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A zenészek, víz alatt is zenészek maradnak 
 
 

 
(bal: Vörös István (Prognózis) jobb: Szigeti Ferenc 
(Karthago) 
 
 

Kipróbálták, megszerették… 
 
Egy közelgő utazás adta hírtelen ötlettől 
vezérelve, Szigeti Ferenc és Vörös Pisti 
kipróbálta a búvárkodást. A sikeres 
próbát követve a jelenlévők 
szórakoztatására a víz alatt is kipróbálták 
hangszereiket. 
Legközelebb, így együtt a március 7-8-án 
megrendezésre kerülő Rock Aréna2 
fesztiválon láthatjuk őket, ahol további 10 
együttessel zenélnek majd ugyanazon a 
színpadon. 

 
 
A két zenész megrögzött utazó. Útjaik 
során két dologra mindig odafigyelnek. Az 
egyik, hogy egyetlen kalandot se 
hagyjanak ki a másik, hogy gitárjaikat se 
hagyják otthon soha. Ha ez a két feltétel 
adott, bárhova is mennek, ők jól érzik 
magukat. 
Különösképpen kedvelik a meleg, vízparti 
helyeket. Órákat töltenek a vízben 
úszkálva a tenger élővilágát szemlélve, de 
ez idáig még soha nem próbálkoztak a 
búvárkodással. Egy közelgő utazás adta 
hírtelen ötlettől vezérelve, Szigeti Ferenc 
és Vörös Pisti kipróbálta ezt az extrém 
sportágat. 
Kiválasztottak egy búváriskolát és a 
búvároktató segítségével mondtak ellen a 
fizika törvényeinek, és bizonyosodtak meg 
róla, hogy márpedig a víz alatt is lehet 
lélegezni. 
 

 
 
 

 
(Fotó balról jobbra: 
Vörös István; Sopronyi Richárd búvároktató; 
Szigeti Ferenc) 
 
 
 
 



 

 
 
A próbamerülés nagyon jól sikerült, hiszen 
két zenésztől nem idegen a sportolás és a 
folyékony közeg. A merülés végén, lazítás 
képen hangszert ragadtak és maguk illetve 
a jelenlévők szórakoztatására a víz alatt 
egy duót rögtönöztek.  
 
Amennyire izgalmas sport a búvárkodás, 
az előkészületek miatt annyira időigényes 
is. Bár mind a ketten el szeretnének 
végezni egy tanfolyamot, tanulmányaikat, 
most egy rövid időre el kell halasztaniuk, 
mivel nekik most pont időből van a 
legkevesebb. 
 
 

(Vörös Pisti – gitár; Szigeti Ferenc – csörgő) 
 
 
 
 
Az állandó napi munka mellett gőzerővel 
készülnek a márciusi Rock Aréna 2 napos 
rock-fesztiválra, ahol másik 9 hazai 
együttes és egy nemzetközi banda mellett 
fognak ugyanazon a színpadon játszani. 
 
A Rock Aréna 2-re eddig még nem látott 
produkciókkal készülnek a fellépők. 
A Karthago új dolgokat is bevet 
attrakciójuk során, mint például néhány dal 
„unplugged” jellegű előadása. Nagy sikerre 
számítanak, hiszen a rockdalok ilyen 
formájú feldolgozása, ahol a kőkemény 
rock-hangzást felváltja az akusztikus 
gitárok finomsága, igazi zenei csemegének 
számít. 
 

 
 
Vörös Pisti a Prognózissal, pedig egy 
igazi mega-buli-hangulattal készül, a 
legismertebb slágereiből készít egy 
rendhagyó összeállítást. Természetesen ők 
is, ahogy a többi fellépő is, sok egyéb 
meglepetéssel készülnek még az 
eseményre. 

Rock Aréna2 további fellépői: 
A kétnapos fesztivál keretében 12 rockzenekar lép fel az Aréna színpadán: 
Török Ádám és a Mini; Zorall; Deák Bill Blues Band; Ősbikini; Nagy Feró és a Beatrice; 
Nemzetközi Meglepetés sztár; István és a Prognózis; Zanzibár; Kormorán; Bikini; Karthago; 
Pokolgép 
(további információk: www.rockarena.hu) 


