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AUGUSZTUS 13-IG NAPONTA EGYSZER LEHET SZAVAZNI A BAGOSSY BROTHERS COMPANY ÉS A NO SUGAR ZENEKAROKRA

Rangos zenei díjat kaphatnak gyergyói együttesek
A Petőfi  Zenei Díj legfonto-
sabb kategóriáiban jelölték 
a Bagossy Brothers Com-
pany zenekart és a No Sugar 
együttest. A gyergyószent-
miklósi bandák tagjai az 
elismerés jelentőségéről, a 
zeneművek mondanivalójá-
ról beszéltek lapunknak.

 » BEDE LAURA, GERGELY IMRE

E lkezdődött a közönségsza-
vazás a Petőfi  Zenei Díj leg-
fontosabb kategóriáiban, 

és a gyergyószentmiklósi zene-
karok korábban szinte elkép-
zelhetetlennek hitt eredményt 
tudhatnak magukénak: az öt ka-
tegóriából négyben jelölte őket a 
magyar zenei szakma. A Bagossy 
Brothers Company az Év Zeneka-
ra díj várományosa, Bagossy Nor-
bert énekes az év férfi  előadója 
lehet, és a Visszajövök című da-
lukat és felvételüket az Év Vide-
óklipje címre jelölték. A No Sugar 
pedig a január 20-án, a budapesti 
A38-as hajón való fellépéssel ér-
demelte ki a jelölést az Év Akusz-
tikus Koncertje díjra. A jelöléseket 
elismert szakemberekből álló tes-
tület adja, így elmondható, hogy 
a magyar zenei szakma elismeré-

sét már megkapták az előadók. A 
díjazás közönségszavazás ered-
ménye alapján történik, a petofi -
live.hu/petofi zeneidij oldalon 
naponta egyszer lehet szavazni 
augusztus 13-ig.

A Bagossy Brothers Com-
pany korábban is több jelölést 

kapott, tavaly megnyerte Az év 
akusztikus koncertje kategóriát. 
„Mindig jó, ha egy zenekart ran-
gos zenei díjra jelölnek. Nekünk 
szerencsénk volt, eddig gyakor-
latilag minden évben jelölést 
kaptunk a Petőfi  Zenei Díjra, és 
ez már a negyedik alkalom lesz. 

Ezért nagyon hálásak vagyunk, 
köszönjük a közönségünknek, 
hogy támogat bennünket, és a 
szakmának is természetesen, 
hogy érdemesnek tart minket 
ilyen elismerésre. Az Év Zeneka-
ra díjat elnyerni nyilván kiemel-
kedő, különleges érzés lehet” 
– mondta a Krónika megkeresé-
sére Tatár Attila, a zenekar gitá-
ros-vokalistája. Hozzátette, úgy 
gondolja, hogy a Visszajövök 
klipjének sokkal több a monda-
nivalója, mint egy átlagos klip-
nek, hiszen nemcsak a dalról 
szól. „A road movie keretében 
készült, amely egyrészt azt hiva-
tott bemutatni, hogy mennyire 
különleges, szép és változatos a 
Kárpát-medence. És ezt a mi kis 
székelyföldi, gyergyói világunk, 
illetve a dal révén mutatja be. 
Ez olyan klip, amely szerintem 
nagyon különlegesre sikeredett, 
és úgy néz ki, hogy a közönség 
is szereti, hiszen elég nagy a né-
zettsége a YouTube-on” – részle-
tezte a bandatag.

Bagossy Norbert szerint a 
dal sikere annak köszönhető, 
hogy talán mindenki kicsit bele 
tudja képzelni magát. „Min-
denkinek van hova visszatekin-

tenie, és olyankor   meleg érzés 
önti el, és talán újrahallgatja 
a Visszajövök című dalunkat. 
A számok sikerét szinte soha 
nem lehet kiszámítani. Ugyan 
érezhető már az elején, hogy 
melyikben van több potenciál, 
de alapvetően mindegyiknek 
saját életútja lesz, aminek a 
milyensége csakis a hallgató-
ságon múlik” – fogalmazott az 
énekes, akinek nagyon jólesik, 
hogy a szakma úgy gondolja, ő 
is az év előadói közé tartozik. 
Mint kifejtette, azon dolgozik, 
hogy ugyanolyan lendülettel 
folytathassa munkáját, hobbi-
ját, életét, mint eddig.

