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Köszöntő...

 

Sziasztok! 
A mostani szám rengeteg in-
terjút tartalmaz. Elég sok infó 
található még ezenkivül is, 
ajánlom a tartalom jegyzéket;) 
A játékban remélem minél töb-
ben résztvesztek majd. Meg-
éri!:)
 Találkozunk janárban főként 
fesztivál beszámolókkal és 
persze sok érdekes interjúval, 
hírrel.  
                BÚÉK  és  ROCK! :-) 
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AJÁNLÓ: 
5 ÉVES A KELET 
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Tehetségkutatós eredmények -
  2.rész ... 3. oldal
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Hanglemezbolt 

ajánlata ... 4. oldal
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Számítástechnia
ajánlata ... 10.oldalEGYÉB:

koncert sarok ...... 8. oldal
zenekari hírek ..... 9. oldal
adás-vétel-keres.. 9. oldal
viccek ................. 10. oldal

J  Á T É K :  Iratkozz fel hírlevélre s NYERJ!
aki az keletunderground@freemail.hu címen feliratkozik, azok 

között a pólókat sorsolunk ki, amit a ROCK-NESSben választhatsz ki.
határidő: 2008. december 17.
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- Hogyan alakult meg a Spear zenekar és miért ezt a nevet 
választottátok?
 Nagyon régóta foglalkoztatott egy zenekar alapításának terve, 
de a gondolatokat tettlegesség csak 2005-ben követte, mikor 
is Hajósi Márkkal (dob) és Kiss Gyulával (akkor még basz- 
szusgitár) összehoztuk a dolgot. Zenélgettünk pár emberrel, 
de végül a másodgitárosi poszt Pálmai Attiláé lett. Extrém 
metált akartunk játszani, úgyhogy a közös munkát death, 
thrash és black metál számok tanulásával kezdtük. De mivel 
a lehető legsokoldalúbbak akartunk lenni a tehetségünkhöz 
és körülményeinkhez képest, így játszottunk szinte minden 
műfajból (a metálon belül). Énekest akkor még nem találtunk, 
így a kezdeti lelkesedés jócskán alábbhagyott, sokáig nem is 
történt semmi a zenekarral. A Spear zenekari név nehéz szülés 
eredménye, mivel minden frappáns eszünkbe jutó név már 
foglalt volt. Ekkor javasolta Márk ezt a nevet, amire aztán az 
akkori tagok egyöntetűen rábólintottak. Tehát nincs semmi 
különleges jelentősége, ez egy egyszerű - szerintünk jól hangzó 
-  könnyen megjegyezhető név.
 - A jelenlegi felállás, hogy alakult ki? Kik vannak most a 
zenekarban?
 A mostani felállás kialakulása több esemény közös végkifej-
leteként írható le. Megváltozott a zenekari szemlélet, már nem 
egyszerűen extrém metált akartunk játszani. Szerettünk volna 
belevinni a leendő saját számainkba sok új dolgot, más hangu-
latokat, az agresszív témák mellett helyet kaptak a nyugodtabb, 
melankolikusabb, bizonyos értelemben vett muzikálisabb 
részek is. Így új tagokra is szükségünk lett, mivel Gyula a basz-
szusgitárról szintetizátorra váltott: már nem “csak” az énekesi 
poszt állt üresen, hanem egy új basszerre is gondolnunk kel-
lett. Ekkor a 2007/2008-as tanévben beiratkoztunk egy félévre 
a debreceni Rocksuliba és a félévzáró koncertre Papp Misivel 
(ex-Chrysos Calva gitáros és Kelet Underground szervező 
& szerkesztő) a mikrofon mögött készültünk, akit sikerült is 
meggyőznünk, hogy szálljon be a zenekarba teljes értékű tag-
ként. Misi vonzata egy új basszer is lett, Skita Norbert, aki a 
mikrofonok mögött is megállja a helyét. Tehát a Spear jelenlegi 
felállása 2008 tavaszán alakult ki a következő tagokkal: Papp 
Misi-ének, Skita Norbi-basszusgitár,ének/vokál, Kiss Gyula- 
szintetizátor, Hajósi Márk-dob, Pálmai Attila-gitár és Ács 
Szabó Lajos-gitár. Jócskán van még mit fejlődnünk egyénileg 
és zenekari szinten egyaránt, de bízunk benne, hogy együtt tud 
maradni ez a társaság még hosszú-hosszú ideig és elérjük a 
zenekarral azt, amit szeretnénk.
 - A progresszív metal világában mivel tűntök ki? Milyen 
egyéni elképzeléseitek vannak?
 Először is tisztáznunk kell azt a tényt, hogy a Spear nem úgy 
progresszív csapat, mint pl. a sokak által (általunk is) ismert 
és kedvelt Dream Theater, vagy hasonszőrű zenekarok. Miv-
el az egészen kemény metáltól indultunk, ez a vonal most is 
fontos részét képezi a zenénknek, így én inkább az Opeth és 
Disillusion zenekarok által meghatározott ágához kapcsolnám 

