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Az év zenekara díjat a gyergyó-
szentmiklósi Bagossy Brothers 
Company vehette át a Petőfi  Ze-
nei Díjak átadóján, az együttes 
a Visszajövök című dallal az év 
videoklipje elismerést is kiérde-
melte. Bagossyék munkásságát  
összesen három kategóriában 
ismerték el. 

 » K. J.

A gyergyószentmiklósi Bagossy 
Brothers Company három ka-
tegóriában is elnyerte a Petőfi  

Zenei Díjat, amelyet a Duna Tele-
vízióban közvetített gálán adtak át 
szombat este Budapesten. A Petőfi  
Rádió és az M2 Petőfi  TV névadóját, 
Petőfi  Sándort formázó szobrokat 
immár ötödik alkalommal adták 
át, ezúttal tizenkét kategóriában. A 
2016-os alapítás óta előbb a VOLT, 
majd a Strand Fesztivál adott ott-
hont Magyarország egyik lerango-
sabb zenei díjátadónak, amelyet ez-
úttal a hagyományos, nyári időpont 
helyett biztonságos körülmények 
között, közönség nélkül, stúdióban 
rendeztek meg.

Az év férfi előadója Bagossy 
Norbert, az év női előadója Rúzsa 
Magdi lett. Az év zenekara díjat a 
Bagossy Brothers Company vehet-

te át, amely a Visszajövök című 
dallal az év videoklipje elismerést 
is kiérdemelte.

Az év akusztikus koncertje kate-
góriában Demjén Ferencet díjazták.

A Petőfi  Zenei Díj ezen kategó-
riáinak jelöltjeit a Petőfi  Rádió 
2019. március 1. és 2020. március 1. 
között legtöbbet játszott száz ma-
gyar dala közül választotta ki egy 
száz tagú, zenészekből, produce-
rekből, újságírókból, koncert- és 
fesztiválszervezőkből álló szakmai 
grémium. A közönség és a szakmai 
testület tavaly ebben az öt kategó-
riában szavazott együtt, a végered-
ménybe a voksok 50-50 százalék-
ban számítottak bele.

A díjazottak közül néhány már is-
mert volt. A Dal 2020 adásában ad-
ták át az év dalának járó Petőfi  Zenei 
Díjat Rácz Gergőnek és Orsovai Re-
ninek, akik A Dal Akusztik győztesé-
nek járó különdíjat is megkapták és 
az év felfedezettjének, a Tortugának. 
Szintén korábban bejelentették a 
szervezők, hogy az életműdíjat Hor-
váth Charlie énekes kapja.

A Petőfi  Zenei Díj zenészeknek 
odaítélt szakmai díjai közül az év gi-
tárosa Madarász Gábor lett, az év ütő-
hangszerese Bánfalvi Sándor, az év 
billentyűse pedig Lepés Gábor. Az év 
dalszövegírója elismerést pedig Mol-
nár Tamás vehette át, aki már A Dal 
2020-ban is örülhetett, hiszen ott is ő 

nyerte el a legjobb szövegírói külön-
díjat. A díjátadók között volt Kapás 
Boglárka világbajnok úszó, Marco 
Rossi labdarúgó szövetségi kapi-

TAROLT A GYERGYÓSZENTMIKLÓSI ZENEKAR A PETŐFI ZENEI DÍJAK ÁTADÓJÁN, HÁROM KATEGÓRIÁBAN IS ELVITTE A PÁLMÁT 

Díjeső a Bagossy Brothers Companynek

Bagossy Norbert a hétvégén vehette át a rangos zenei 
elismerést, az átadót a Duna tévé közvetítette 
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tány, Köbli Norbert forgatóköny-
víró, Lobenwein Norbert és Fülöp 
Zoltán, a Petőfi  Zenei Díj alapítói, 
valamint Medvegy Anikó, az M2 
Petőfi  TV csatornaigazgatója, Tiszt-
tartó Titusz, a Petőfi  Rádió csa-
tornaigazgatója és Tomaj Balázs, 
az MVM ügyfél vezérigazgató-he-
lyettese. A különleges, erre az 
alkalomra készült produkciók kö-
zött volt Presser Gábor és Rúzsa 
Magdi duettje.

Az énekesnő a Bergendy Istvánról 
is megemlékező Halott Pénz vendé-
geként szintén színpadra lépett a ze-
nekar legújabb dalával. A Bagossy 
Brothers Company is egy medleyt és 
a 15. születésnapját egy év csúszás-
sal ünneplő Irie Maffi  a a legnépsze-
rűbb dalaiból összeállított váloga-
tást adott elő, a Kelemen Kabátban 
Nagy Feróval együtt énekelt, a Ran-
dom Trip Schoblocher Barbarával 
(Blahalouisiana), Molnár Tamás-
sal (Jetlag), Vitáris Ivánnal (Ivan 
& The Parazol) és Tanka Balázzsal 
(Turbo) egy Omega-klasszikusok-
ból álló produkcióval tisztelgett a 
közelmúltban elhunyt Benkő Lász-
ló és Mihály Tamás életműve előtt. 
A Tóth Verával kiegészült Budapest 
Bár Balázs Fecóra emlékezett.

Idén először a díj mellé a közmé-
dia minden díjazottnak egymillió 
forintot, az életműdíjasnak pedig 
hárommillió forintot ajánlott fel.

