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H I R D E T É S

Huszonöt év, tizenöt dal, egy 
lemez – így összegezhető a 
gyergyószéki vonatkozású, 
most korongon megjelent 
zenei anyag, amit a hétvégén 
mutattak be a Figura Stúdió 
Színházban.

 » PETHŐ MELÁNIA 

K önnyűzenei válogatást ál-
lítottak össze az elmúlt 25 
évben készült gyergyószéki 

vonatkozású dalokból. A tizenöt 
dalt tartalmazó lemez mesterpél-
dányát szombaton telt ház előtt 
mutatták be a Szent Miklós Napok 
részeként Gyergyószentmiklóson a 
Figura Stúdió Színházban. A tava-
lyi városnapi örömzenélés erősítet-
te meg az ötletgazda Tatár Attila, 
a Bagossy Brothers Company éne-
kes-gitárosának korábbi gondola-
tát, vagyis a közös hanglemez elké-
szítését – tudtuk meg a zenésztől. 
Kezdeményezését felkarolták ze-
nésztársai, így valósulhatott meg 
az ötlet. A megfelelő minőségű 
hanganyag összeállítása érdeké-
ben újra fel kellett venni az elavult 
technikával rögzített dalokat: az 
élőben játszott dobalapokat a Ma-
rosvásárhelyi Rádió stúdiójában 
rögzítették, a további hangszeres 
alapok felvétele Gyergyószentmik-
lóson zajlott Bagossy László, a Ba-

HUSZONÖT ÉV GYERGYÓI KÖNNYŰZENÉJÉT TARTALMAZÓ LEMEZT MUTATTAK BE

Felcsendülő „made in Gyergyó” dalok

Örömzenélés a tavalyi Szent Miklós Napokon. Az esemény adta az ötletet a zenészek közös projektjéhez

 » A projekt 
megvalósításá-
hoz szükséges 
anyagiakat első-
sorban a produk-
ciókban szereplő 
zenészek biztosí-
tották. 

gossy Brothers Company basszusgi-
táros-énekesének zenei vezetésével. 
Ezen dalok mellé kerültek korszerű 
technikával felvett produkciók is, 
az összeállt anyag a szegedi Miracle 
Sound Stúdióban kapott egységes 
hangzásformát. A projekt megvaló-
sításához szükséges anyagiakat el-
sősorban a produkciókban szereplő 
zenészek biztosították. „Egy támo-
gatónk volt, a jelenleg Budapesten 
élő, gyergyói származású Erdélyi 
Róbert üzletember” – tájékoztatott 

Tatár Attila. Hozzátette, bevételre 
egyáltalán nem tartanak igényt. Egy 
dolgot kértek csak a kiadótól: ha 
elfogynak a lemezek, készítsenek 
újabbakat, hogy mindig lehessen 
hozzájutni – erre igent is mondott 
a lemez kiadását és forgalmazását 
felvállaló sepsiszentgyörgyi Dancs 
Market Records. Az ötletgazda hoz-
zátette, remélik, hogy lesz folytatása 
a kezdeményezésnek, és jövőben 
újabb lemezt adhatnak ki az ezután 
készülő gyergyói dalokból.
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 » RÖVIDEN

Bekerült az X-Faktor döntőjébe 
a kolozsvári USNK rapcsapat
A Filep Kund és Laskay Nimród 
alkotta kolozsvári USNK rapcsapat 
továbbjutott az X-Faktor tehet-
ségkutató jövő heti döntőjébe. 
Szombat este is, akárcsak a korábbi 
hetekben, előadásukkal meggyőz-
ték a zsűrit, így továbbjutottak a 
verseny fi náléjába. A kolozsvári 
fi úk produkcióját állva tapsolta a 
tehetségkutató közönsége, illetve 
a mentorok is. A kincses városbeli 
fi atalok Szétcsapom című, saját 
dalukat adták elő magyarul. Hétről 
hétre elkápráztatta az X-Faktor 
zsűrijét saját, illetve mentorukkal, 
ByeAlex-szel közösen írt szerzemé-
nyeivel a kolozsvári rapegyüttes. 
A 21 éves Filep Kund és a 22 éves 
Laskay Nimród duója minden 
héten saját számmal készült az élő 
műsorokra, dalaikhoz pedig min-
den esetben videóklip is készült. 
A YouTube-on már hárommillió 
megtekintésnél jár az első élő 
show-ban előadott Posztolj című 
daluk. A kolozsvári fi atalok a szom-
bat esti elődöntőre két dallal is 
készültek, az elsőt egy hírességgel 
kellett előadniuk, a második egyé-
ni produkció volt. Az USNK Trap 
kapitányt választotta duettpart-
nerül, aki beatboxszal kísérte a ko-
lozsváriak új, angol nyelvű szer-
zeményét. A zsűritől csak pozitív 
véleményeket kaptak, sőt még az 
őket korábban gyakran kritizáló 
Gáspár Laci is azt mondta, hogy 
ez akár egy győztes produkcióként 
is megállja a helyét. A Szétcsap-
tam című számmal akkora sikert 
arattak, hogy a zsűri mindegyik 
tagja továbbjuttatta őket.