a bandát a progresszív metálnak. Viszont nálunk sokkal több 
szerephez jut a billentyű, mint az említett zenekaroknál. De mivel 
a jelenlegi felállásunk semmiképp sem nevezhető réginek, időre 
van még szükségünk, hogy igazán megtaláljuk a mindannyiunk 
számára elfogadható és szerethető “zenei ösvényt”. Mostanában 
eléggé elfoglaltak vagyunk (majdnem mindenki dolgozik a 
zenekarból), így elég nehéz összehozni a próbákat, találkozókat 
és a dalírás is lassan megy. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy én 
elköltöztem Debrecenből, így a spontán dolgok alapból kiesnek. 
Az viszont biztos, hogy szeretnénk izgalmas, komplex, de fogós 
számokat írni. Mivel majdnem mindenki más zenéket szeret és 
hallgat a csapatból, nem mindig értünk egyet abban, hogy milyen 
is a fentebb felvázolt zene, de kitartóan próbálkozunk! :) 
 - Még többnyire feldolgozásokat játszotok. Mik ezek és miért 
ezeket választottátok?
 Eleinte nincs is más választása egy új zenekarnak, minthogy má-
sok számait játssza. Össze kell szoknia a tagoknak, meg kell is-
merniük egymást zeneileg valamilyen szinten és ennek a legjobb 
módja talán ez. Írtunk egy nagy listát, aztán kiválasztottuk azokat, 
amelyek mindannyiunknak tetszettek, illetve hajlandóak voltunk 
eljátszani. :) Összeállítottunk egy koncertprogramot, amit igyekez-
tünk olyan változatossá tenni, amennyire csak lehetett, de vigyáz-
tunk arra is, hogy azért annak a bizonyos lónak a megfelelő old-
alán maradjunk. Legutóbbi koncertprogramunk a következőkből 
állt: Soilwork - Stabbing the drama, Susperia - Home sweet hell, 
Evergrey - Blinded, Children of Bodom - In your face, Dark Tran-
quillity - Monochromatic stains, Godsmack - I stand alone, In 
Flames - Take this life, Kataklyasm - As i slither, Amon Amarth 
- Death in fire és egy saját szám Veszélyes átverés címmel.
- Készülnek a saját számok is. Milyen munkafolyamattal írjátok 
a nótákat? Miről szólnak a szövegek?
 A saját számok instrumentális részét egyelőre egyedül írom, majd 
a próbákon úgy alakítjuk őket, hogy mindenki számára elfogad-
ható legyen nagyjából. Aztán Misi és Norbi kitalálják a számokhoz 
az énektémákat, szöveget meg az ír, akinek épp kedve és ideje van 
rá. :) Az a pár számunk, amelyek nagyjából készen vannak az em-
beri érzésekről (nem a szerelemről egyelőre :D) és problémákról 
szólnak.
 - Milyen fellépéseitek voltak eddig?
 Volt 2 Rocksulis fellépés 1-1 nóta előadásával, továbbá a HBMZ 
fesztivál keretein belül a debreceni Orange-ban 2008 tavaszán és 
Püspökladányban az Á-Rock feszten 2008 nyarán játszottunk.
 - Mik a közeljövő tervei? Mi a célotok hosszú távon?
 Szeretnénk a december 20-án tartandó koncertünkre a lehető 
legjobban felkészülni és 3 saját számot bevenni a repertoárba. 
Ezek a számok még a régebbi szerzeményekhez tartoznak, így 
talán jobban illenek majd a feldolgozásaink közé. A későbbiekben 
szeretnénk felvenni pár számot saját részre, aztán készíteni egy 
tisztességes minőségű felvételt, amit terjeszthetnénk is és ter-
mészetesen jó hangulatú koncerteket adni.

www.spearmusic.uw.hu            Vodka
koncert: 2008. december 20.  infó: www.ujvigado.hu

- Hogyan alakult meg a Spear zenekar és miért ezt a nevet 
választottátok?

koncert a MOBY DICKkel

Ács Szabó 
L a j o s s a l   
a SPEAR 
z e n e k a r 
gitárosával beszélgettünk ...
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Betterfly: -4 nap stúdiózás a budapesti Pocox Hang-
stúdió jóvoltából -  Fellépési lehetőség a Zöld Pardonban 
2008. szeptember elején  -  Továbbjutási lehetőség a közép 
- európai ABC tehetségkutató magyarországi döntőjébe - Fel-
lépési lehetőség a 2009-es Azfeszten

Sheket: - Fellépési lehetőség a 2008-as Hangfoglalás 
kiállításon és szemlén a Syma csarnokban - Továbbjutási 
lehetőség a közép - európai ABC tehetségkutató magyarorszá-
gi döntőjébe - Fellépési lehetőség a 2009-es Azfeszten -    Be-
mutatkozás a Planet Z magazinban

Future Millionaire: -    1 nap stúdiózás a soproni 
MD Hangstúdió jóvoltából  - Bemutatkozás a Planet Z maga-
zinban  -     10 pár egyedi tervezésű dobverő a Csibi Sticks 
jóvoltából

Azfeszt 2008– Thermál Rock ‚N‘ Roll!
Tehetségkutatós eredmények - 2.rész   

Tér – Kapcsolat Színpad:
5oultrain: - Bemutatkozás a Nyíregyházi Est lapban 
- Shure mikrofon a Nyíregyházi Polip Hangszerbolt jó-
voltából

