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Újra egymásnak estek a Fiesta alapítói

Beszólt
Csordás szerint a
mostani Fiestának
már nincs köze a régihez

– Elszomorít, hogy lassan 7 év eltelte
után is azzal kell szembesülnöm, hogy
volt zenésztársam, Knapik Tamás még
mindig az én nevemmel és fotóimmal
fémjelezve tudja eladni az újabbnál
újabb Fiesta-produkciót. Kezd betelni

nálam a pohár, hogy még mindig az én

negatív színbe hozásom, a névhasználathoz való jogom és az egyéb ezekhez
hasonló lejárató kampány kell, hogy
védjegye legyen annak, hogy a már sokadik énekessel napvilágot látott, ismét
Fiesta névre keresztelt zenekarai működőképesek legyenek – fakadt ki lapunknak Csordás. – Tisztában vagyok
azzal, hogy mit köszönhetek a zenekarnak és Tamásnak, de ez a zenekar
kettőnktől vált sikeressé. Sajnos mára
azt tapasztalom, hogy a dalokon kívül
semmi sem maradt a Fiesta névből.
Megkerestük Knapikot is, aki nem is
értette, hogy volt zenésztársa mit szeretne elérni.

www.blikk.hu

Serenát követik
a legtöbben

– Nem igaz, hogy visszaélek Tibi nevével, több videóklip is készült azóta,
hogy ő kilépett, és egyikben sem tűnik
fel, nem is értem, hogy miről beszél –
értetlenkedett Knapik. – Ő az, aki még
mindig ex-Fiesta néven lép fel, pedig
ezt a nevet én védettem le, volt is ebből jogi vita kettőnk közt. Valahol sajnálom őt, hogy még mindig úgy akar
a figyelem középpontjába kerülni, ha
a zenekarról beszél. Amikor kilépett,
akkor azt hitte, hogy ő nagy sztár,
rockzenekara volt, azzal akart befutni, aztán az nem sikerült neki – jelentette ki Knapik.

Visszatámad
Knapik Tamás
úgy véli, ő nem él
vissza a banda
Cs. H. nevével

Sokat utazik az On the Spot riportereinek gyermeke

Mindenhova
magukkal viszik

Együtt
Hármasban
is gyakran
repülőre ülnek, a kisfiúnak változatos az
élete

kisfiukat

Fotó: TV2

BUDAPEST — Újra forr a levegő az
egykori sikerzenekar, a Fiesta egykori
tagjai körül. Mint az ismert, 1999-ben
alakult meg az együttes, amelyet Knapik Tamás (47) és Csordás Tibor (46)
alapított. Hét éve Csordás kilépett a zenekarból, azóta ex-Fiesta néven lép fel.
Ő mégis azt mondja, hogy volt zenésztársa az, aki visszaél az ő nevével.



BUDAPEST — Az idei
X-Faktor évadában feltűnt
Serena Rigacci a legnépszerűbb versenyző jelenleg a
műsorban szereplők közül.
A fiatal olasz lány ugyanis
már több mint 14 ezer követőt tudhat magáénak a közösségi oldalán – írja a feszbuker.hu weboldal. Serena után Ricco és Claudia (12
ezer követő), Tóth Bettina (6
ezer követő), valamint Gulyás Roland (5,2 ezer követő)
következik.

Lecserélt
zsűritagok
BUDAPEST — Két korábbi zsűritag sem tér vissza a
TV2 Sztárban Sztár +1 kicsi
című műsorba. Csobot Adél
és Pély Barna helyét ugyanis
Tóth Vera és Király Viktor veszi át Ábel Anita és Rákóczi
Feri mellett. A műsor november 26-án startol majd a SuperTV2 képernyőjén.

Levelet küldött
az öngyilkos
LOS ANGELES — Előre eltervezhette öngyilkosságát
a Veronica Mars című sorozat korábbi szereplője, Brad
Bufanda (†34). A színész múlt
héten vetett véget életének, családtagjai pedig másnap levelet kaptak a postán, amelyet ő írt, még halála
előtt – közölte a TMZ portál
tegnap. Bufanda egy Los Angeles-i háztetőről ugrott le.

Fotók: Pozsonyi Zita

Jay-Z sajnálja
kollégáját

Egy család
Ma már felvállalják szerelmüket, de ez nem mindig volt így

PHILADELPHIA — Kiakadt a bíróságra Jay-Z. Az
amerikai rapper kollégája, Meek Mill bírósági ítéletén háborodott fel. A rapper
ugyanis kétéves börtönbüntetést kapott, mert megsértette a feltételes szabadlábra helyezés szabályait. Jay-Z
szerint túl szigorú a büntetés.