 » KRÓNIKA

É letének 88. évében koronavírus-
ban meghalt Larry King legendás 

amerikai tévés műsorvezető, aki 25 
éven keresztül vezette a CNN-en a 
Larry King Live című műsorát. Az 
amerikai televíziós decemberben 
került be koronavírus-fertőzés miatt 
egy Los Angeles-i klinikára. Larry 
Kingnek az utóbbi években jó né-
hány egészségügyi problémája volt: 
cukorbeteg volt, több szívrohamon 
is átesett. 2017-ben tüdőrák miatt 
műtötték. Larry King Lawrence 1933. 
november 19-én Harvey Zeiger néven 
született New York Brooklyn negye-
dében. Élete során több mint 40 ezer 
beszélgetést vezetett le, többségét az 
amerikai hírcsatorna, a CNN alkal-
mazásában. Pályáját 1957-ben egy 
Miami Beach-i rádióadónál kezdte, 

itt vette fel a Larry King művészne-
vet. 1960-tól a tévében is feltűnt, de 
a rádiózással 1971-ig nem hagyott fel 
az említett csatornánál. Néhány évig 
szabadúszó volt, majd 1975 és 1978 
között egy másik rádiócsatornához 
szerződött. 1985-ig a Miami Herald 
szórakoztató rovatának munkatársa 
volt. Ezután indult legendás műso-
ra, a Larry King Live a CNN-en, mely 
25 évig, egészen 2010-ig folyamato-
san az amerikai hírcsatorna egyik 
legnépszerűbb műsora volt. Szám-
talan híresség és ismert közéleti 
személyiség volt a vendége, többek 
között Frank Sinatra, Paul McCart-
ney, Bette Davis, Marlon Brando, 
Eric Clapton és Clint Eastwood. Ezen 
kívül Richard Nixon óta az összes 
amerikai elnököt kérdezte, George 
W. Bush-t például a First Lady Laura 
Bush-al együtt.

Elhunyt Larry King legendás műsorvezető

 » Számtalan 
híresség és ismert 
közéleti személyi-
ség volt a vendé-
ge, többek között 
Frank Sinatra, 
Paul McCartney, 
Bette Davis, Mar-
lon Brando.

Larry King amerikai tévés műsorvezető Nixon óta az összes amerikai elnököt meginterjúvolta 
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 » KISS JUDIT

„S iess és ne nézz hátra, mert ül-
dözőbe vett egy medve!” – ezt 

kiabálták egy szombaton készített 
videofelvétel tanúsága szerint a fel-
vonóról egy síelőnek Predeálon. A 
férfi t a libegőn felfelé haladó turisták 
fi gyelmeztették, hogy siessen jobban 
és inkább ne is nézzen hátra, mert 
egy medve szalad utána – írta a Fő-
tér.ro. Bár a videóból nem derül ki, a 
medve utolérte-e a fi atal síelőt, de a 
csendőrség szóvivőjének beszámo-
lója szerint nem történt személyi sé-
rülés. Ez az illető lélekjelenlétének 
is köszönhető: szándékosan ledobta 
a hátizsákját, mert sejtette, hogy 
az eltereli majd az állat fi gyelmét. 

Szombaton egyébként két telefonos 
fi gyelmeztetést (Ro-Alert) is kiadtak 
a hatóságok medve jelenléte miatt, 
két különböző sípályára. A szóban 
forgó sípálya ugyanakkor elviekben 
le volt zárva. Hasonló eset történt 
múlt héten is, de akkor csak egy 
ártalmatlannak tűnő medvebocs 
tévedt a kelebucsi pályára. Bár úgy 
tűnhet, hogy ez egyre sűrűbben for-
dul elő, a csendőrség szóvivője sze-
rint idén kevesebb medvét kellett 
leterelni a pályáról, mint az előző 
években. A csendőrség azt fontol-
gatja, hogy kezdeményezi a most 
felbukkanó példány „elköltözteté-
sét”, ugyanis ez a bevált eljárás, ha 
egy medve túl gyakran teszi tisztele-
tét egy pálya körül.

K imentettek tizenegy bányászt a 
kelet-kínai Santung tartomány-

ban két hete berobbant aranybányá-
ból tegnap – írta az MTI a Hszinhua 
kínai állami hírügynökségre hivat-
kozva. Kilenc bányászt még a déle-
lőtt folyamán, további kettőt pedig 
kora délután emeltek ki a mélyből. 
Egyiküket súlyosan legyengült álla-
potban hozták felszínre, ezért azon-
nal kórházba szállították.

A Jentaj város közigazgatási terüle-
tén található aranybányában január 
10-én történt a robbanás, amelynek 
következtében 22 bányász rekedt az 
aranyfejtőben. A helyszínen több 

mint hatszáz ember dolgozott a baj-
ba jutottak kimentésén, a mentőcsa-
patok három csatornát fúrtak a mély-
be. A tegnap kimentett bányászokkal 
egy hete létesítettek először kapcso-
latot a baleset óta. Egyikük, aki a 
robbanáskor fejsérülést szenvedett 
és kómába került, szerdán veszítette 
életét. További tíz bányász sorsa is-
meretlen. A bánya tulajdonos befek-
tetési vállalat ellen a tartomány illeté-
kes hatóságai vizsgálatot indítottak a 
történtek miatt, a céget pedig sok bí-
rálat érte, mert mintegy harmincórás 
késéssel jelentette a balesetet a ható-
ságoknak. (Hírösszefoglaló)

Síelő nyomába eredt a medve

Kimentettek tucatnyi bányászt