Pandagod: - Bemutatkozás a Planet Z magazinban

A zsűri tagjai:
Kovács Kinga – ABC tehetségkutató és Metal-
champ főszervező
Berta András – PANKKK programkoordinátor
Mogyoróssi János – Zöld Pardon program-
szervező  

további infó: www.azfeszt.hu

- Mi történt az utóbbi időszakban veletek?
Elég régen adtunk már hírt magunkról, legutolsó 
életjelünk apropójaként egy hirtelen tagcsere szolgált, 
melynek során Szendi Attila és a zenekar útjai külön-
váltak. Szinte azonnal megtaláltuk utódját, de egyrészt 
csak később volt alkalmunk elkezdeni a közös próbákat, 
másrészt nem akartuk elhamarkodottan világgá kürtölni 
az új felállást, amíg az nem szilárdul meg teljesen. Ez az 
idő most elérkezett, ezúton is üdvözöljük az Angerseed 
soraiban új dobosunkat, Mohácsi Zsoltot!
- Mennyivel lett másabb így a légkör, a munkatempó?
Érkezésével egy időben újraértelmeztük a zenekart, 
illetve a körülöttünk lévő dolgokat, és már az első 
próbákon kiderült, hogy fölöttébb működőképes lesz 
az új felállás. Minden részlet a helyére került, mindenki 
egyfelé húzza azt a bizonyos szekeret, és ez nemcsak 
a próbák jó hangulatán mérhető le, hanem a sokkal 
gördülékenyebb, intenzívebb és eredményesebb dalsz-
erzésen is. 
- Fellépéseket mikorra terveztek?
Ha minden az eddigi tempóban halad tovább, decem-
berben végre belevetjük magunkat a koncertezésbe is, 
kisebb vidéki klub bulikkal melegítünk be a terveink 
szerint 2009. január 17.-én esedékes debreceni bemu-
tatkozásra (azaz a december 20.-án megrendezésre 

kerülő debreceni Metal Karácsonyon az előzetes tervekkel el-
lentétben, különböző okok miatt nem lépünk fel!). 
- Mit terveztek még a közel jövőben?
Ezek után pedig a koncertekből levont konzekvenciákat 
hasznosítva nekiállunk első demónk felvételeinek, mely a le-
kötött koncertekkel egyetemben szintén meghiúsult a nyáron. 
Utólag tekintve kimondottan szerencsés, hogy így alakult, hiszen 
a régebbi számok új értelmezései állva hagyják az eredeti ver-
ziókat és folyamatosan születnek az új szerzemények is. Így egy 
teljesen kiérlelt és kerek egész anyagot tudunk majd felvenni, 
melyet legkésőbb tavasszal szeretnénk megjelentetni. Addig is 
két rövidebb, próbatermi körülmények között készült részlet ere-
jéig hamarosan belehallgathattok két dalba, melyek jól fémjelzik 
az Angerseed stílusát, irányát. A jövő évi demó rögzítésével 
közel egy időben tervezünk egy pörgős és intenzív videoklipet 
is összehozni, de ez még szó szerint a jövő zenéje. 2009 nyarán 
pedig reméljük, hogy több fesztiválra is sikerül majd bejutni a 
kisebb klub bulik mellett.    Papp Mihály
Web: www.angerseed.hu
Myspace: www.myspace.com/angerseedband
Tel: 20/467-7019  
debreceni koncert: 2009. január 17.   infó: www.ujvigado.hu

Mányák Péter (énekes)  mesélt 
az Angerseed körüli vál-
tozásokról és tervekről....

Mányák Péter (énekes(énekes( )  énekes)  énekes mesélt 
Új dobos és januári debütálás
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- Mesél kicsit a bandáról... Hogy 
indult? Kik a tagok?
A banda ötlete valamikor 92-94 
tájára nyúlik vissza, amikor is a videó és Metal Hammer 
előtt döglődve álmodoztam kedvenceimről és a “Live In 
Barcelona” videón látott sikerekről. A kivitelezés 2000/2001 
környékén kezdődött, de emberi, anyagi, vagy “csupán” hoz-
záállásbeli különbségek nehezítették terveim megvalósítását. 
De a banda igazi születése 2007. november közepére tehető, 
ekkor állt össze a jelenlegi, “klasszikus” (he-he) tagság: Ka-
tonka Barna Neochrome dobos, Gál Szabolcs Angerseed 
gitáros és Katona Tamás Ex-Noisemachine / Infectonoise 
bőgős. Mivel mindannyian hosszú évek óta zajongunk vis-
zonylag hamar benyaltuk a koncertprogramot, mondhatni 
ment minden, mint az ágybaszarás.
- Miért döntöttetek pont a Sepultura feldolgozása mellett?
A banda tagjai közel 100 kilométerre látták meg a napvilágot 
egymástól és van pár év korkülönbség is, de a Sepultura 
munkássága mind a négyünk életére elég durván rányomta 
bélyegét. Egyszerűen kihagyhatatlan alkalomnak bizonyult. 
Noha könnyű mások tollaival ékeskedni, de mi imádjuk 
ezeket a dalokat hallgatni/játszani... és csakis ez számít!
- Merre jártatok és mit értetek el eddig? Milyen reakciók 
voltak a közönség részéről?
Kezdeném azzal, hogy Vee, Neochrome frontember segít-
ségével rögzítettünk egy promóanyagot 2008.februárban. Ez 
volt az első komolyabb lépés, aztán igazán profi körülmények 
között, 2008 márciusában az Új Vígadóban le is zajlott az 
első koncertünk egy Tribute fesztivál keretein belül. Május-

