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Erdélyi együttes nyerte az X-faktort
Megállíthatatlanul menetelt a győzelemig a USNK
• Bebizonyították, 
hogy rétegzenével is 
ki lehet vívni a kö-
zönség elismerését: 
megnyerte a magyar-
országi X-faktort a 
kolozsvári USNK rap-
együttes. Az erdélyi 
fiatalok történelmet 
írtak, hiszen egyetlen 
versenyző sem adott 
elő ennyi saját dalt a 
tehetségkutató koráb-
bi évadjaiban.

ISZLAI KATALIN

M egnyerte a magyarorszá-
gi X-faktort a kolozsvári 
USNK, az ehhez vezető 

úton pedig számos, korábban so-
hasem látott megvalósítást tettek 
le az asztalra. A tehetségkutató 
2010-es indulása óta nem szerepelt 
olyan versenyző a műsorban, aki 
szinte kivétel nélkül pozitív kriti-
kát kapott volna a zsűritagoktól. 
Ezt változtatta meg idén a kolozs-
vári rapegyüttes, miután a 21 éves 
Filep Kund és a 22 éves Laskay 
Nimród produkcióit mindegyik élő 
showban állva tapsolta meg a zsű-
ri, illetve minden alkalommal he-

lyet kaptak a továbbjutást jelentő 
székeken.

Az erdélyi rapegyüttes a szom-
bat esti döntőben sem okozott 
csalódást, első fellépőként méltó 
módon nyitották meg a műsort. A 
verseny szabályzatának megfelelő-
en azt a dalt adták elő, amellyel be-
mutatkoztak az első válogatón. A 

produkció előtt mentoruk, ByeAlex 
úgy fogalmazott: a USNK maga az 
X-faktor, azt képviselik, ami miatt 
kitalálták ezt a versenyt.

A fi úk bebizonyították, hogy 
valóban megérdemelten jutottak 
a döntőbe, Intro nevű saját daluk 
után ismét állva tapsolt mind a 
négy zsűritag.

Második színpadra lépésükkor 
egy újabb saját dalt adtak elő, és bár 
becsúszott egy kisebb szöveghiba, 
Puskás Peti kiemelte, hogy mindig 
tökéletes produkciókat láthattak a 

kolozsvári fi ataloktól. A saját szám 
egyébként már szinte elvárás az 
együttestől, hiszen mindegyik élő 
adásban saját, illetve mentorukkal, 
ByeAlexszel közösen írt szerzemé-
nyekkel léptek színpadra. Így a mű-
sor alatt öt vadonatúj saját daluk 
született, hasonlóra korábban so-
hasem volt példa a magyarországi 
X-faktor történetében. A USNK leg-
újabb, STOM című dalával a mento-
rok elismerése mellett a nézők sze-
retetét is kivívta, hiszen a szavazás 
első körének lezárása után bejutot-
tak a legjobb kettő közé csapattár-
sukkal, a Stolen Beat-tel együtt. Ez is 
egyedi pillanatnak számított, hiszen 
arra sem volt korábban példa, hogy 
két zenekar között dőljön el a győz-
tes kiléte. Harmadszorra ismét egy 
saját, angol nyelvű számot adtak 
elő, amely mentoruk ígérete szerint 
első saját lemezükön is helyet fog 
kapni. Előadásukat vastaps követ-
te, a mentorok alig tudtak szóhoz 
jutni a hangos közönség miatt, egy 
dologban pedig már akkor mind 
egyetértettek: a USNK megérde-
melné a győzelmet. Végül egy 
általuk választott mentorral duet-
teztek a döntősök, a USNK Radics 
Gigivel  adta elő Wiz Khalifa See 
You Again című számát. Ezúttal 
nemcsak a mentorok, de a közön-
ség is állva tapsolt, a folyamatos 
kiemelkedő teljesítmény pedig 
meg is hozta az eredményét.

A nézők szavazatai alapján a 
USNK lett a 2018-as X-faktor győz-
tese, illetve ők léphetnek fel a jövő 
évi Sziget fesztiválon is. 

Olyan jól rappeltek, 
hogy megnyerték a közönség 
és a zsűri szívét

▴   F O T Ó :  X - F A K T O R / R T L  K L U B

• Múlt héten a kolozs-
vári Tokos zenekar, ez-
úttal a vargyasi Borbáth 
Szilveszter jutott tovább 
a Fölszállott a páva 
középdöntőjéből. Mind-
két produkciót a közön-
ségszavazatok juttatták 
tovább, így a december 
21-ei döntőben két 
erdélyi produkciónak is 
szurkolhatunk.