HIRDETÉS

Nézze meg! blikk.hu

Világutazók
S. Takács András és Cseke
Eszter most éppen itthon
volt, beugrottak a Blikkhez

 Cseke és S. Takács
egy észak-koreai férfi történetéről forgatta új filmjét
BUDAPEST — Szerkesztőségünkben járt a számtalan
szakmai díjat besöprő On the
Spot stábja, azaz Cseke Eszter
és S. Takács András. A műsor
nyolcadik évadában a két riporter többek között egy Shin
nevű, észak-koreai munkatáborban született férfi életét

kérdés
válasz

Így válaszoltak az On
the Spot tévései:
www.blikk.hu

tárja fel ma este 22:00-kor.
Shin tizenévesen egy szökési kísérlet tervezéséért feljelentette saját anyját és testvérét, akiket saját szeme láttára
kivégeztek. Eszter és András
többek között arról beszélt,
hogy az ilyen történetek milyen hatással vannak a hétköznapjaikra.
– Nem egyszerű az embernek visszafognia az érzelmeit,
de a beszélő a lényeg. Az alanyok hétköznapjainak részévé válunk, hogy minden apró
rezdülést megismerjünk és ez

Szőcs
Renáta
énekesnő

A Star Academy egykori
győztese, Szőcs Renáta (23)
kezébe vette saját karrierjét. Együttese mellett szólóprojektbe is kezdett, nemrég készült el legújabb száma és hozzá egy videóklip.
 Mi történt a műsor után?
Beindul a szólókarrierje?

– Felköltöztem Budapestre,
és elkezdtem építeni a karrieremet. Sokat jártam a nyáron fellépni, főleg Erdélyben
az együttesemmel, mostanában azonban az alkotásra helyeződött a hangsúly.
 Nemrég jelent meg az
első saját dala. Hogyan készült, mi inspirálta?

– Szabó Zével készítettem el
végül a dalt. Egyébként én
finanszírozom az egészet a

nyereményemből és a gázsimból. A dalhoz készült videóklip is, amit Korzikán forgattunk. Különleges, kétepizódos videó lett a „Soha nem
felejtem el”.
 Kalandos körülmények
között készült el a videó. Mi
történt a forgatáson?

– Már az indulásnál csőstül
jött a baj, a sofőr pedig lemondta az utat, apukámat
kellett megkérnem, hogy segítsen, aztán a kliphez talált ruhák otthon maradtak,
így a bőröndből kellett megoldanom a dolgot. A szállásnál volt egy medence, a fényei ihletet adtak az operatőrnek, kitalálta, hogy bele
kellene menni. Körülbelül 10
fokos vízről volt szó...

P. P.

által lebontsuk az esetleges
gátakat – mesélte Cseke.
Két éve a párnak gyermeke
született, ám ez nem befolyásolta őket abban, hogy folytassák a munkát, kétéves kisfiuk
majdnem mindenhová elkíséri a szüleit.
– Mindenhova visszük magunkkal, természetesen a találkozóinkra is, mert úgy gondoltuk, hogy nem szakítjuk
szét a családot. Az észak-koreai férfi esetében elképesztő, hogy a gyermekünk láttán teljesen átlényegült, egy
óra után átvette tőlünk a gyereket, játszott vele, ezekben a
pillanatokban nyílt meg igazán – tette hozzá András.
– A holokausztot túlélő 90
éves néninél is így alakult, 10
napig laktunk nála és olyan

volt mintha a pótdédmamája
lett volna.
Eszter és András sokáig titkolta kapcsolatukat, ugyanis
nem szerették volna, ha a szerelmükre helyeződik a hangsúly a munka helyett.
– Minden munkatársként
kezdődött. A legnagyobb teszt
együtt utazni – ez egy ilyen
vagy mindent, vagy semmit
típusú dolog. Összecsiszolódtunk, aztán később mint férfi
és nő egy teljesen más módon
is megtaláltuk a közös hangot, amiből szerelem lett. Sokáig nem volt nyilvános, hogy
egy pár vagyunk, mert nem
szerettünk volna párként a témák elé állni, voltak olyan történetek, amiket ez befolyásolt
volna.

Kapható a
legújabb száma!

Blikk-információ

40 tevét ajánlottak Eszterért
Eszter és Ákos egy órán keresztül állta az olvasók rohamát.

ól:
Ízelítő a tartalombBalázs Klári lánya

 Eszter, ajánlottak már
magáért 20-30 tevét?
(Kabír Budi)

Eszter: Alulbecsüli az
árfolyamot. Mauritániában 40 tevét akartak, de
csak a poén szintjén.
 Kerültetek már életveszélyes helyzetbe?
(sofa)

Eszter: Egyiptomban a forradalom után, aztán Bangladesben kerültünk nehéz helyzetbe.
 Négy éve nálunk is megjelent Shin Donghjok története. Miért csak most lett
belőle műsortéma? (Matild)
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Otthon
szívesebben olvasná?
Mitől pusztulnak


Kiderült, kicsoda


Voltak már veszélyben
A házaspár Bangladesben
és Egyiptomban került nehéz helyzetbe

A n d r á s : Mi is ebből a
könyvből tudtunk erről a
történetről, csak most idén
lett az On The Spot témája
a traumafeldolgozás. Azóta
botrány is volt Shin körül.

Fizessen elő most:
www.axelspringer.hu/elofizetesek

Keresse szerdánként
az újságárusoknál!