ban és júniusban nyíregyházi 
illetőségű TV, illetve rádióin-
terjúk következtek. Majd egy 
tehetségkutató (BackstageLive/
Rock66) díjának bezsebelésének 
köszönhetően a 4. bulinkat már 
Hegyalján toltuk. Több netes 
portál is érdeklődött utánunk 
és még a Hammer World hasáb-
jain is szerepeltünk, sőt idén 

októbertől az Erdélyi/Román illetőségű Olimanagement 
égisze alá tartozunk, aminek köszönhetően már le is zajlott 
egy Szatmárnémetiben adott buli és a Román Hammer-
ben egy interjú is megjelent, valamint egy cd mellékleten 
szerepel egy általunk játszott Sepu dal is. A reakciókról csak 
nagyon jókat tudok mondani. Játszottunk 5, valamint 5-600 
ember előtt, profi technikával a hátunk mögött és tök silány 
körülmények között, de a lények az ugyanaz maradt. Aki 
csípi az Igazi, Old School Sepultura nótáit, az jól szétzúzta 
magát ránk�
- Merre fogtok játszani a közeljövőben?
A közeljövőben (2008.nov. 22) a debreceni Új Vígadó szín-
padán egy tribute fesztiválon akarunk szétcsapni pár arcot, 
olyan illusztris hősök segítségével, mint a Pantera/Children 
of Bodom/Misfits Tribute bandák Mellesleg ez lesz a ban-
da első szülinapi bulija, amire szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődő Metálost. Jövő év márciusáig próba-
próba hátán és egy hosszabb programmal neki is vágunk az 
Olimanagement által szervezett Erdélyi/Román 6-8 állomá-
sos turnénak. Dióhéjban ennyi tervünk van a közeljövőre. 
Találkozunk 22-én…   “Under a Pale Grey Sky... We Shall 
Arise!!!” 
www.myspace.com/szepultura                Papp Mihály
szepultura@citromail.hu        
www.olimanagement.com 
debreceni koncert: nov.22. - info: www.ujvigado.hu

ban és júniusban nyíregyházi 

1. szülinap a Vigadóban 
és erdélyi 

turné
A Szepultúra frontem-
berével, Kindák Márkkal 
(ének/gitár) beszélgetet-
tünk a tribute zenekar ed-
digi eredményeiről....

cím: Debrecen, Vár u. 10/C (alagsor) --- tel.: 20/9505-438

ROCK-NESS AZ INTERNETEN IS:

AKCIÓS CDk & DVDk: WWW.ROCKNESS.EU
LORDI: Headache

tagok:
* Mr. Lordi - Lead vocals 
* Amen - Electric guitar 
* Kita - Drums, Backing vocals 
* OX - Bass 
* Awa - Keyboards, Backing vocals 

Producer: Nino Laurenne 

AC/DC: Black Ice
tagok:
* Brian Johnson - Lead Vocals 
* Angus Young - Lead Guitar 
* Malcolm Young - Rhythm Guitar, Backing Vocals 

* Cliff Williams - Bass Guitar, Backing Vocals 
* Phil Rudd - Drums 

Producer : Brendan O’Brien 
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A Sear Bliss frontemberével, Nagy And-
rással (ének, basszusgitár, szintetizátor) 
beszélgetettünk a 15 éves jubileum ka-
pcsán még a debreceni koncert előtt ....

15 éves jubileumi kon-
cert és gitáros váltás

- Honnan jött az ötlet, hogy megalakítsátok a Hungarica 
zenekart Hofival (Moby Dick dobos)?
A körülmények így hozták, ebbe értsd a zenekar (Moby 
Dick) terveit illetve a minket körülvevő eseményeket, il-
letve a zenész számára fontos alkotási „vágyat”.
- Énekes poszton volt pár fordulat. Mi történt pontosan?
Mivel az énekesi poszt a Hungaricában nagyon fontos abból 
a szempontból, hogy „elhiszed-e” attól, aki énekli a dalokat. 
Elhiszed-e neki amit „mond”. Magyarul nem mindegy ki 
hitelesíti a szövegeket, ezért elég szűk lehetőségeink voltak 
és ebből a szempontból Sziva Balázs nagyszerű megoldás-
nak bizonyult. A részleteket szerintem mindenki ismeri… 
- Ez év márciusában jelent meg a 2. lemezetek 
“Demokratúra” néven. Mennyiben más, mint az első al-
bum? Mik a legfőbb jellemzői?
A második albumunk talán harciasabb és ezen végig Balázs 
énekel ellentétben az első albumon ahol Téglás Zoli (Ignite) 
és Nagy Feró (Beatrice) is vendégszerepelt.
-  Milyenek a visszajelzések ezzel kapcsolatban?
Az első album is elég sikeresnek bizonyult a második pedig 
minden vonatkozásban előbre lépés.