Az augusztusi Petőfi -díj-át-
adó egyébként azért is külön-
leges a Bagossy Brothers Com-
pany számára, mert nemcsak 
mint lehetséges díjazottak lesz-
nek jelen, hanem ők adják az 
ünnepi nagykoncertet is.

A No Sugar zenekar számá-
ra hatalmas megtiszteltetés a 
Petőfi  Zenei Díjra való jelölés. 
Mint Bereczky Botond lapunk-
nak kifejtette, felemelő érzés 
olyan nevek mellett szerepelni 
mint Demjén Ferenc, Deák Bill 
Gyula, Karácsony János, Pély 
Barna. „Minket is meglepett, 
hogy az Év Akusztikus Koncert-
je kategóriában lettünk jelöl-
tek, mivel ránk inkább a pörgő-
sebb, energikusabb, rockosabb 
stílus áll közelebb, főleg az elő-
koncertek tekintetében. Arra is 
büszkék vagyunk, hogy a kis 
városunkból, Bagossyékkal 
együtt két zenekar is a jelöltek 
között van” – mutatott rá a gi-
táros. Hozzátette, már maga az 
M2 Petőfi  Tv Akusztikus műso-
rába való felkérés is nagy öröm 
volt számukra, áthangszerelni 
a dalokat. Ugyanakkor olyan, 
az ő zenei stílusukban nem 
használt hangszerek, mint pél-
dául a harmonika is szerepet 
kapott Szabó Zsolt meghívott-
juk révén, és vendégként a vo-
kált színesítette Máté Katalin is. 
„Ezúton is szeretnénk megkér-
ni mindenkit, hogy aki kedveli 
a munkásságunkat, augusztus 
13-ig minden nap egy szava-
zattal támogassa a zenekart” – 
mondta Bereczky Botond.

A Bagossy Brothers Company szerint kiemelkedő, különleges érzés lehet az Év Zenekara díjat elnyerni

A No Sugar büszke arra, hogy két gyergyószentmiklósi együttes is szerepel a Petőfi  Zenei Díjra jelöltek között

 » KRÓNIKA

Öngyilkos lett 55 éves korá-
ban Steve Bing amerikai 

producer, forgatókönyvíró – írta 
az MTI a Variety filmes szak-
lapra hivatkozva. A rendőrség 
és az igazságügyi orvosszakér-
tő jelentése szerint egy Binggel 
azonos korú férfi kiugrott a Los 
Angeles-i Century City lakóépü-
let egy 27. emeleti lakásából, 
és meghalt. A TMZ bulvárpor-
tál szerint Bing depressziótól 
szenvedett. A Kenguru Jack és 

a Fullasztó című filmek forga-
tókönyvírója, a Kivétel és sza-
bály, a Beowulf – Legendák 
lovagja és a Scorsese rendezte 
Rolling Stones-film producere 
mintegy 600 millió dollárt örö-
költ ingatlanbefektető nagyap-
jától. Amikor 18 évesen meg-
kapta az örökségét, otthagyta 
az egyetemet, hogy szeren-
csét próbáljon a filmiparban. 
Még középiskolás korában 
írta meg az Ütközetben eltűnt 
2. – A kezdet című film sztori-
ját, később az Egy rém rendes 

család egy epizódját. 2003-
ban a Kenguru Jack című ak-
cióvígjáték társszerzője volt. 
Körülbelül 80 millió dollárt 
fektetett a 2004-ben bemuta-
tott, Robert Zemeckis rendezte 
Polar expresszbe. Számos de-
mokrata párti politikus kam-
pányát támogatta, Bill Clin-
tonnal szoros barátságot ápolt. 
Ismert volt jótékonyságáról is. 
Élete nagyobb részét hotelszo-
bákban töltötte, állandó vendég 
volt a hírességektől zsúfolt par-
tikon.

Öngyilkos lett Steve Bing amerikai producer
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