
Tőzzsonglırök a díjátadón 

Szentes - A szentesi Hestia tőz- és fényzsonglırcsoport kísérte a világhírő Edward 
Maya produkcióját a pénteki Viva Comet díjátadó gálán. A fiatalokra az interneten 
találtak rá a szervezık. 

A Papp László Budapest Sportarénában, a Viva Comet 
gálán mutatkozott be péntek este a három éve 
alakult Hestia. A csapat vezetıje, Szőcs György 
elmondta, hogy a felkérés váratlanul jött, alig 
néhány nappal a rendezvény elıtt keresték meg ıket. 
A szervezık az interneten bukkantak a honlapjukra. 
 
– Edward Maya fellépése volt a gála csúcspontja, 
csapatunk az ı számait kísérte. Mivel a színpad elég 
nagy volt, így egy ismert pesti csapatból még két lány 
társult hozzánk – számolt be az élményeikrıl Szőcs 
György.  
 
– A szervezıknek nem voltak határozott kívánságai, ezért abban egyeztünk meg a 
csapattagokkal, hogy mindenki a leglátványosabb eszközével lép fel. Úgy gondoltuk, 
nem azt figyeli majd a közönség, hogy milyen a technikánk, hiszen tulajdonképpen 
háttértáncos szerepünk lesz. Amikor Edward Maya és kísérıi megérkeztek, elmondták 
a színpadmesternek, hogy ık mit szeretnének, majd beállítottak minket. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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A háromtagú Hestia egyik legrutinosabb tagja, Gazsi Zoltán külföldön dolgozik, így 
György és Molnár Erika Szilvia mellé két hónapja egy új lány, Tóth Vivien 
csatlakozott. 
 
A budapesti fellépés nagy élményt jelentett a szentesieknek, a szoros idıbeosztás 
miatt azonban nem volt alkalmuk beszélni a világsztárral.  
 
– Nagyon tetszett, hogy az ismert hazai zenészek ugyanúgy jártak-keltek, mint mi, 
barátkoztak a büfében, érdeklıdtek mindenki iránt. Szerintem sokan meglepıdnének, 
ha látnák, hogy a médiaszereplık milyen emberi módon, kedvesen tudnak viselkedni. 
A gála nagy élmény volt, és jó referencia. Bízunk abban, hogy egyre többen 
megismernek, bár a felkérések számára szerencsére már most sem panaszkodhatunk. 
Ebben a hónapban 16 fellépésünk van országszerte: hétvégenként szinte csak aludni 
járunk haza.  

Látvány, ügyesség elegancia. Sikert arattak a gálán a tőzzsonglırök. 
Fotó: Blikk

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Melegfelvonulás - Az 
ellentüntetık miatt módosítják az 
útvonalat

Vajda nyolcadik, három Eb-arany 1000 méteren

Julika 27 éve illegális lakásfoglaló

hirdetés    
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