Mentes Norberttel, 
a HUNGARICA és a 
MOBY DICK  gitárosával 
beszélgettünk a zenekar-
jai (Hungarica: nov.8. / 
Moby Dick: dec.20.) deb-
receni fellépéseiről ...

- Decemberben ugyancsak játszotok itt Debrecenben a 
Moby Dickkel is. A novemberi és a decemberi koncerten 
milyen repertoár várható?
A Hungarica mind a két albumáról játszik majd, a Dick 
pedig decemberben a retró műsort nyomja.
- A 2005-ös Se Nap Se Hold album után várható új lemez 
ebben az évben? 
Ebben az évben nem ,de most jelenik meg Az Ugass ku-
tya illetve a kegyetlen Évek koncert verziója egy dvd-vel 
fűszerezve!!!
- Milyen terveitek vannak még a közeljövőre nézve?
Csináljuk az új dalokat !!!
- A debreceni koncertekről milyen emlékeid vannak? Van 
esetleg valami jó sztori?
Soprontól elég messze vagytok…, de szeretünk Debrecen-
ben fellépni! Mindenkit várunk barátsággal a Hungarica il-
letve a Moby Dick koncerten is !!!
                  Papp Mihálywww.hungaricamusic.hu
www.moby-dick.hu

Debreceni koncert infók: www.ujvigado.hu

- 1 éve jelent meg a The Arcane Odyssey a Candlelight 
kiadó gondozásában. Rengeteg jó kritikát lehetett olvas-
ni az albumról. Lehet tudni hogy kb. mennyi fogyott a 
CD-ből? Melyik volt egyébként az eddigi legsikeresebb 
SEAR BLISS kiadvány?
Pontos számot egyelőre nem tudok, mivel még nem kap-
tuk meg a friss elszámolást. Azt viszont tudom, hogy a 
megjelenést követő 3 hónapban elment több mint 2000 db. 
Nem tudom, hogy ez a mai világban jó-e vagy sem, de az 
biztos, hogy ebben az internetes, letöltögetős, fájlcserélős 
korszakban minden egyes CD eladása nagy erény. Az 
eddigi legsikeresebb Sear Bliss kiadvány egyértelműen a 
Phantoms volt. Elment belőle 10000 példány, ami egy de-
bütáló albumnak mindenképp nagy siker, de ne felejtsük 
el, hogy 1996-ban jelent meg, amikor még nem voltak 
letöltögetések és a black metal is épp a csúcson járt. Egyéb-
ként a Phantoms megjelent licenszként kazettán is, vala-
mint kijött egy kalózverziója egy kis kiadónál, most pedig 
újra meg fog jelenni remaszterizálva és bónuszdalokkal 
az eredeti kiadás után 12-13 évvel, mivel már egyáltalán 
nem kapható, csak néha bukkan fel egy-egy nagyon drága 
darab az Ebay-en.
- Megnyertétek a Hungarian Metal Awards 2007-et! Mit 
szóltatok, amikor megtudtátok a hírt? Mennyire fontos 
a számotokra egy ilyenfajta elismerés?
Nagyon örültünk neki. Jó érzés, hogy elismerik a zenén-
ket, ráadásul a legújabb lemezünkről van szó és talán ez azt 
is mutatja, hogy nem égtünk még ki, haha. Természetesen 
fontos számunkra az ilyesfajta elismerés, hiszen ezúttal 
nem csak a hallgatók, hanem a szakma részéről jött.   
- Rövidesen újra Debrecenben játszotok! Legutóbb 
tavaly jártatok itt a The Chromized Land Fest.-en. Hogy 
emlékszel vissza arra a bulira? Hogy tetszett a fesztivál 
és a közönség?
Várjuk a debreceni bulit. Ha jól számolom eddig három-
szor játszottunk nálatok és nagyon szeretünk ott lenni. 
A tavalyi Chromized Land hangulatos kis fesztivál volt, 
nagyon jól éreztük magunkat és a közönség is lelkes volt, 
ráadásul utána sikerült szépen lealjasodni. Hajnalban még 
helyi önkéntes metaltestvérek megmutatták az egyik helyi 
késdobáló szépségeit is (talán Ibolya kocsma?? Már nem 
emlékszem pontosan).  