S Z Á S Z  C S .  E M E S E

A Duna Televízió népzenei és nép-
táncos produkciójának utolsó 

középdöntője is lejárt péntek este, ez 
utóbbi 12 versenyző közt volt a vargyasi 

Borbáth Szilveszter. A 17 éves fi atalem-
ber jelenleg a Nyíregyházi Szakgimná-
ziumban tanul. Álma tavalyhoz képest 
mit sem változott: középiskolás tanul-
mányai után a Táncművészeti Egye-
temre szeretne majd felvételizni, bár a 
Pávában csak énektudását csillogtatja 
meg. Ezúttal somogyi énekekkel bű-
völte el a zsűrit és a televíziónézőket. 
Sebestyén Márta Kossuth-díjas éne-
kes értékelése szerint csodálatos volt 
Szilveszter éneke, már csak azért is, 
hiszen az erdővidéki fi atalember igen-
csak messze lakik a somogyi vidéktől. 
Szilveszter produkciója nemcsak az 
ítészeknek tetszett, hanem a közönség-
nek is, mi sem bizonyítja ezt jobban, 

mint az, hogy az Énekes szólisták és 
énekegyüttesek kategóriájából az er-
dővidéki fi atalember kapta a legtöbb 
szavazatot, így be is került a jövő heti 
döntőbe, amelyen kategóriájában a 
debreceni Pendely énekegyüttessel, 
valamint a Sőregi Anna–Komáromi 
Kristóf párossal fog megmérkőzni. A 
december 21-ei döntőben szerepel még 
a kolozsvári Tokos zenekar is, ők az el-
ső középdöntőből szatmári muzsikával 
jutottak tovább, szintén a közönség-
szavazatoknak köszönhetően. A jövő 
pénteki döntőben az óbecsei Fokos 
zenekarral versenyeznek a Hangszeres 
szólisták és zenekarok kategóriájának 
győztese-címért.

Fölszállott a páva: kialakult a döntő mezőnye

A szerkesztőségünkbe elküldött 
színházi közlemény szerint Mág-

nás Miska története egy letűnt kor ab-
szurditásig fajuló társadalmi különb-
ségeit teszi nevetségessé, melyben egy 
egyszerű lovász minden különösebb 
nehézség nélkül, nemeseket megté-
vesztő hitelességgel, tigrisvadász gróf-
nak adja ki magát.

 
A történetről

A színdarabban Baracs István vas-
úti mérnök érdekellentétbe kerül a 
közeli nemesi birtokon élő Korláthy 

gróff al, aki józan eszének ellentmon-
dó, rangjánál fogva mégis jogosnak 
hitt igényt formál a falu számára 
épülő vasútra. Baracs és Korláthy 
grófk isasszony ismeretlenül egy-
másba szeretnek, ám a kastélyban 
áthidalhatatlannak tűnő szakadék 
tátong közöttük, melyet a gróff al va-
ló ellentét csak súlyosbít. A szerepjá-
ték egyszerűbb, mint gondolnánk. A 
látszat győz, az igazi tigrisvadász ér-
kezéséig. A lelepleződés és a botrány 
– ahogyan a szerencsés befejezés is 
– elkerülhetetlen. A darabot Kányá-
di Szilárd rendezte. 

Csíkban is a Mágnás Miska

További előadások
Az előadást december 23-án megismétlik, amire érvényes a Prospero 
bérlet. A csíki társulat december 30-án, vasárnap a Mágnás Miska című 
operettel búcsúztatja az óévet. Minden alkalommal 19 órai kezdettel lesz 
látható a produkció. A bérletes előadások mindegyikére lehet jegyet válta-
ni, a fennmaradó helyek függvényében. Jegyvásárlásra online a: https://
www.bilete.ro/magnas-miska/ oldalon van lehetőség, valamint személye-
sen a Csíki Mozi jegypénztárában munkanapokon 9 – 18 óra között, illetve 
előadások előtt egy órával a Csíki Játékszín jegypénztárában.

• A Csíki Játékszín december 21-én mutatja be az idény 
következő darabját, Szirmai Albert-Bakonyi Károly-Gábor 
Andor: Mágnás Miska című operettjét.

Borbáth Szilveszter is bejutott a döntőbe
▸   F O R R Á S :  L U M I D A N C E




