert elıtt. Miközben özönlött a 
közönség a szentesi sportcsarnokba, és a nézıtéren 
egyre nagyobb lett a várakozás, a fıszereplı Seres 
testvéreken egy pillanatra sem látszott a 
megilletıdöttség vagy izgalom: úgy terelgették a 
meghívott vendégeket, mint a leggondoskodóbb 
vıfély. - Most még nincs semmi drukk. Amint felérünk 
a színpadra, felpörög a szívünk, de az elsı szám után 
már menni fog minden magától - lelkendezett 
Krisztián. Amikor elárultuk a legfiatalabb Seres 
fivérnek, hogy 40 perccel a kezdés elıtt megtelt a lelátó, egy harsány „azt a 
betyárját„ kiáltással fogadta a hír. Anti, a zenekar vezetıje közben azt is megsúgta, 
a színpadállítást végignézték, aztán próbáltak 4 óráig, utána indultak öltözni. 
Feldobódva újságolta, hogy olyan erıs hangtechnikával szerelték föl a színpadot, 
amilyennel még nem volt dolguk. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Mosolyuk igazán akkor lett teljes, mikor a TV2 stábjával megérkezett a Megasztár 
négy döntıben maradt versenyzıje közül a három legnépszerőbb: Tolvai Renáta, Szíj 
Melinda és Kállay Saunders András. - Most már nem is zenélünk, megvan az öröm, 
mindenki eljött - pukkantott el egy humorbonbont Seres Róbert. Az üdvözölt 
megasztárjelöltek kicsit elcsigázva indultak a VIP szektor felé. Szíj Melinda kendıvel 
a nyakában, alig hallható hangon meg is jegyezte, nagyon elfáradt a pénteki adás 
után, a verseny nagyon hosszú, de ennek ellenére sem hagyná ki, hogy hazai 
közönsége elıtt nézze meg a Fivéreket. Attól fogva, hogy színpadra léptek, rajongás 
övezte a fiúkat: még nem volt a nyakukban a gitár, de már több mint ezer ember 
vastapssal köszöntötte az együttest. A hangulat egyre fokozódott, a tömeg hízott a 
küzdıtéren, a megasztárosoknak pedig igyekezniük kellett, hogy a szünetben ne 
lepjék el ıket az aprónépek. 
 
- Nagyon tetszik, amit a fiúk mővelnek. Alig várom, 
hogy nekem is legyen egy ilyen koncertem. Most 
nem szívesen szállnék be egyetlen dalra sem, mert 
odavannak a hangszálaim. Nézınek jöttünk, és 
nagyon jól szórakozunk - mondta lapunknak Tolvai 
Renáta. Mire visszaért a nézıtérre, a Fivérek már 
átöltöztek, és lankadatlan lendülettel diktálták a 
latin tempót. 90 perces mősoruk nem volt elég, 
háromszor tapsolták vissza ıket. 
 
Tollbamondás a VIP szektorban 
 
Már 20 perccel a koncertkezdés elıtt elfoglalták 
helyüket a VIP szektorban a Fivéreket meglátogató 
megasztárjelöltek. Mivel könnyen meg lehetett ıket 

A Megasztárjelöltek is ilyen koncertre vágynak. Fotó: Frank Yvette (galéria)

A legcsendesebb nézı 
 
A Fivérek legfiatalabb rajongója 
volt a legcsendesebb szombat 
este. Seres Nimród, Seres 
Róbert hat hetes kisfia zokszó 
nélkül hallgatta végig édesapja 
és nagybátyjai repertoárját. A 
csöppséget a koncert elıtt Szíj 
Melinda is meglátogatta, azt 
mondta, tünemény ez a picúr. 
Brigi, Nimród édesanyja 
elárulta, keveset látja párját, de 
be fogják pótolni az idıt. 
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közelíteni, az elsı nóta felcsendüléséig meg nem 
állt a kezük. Messzirıl tollbamondásnak tőnt, annyi 
autogramot osztottak ki. A koncert után még egy 
órán át állták a rajongók rohamait. Közülük egy 
felbátorodott hölgy nem volt rest rákérdezni Kállay 
Saunders Andrásnál: fog-e énekelni? - Nekem nem mondta senki, hogy itt énekelnem 
kell - felelte a sztárjelölt. - Majd mi fogjuk - replikázott az autogramvadász, de ı 
sem tudta dalra fakasztani a celebet. A három versenyben maradt megasztárost 
buszba ültették, ami meg sem állt a budapesti Megasztár-házig.  
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