- November végén a 15. éves jubileumi bulira készültök 
a budapesti Avalon Klubban! Mit kell tudnunk erről a 
koncertről?
Ez lesz az eddigi legnagyobb szabású koncertünk, azt hiszem. 
Próbálunk látványosság terén is többet nyújtani ezúttal, a kon-
cert is extra hosszúságú lesz, de talán az egyik legjelentősebb 
történés az lesz, hogy 11 év után újra színpadra áll a teljes 
eredeti Sear Bliss felállás. Aki ismeri a bandát, az tudja, hogy 
ez nem kis dolog. Mi is izgatottan várjuk mi sül ki belőle. 
Ráadásul DVD felvétel készül az egész buliról. A pontos dá-
tum egyébként november 29.
- A honlapotokon láttam, hogy hivatalos Warwick endors-
er lettél! Mit is jelent ez tulajdonképpen, és hogy jött ez a 
lehetőség?
Már közel 10 éve játszom Warwick bőgőkön és nagyon meg-
szerettem ezt a márkát. Megkerestem a német céget és felaján-
lottam, hogy lelkes Warwick felhasználóként szívesen reklá-
moznám a márkát. Nagy meglepetésemre őket is érdekelte a 
lehetőség és láttak a dologban fantáziát. Sikerült megállapod-
nunk és szerződést kötnünk. Jó dolog, hogy reklámozhatom 
azt a márkát, amit amúgy is nagyon szeretek. Külön köszönet 
a Rock-Forth kft-nek a közbenjárásért.
- Tudom, hogy nagy zenegyűjtő vagy! Mióta gyűjtöd a 
különböző anyagokat és kb. mekkora gyűjteménnyel ren-
delkezel?
Az első bakelit lemezeimet éppen 20 évvel ezelőtt kaptam, 
azóta gyűjtöm a zenéket. Az utóbbi időben már jóval inkább 
a minőségre és nem a mennyiségre hajtok, tehát nagyon meg-
gondolom, hogy mit veszek meg. Elég old school a hozzáál-
lásom amúgy. Még életemben nem töltöttem le egy lemezt 
sem a netről, és ezt most nemcsak, mint zenész, hanem mint 
zenerajongó mondom. Egyszerűen sehol sincs egy szar mp3 
egy eredeti műhöz képest.  

www.searbliss.hu   Kun Attila
jubileumi koncert: Budapest - november 29.

- Hogy telt a nyaratok? Merre játszottatok?
A nyár viszonylag jól telt, eljutottunk olyan fesz-
tiválokra is az idén, ahol még nem jártunk. Kel-
lemes élményekkel gazdagodtunk a VOLT-fesz-
tiválon, az EFOTT-on, és több motoros találkozón 
is sikerült beindítanunk a közönséget. Talán lehe-
tett volna több bulink is, de tavasszal úgy tervez-
tük, hogy csak oda megyünk ahova hívnak min-
ket, így végül elégedettek lehetünk.
- Milyen változások történtek a zenekar körül? 
Mi ennek az oka?
A zenekarban történt változásokról annyit kell 
tudni, hogy Zúzó helyét egy új gitáros vette át, név 
szerint Johhny, akit régebben a Replikából ismer-
tem, és most a Benzin mellett a Solar Surf zenekar-
ban is játszik. Sajnos Zúzó magánéleti elfoglaltsá-
gai miatt nem tudta tovább tolni a banda szekerét, 
de szerencsére hamar megtaláltuk az új embert. 

Gitáros csere

Labit, a Benzin basszusgitárosát és egyben vezetőjét 
kérdeztük a zenekar körüli változásokról ...

- Mik a terveitek ezek 
utána közel jövőre 
nézve?
A próbák gőzerővel folynak, szület-
nek az új dalok, tervben van egy sváj-
ci turné, és persze az új klippel sem 
leszünk adósak! A terveink között 
szerepel még egy tavaszi turné, 
nagyon sok meghívásunk van erre az 
időszakra. Több banda is megkere-
sett minket, hogy tolhatnánk 
együtt bulikat, és mi nagyon 
szívesen megyünk játszani 
velük. Kisebb és nagyobb bandákról van szó, konkrétumot még nem 
szeretnék mondani, de remélem sokan örülnek majd!:) Röviden eny-
nyi a lényeg, hamarosan találkozunk a koncerteken!
www.benzinrock.com   
www.myspace.com/benzinrock        Papp Mihály

- Honnan jött az ötlet, hogy megalakítsátok a Hungarica 

receni fellépéseiről ...

zenekari infók

2008. november 04. hír:
“A Sear Bliss és Kovács Péter gitáros útjai közös meg-

egyezéssel különváltak. A megüresedett posztot 
Kovács Attila, a Watch My Dying gitárosa tölti be. “
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   Az 5 éves jubileum már a kapunyitáskor megfelelő 
nézőszámmal indult és ez, ahogy telt-múlt az idő az 
elmúlt időszakhoz képest elég szép számúnak bizonyult. 
Végül a fesztivál történetének egyik legnagyobb látoga-
tottságát hozta, méltóan megünnepelve az 5. szülinapot. 
   Az estét a debreceni Insanum nyitotta, akik láthatóan 
egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Fél éve 
voltak ezen a rendezvényen és szemmel látható az 
érdeklődés fokozódása. Külön kiemelendő a halál pon-
tos kezdés és a koncert ugyanilyen igényességgel való 
levezénylése. Lelkes hozzáállás és átható beleélés jelle-
mezte koncertjüket, s a dallamos death metal megtette 
hatását. Az úgyszintén lelkes közönség ráadásul még 
ingyen osztogatott Insanum CDvel is gazdagodott az élő 
produkció mellett.
   Egy hosszabb átszerelés után, következett az ugyan -
csak ezen a fesztiválon már régebben szereplő miskolci 
Slytract zenekar, akik debütáló nagylemezük bemu-
tatásával készültek erre az estére. Az emberek még töb-
ben sereglettek előre, a headbang még intenzívebb volt, 
és a banda még keményebben nyomta, mint 1 éve. A 
thrash-death muzsikájuk, szaggatott ritmusaik szakítot-
tak a sötét teremben. Régi demós nótáik is fel-feltűntek 
és látszott / hallatszott, hogy a közönség már sokkal job-
ban ismeri őket, éneklik számaikat. Rövid, de velős kon-
certjüket szerintem sokan nem felejtik el.
   Ezek után nem is lehetett más, mint az est hangulatának 
még nagyobb fokozása, ugyanis Elérkezett a szombat-
helyi Embers ideje. A banda élt is a lehetőséggel elég 
rendesen. Láthatóan elég sokan várták a felbukkanásu-
kat, szépen megtelt a színpad előtti rész s kezdődhetett 
az irgalmatlan metalcore alapú kőkemény zúzda. Az ott 
lévők nagy része nem is bírta ki tétlenül állva. Érzésem 
szerint a tavaly november 1-ei Harcore-Meatlcore fesz-
tiválos fellépésükkel vetekedett a mostan produkciójuk.
   Eme felfokozott hangulatban érkezett a Szeg a színpad-
ra, akik már elég régen játszottak otthonukban, így az 
érdeklődés megkérdőjelezhetetlen volt. Na, meg persze a 
készülő új lemez bemutatása is dobott a dolgon, ami sok 
újdonsággal kecsegtett számunkra. A rengeteg tagcserén 
átesett zenekar, most érezhetően kezdi megtalálni újra 
önmagát és azt az új utat, ami sokaknak – régi és új ra-
jongóknak – egyaránt tetszhet majd. Újra a régi mélyre 
hangolt, feszes-dögös hangzás és az ének is a heavy-
sebb irányból a thrash-esebb felé kanyarodott, amivel 
még karcosabbá, még keményebbé tette a Szeg zenéjét. 
Ígéretes az új lemez, ez már egyszer biztos;)
   Még csak fél12 volt, s már el is érkeztünk az este fény-
pontjához, a Watch My Dying fellépéséhez. Érezhetően 
rájuk nagyon sokan voltak kíváncsiak. Szerencsére az 

2008. OKTÓBER 18. - DEBRECEN-ÚJ VIGADÓ
5 ÉVES A KELET UNDERGROUND FESZTIVÁL

időpontra nem lehetett panasz, ilyenkor még az emberek 
bírják a gyűrődést, bár nem volt könnyű az embereknek en-
nyi „esemény” után:) A banda régi klasszikusai mellett ter-
mészetesen felcsendült a Tankcsapda Lopott Könyvek nótája 
is a már jól ismert WMDs hátborzongató stílusban. A zenekar 
eme rendezvény 5 éves történetét kísérte végig ezzel a koncert-
tel. s reméljük még sokáig fognak is itt játszani;)
   A számok és a hangulat tükrében is sikerült elérni és he-
lyenként felülmúlni az eddigi éveket. Soha rosszabbat nem 
kívánunk hasonló rendezvényeknek, és köszönjük mindenk-
inek, aki eljött és támogatta a színteret s a rendezvényt ennyi 
idő elteltével is…
    Papp Mihály
további infók, beszámoló és képek: 
www.ujvigado.hu
www.metalcore.hu
www.picasaweb.google.com/vodilagergely
www.kronosmortus.hu/node/13219

Következő fesztivál várható dátuma: 2009. április

Az 5 éves jubileum már a kapunyitáskor megfelelő 

beszámoló

A Kuckó Művésztanya színtársulata 
háromhetente hétfőnként 19 órától

KOCSMASZÍNHÁZ
DEBRECEN - Orange Klub

December 1.
Hans Sachs 

komédiái
(Az ellopott ka-
kas, Kel a borjú)

December 22.
Móricz Zsigmond egyfelvonásos 

vígjátékai
(A zördög, Dufla pofon)

www.muvesztanya.extra.hu
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ÚJ VIGADÓ - DEBRECEN   infó: www.ujvigado.hu
2008.12.19.-20. VIII. METÁL KARÁCSONY

DEBRECEN - ÚJ VIGADÓ
1. nap (dec. 19.)

CADAVERES - SZEG - STOPYT- NASMITH
+ ROCKINFORM Party értékes nyereményekkel, dedikálással és 

sajtótájékoztatóval!

2. nap (dec. 20.)
MOBY DICK - DARKFALL (AT)- NEOCHROME

SPEAR - OVERLOAD
+ ROCKINFORM Party értékes nyereményekkel!

Jegyeket elővételben a Mezonban és a Rock-Nessben vásárolhatsz!
1. nap elővétel: 800 Ft, helyszínen: 1.000 Ft

2. nap elővétel: 1.300 Ft, helyszínen: 1.500 Ft
Kombinált kétnapos bérlet (csak elővételben): 2.100 Ft

KONCERT SAROK

További DEBRECENI 
KONCERTEK

2008.11.29. szombat, 20:30 
0690, Tatu 18, PROSECTURA

hely: KLINIKA Egyetemi Klub 
be: 990 HUF 

---
2008. december 26.
Debrecen - Klinika

PERFECT STRANGERS 
(DEEP PURPLE Tribute)

Belépő nincs!

A balmazújvárosi BAKI 
novemberi programja

www.bakiklub.extra.hu

November 15. szombat
TIGRIS, Portré

Kezdés: 21.00h    Belépő: 700 huf
Koncert után Ska, Reggae buli 

reggelig
----

November 21. péntek
E.Z., Ebola Fakó

Kezdés: 21.00h   Belépő: 400 Huf
----

November 28. péntek
HOLLYWOODOO, Amundsen
Kezdés: 21.30h    Belépő: 500 Huf Debrecen - Új Vigadó
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Vétel: SHURE SM58

ZENEKARI  HÍREK

Shure SM 58 vokal mikrofont vennék jó álla-
potban lévőt Debrecen és környékéről.

e-mail: mysy@freemail.hu

Zenekarok Figyelem!! 
Aki szeretné, hogy itt is megjelenjen az 
együttese hírei / koncertjei, akkor küldjön 

légyszíves e-mail-t! 
keletunderground@freemail.hu

DYING WISH:  énekes kerestetik
A zenekar éneket keres!!!!! 
Érdeklődni: 06-20/391-3824 Ács Sándor

Basszusgitáros hardcore-metalcore stílusban keres 
zenésztársakat vagy komplett zenekart. Csak komoly 
hozzáállású, 20-28 év közöttiek jelentkezését várja.
Érdeklődni: 20/491-5381

Karcementes Squier Sub-Sonic Baritone gitár 
(grafit húrlábbal) zúzós, mélyrehangolt
Metal muzsikához + tok : 60.000FT
     
Powerstate 2X12 Rocket 100 Wattos 
láda : 40.000FT (Külső borítása sérült, 
eddig csak panelházas szobahangerőn volt 
használva.)

érdeklődni: 
kindak@citromail.hu
0670/42-44543

 Eladás: Gitár - erősítőfej - erősítőláda 
ADÁS-VÉTEL

DIM VISION: új szerzemények
Készülnek az új nóták, két szám már koncertképes.
www.dimvision.net         www.myspace.com/dimvision

Gothic metal együttesbe keres amatőr, akusztikus 
gitáron játszó, dalszövegeket többnyire angolul író gitáros, 
szinén amatőr zenésztársakat és férfi énekest. Irányzat: pl:
Within temptation, Angtoria, Evanescence, Lacuna coil.
Érdeklődni: 20/595-3398, Horváth Szabina

ZENEKART / ZENEKARTAGOT  KERES

LIGHTS GO OUT:  Debütáló lemez
A zenekar napokban jelenik meg a zenekar első nagyle-
meze “A remény romjain” címmel. Egy szám megtalálható 
a myspace-n.      www.myspace.com/lightsgoout

Válságtájékoztató
A világban tapasztalt gazdasági változás az emberek 
hátára akarva akaratlanul is súlyos púpot növesztett az 
elmúlt időszakban. Nincs púp a hátadon? Akkor biztos 
nem hallottad, hogy emelkednek a hiteltörlesztő rés-
zletek, egyre nehezedik a hitelfelvétel, multinacionális 
cégeknél és más munkahelyeken leépítésekkel kalkulál-
nak a vezetők, átkonstruálódik kis hazánk pénzügyi be-
rendezkedése. Hidd el, ott a púp, csak a szemednek apró. 
De annál inkább nehéz. Mit tehetünk?
Változtatunk a mentalitásunkon! De hogyan?!
Gondolkodjunk előre és hosszú távon!! Ha van havi 3-
5 ezer forint, amit értelmesebb dolgokra is fel tudok 
használni, mint a kocsma, vagy az értelmetlen pénzszórás, 
akkor most kell lépni! 

Pontosan mit tegyek? Vedd kezedbe az irányítást! Kérj 
tanácsot olyan emberektől, akik tényleg tudnak neked seg-
íteni. Ha te megteszed az első lépést, hidd el, a következ-
mények magukért beszélnek: elősegíted a későbbi bold-
ogulásod az életben, nem kell többet spórolgatni álmaid 
eléréséhez, hozzátartozóid terhein könnyítesz és, még 
sorolhatnám.

Ha tényleg tenni akarsz a biztos jövő érdekében, 

hívd a 06-30-939-02-31 
számot, és regisztrálj egy 
ingyenes tájékoztatóra.

Megér a jövőd! 

MONKEY CAVE:  2 új nóta
A www.metalchamp.hu oldalon a “zenekarok” fülre 
rákattintva a Monkey Cave név alatt az adatlapon 
találhatjátok a linkeket a két új dalhoz.  
www.monkeycave.uw.hu
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- Kér-
lek, mu-
tasd be egy 
kicsit a boltot! 
Mivel foglalkoztok 
főként? Milyen speciá-
lis dolgokkal tudtok 
szolgálni?
A cég ebben a formájában, 2003 
márciusában indult, de jómagam 

gyerekkorom óta foglalkozom szamítástechnikával, 1999 
óta fő bevételi forrásom. Két részre tudnám igazából osztani 
tevékenységünket: 1. kereskedelem, alkatrészeket, komplett gépeket, 
notebook, navigáció, stb. Itt, elsősorban amiben jobbak vagyunk a 
többiektől az a kiszolgálás minősége, illetve az, ahogyan felmérjük, hogy 

mire is van szüksége a sokszor nem hozzáértő ügyfélnek. Természetesen az áraink is átlagosan messze a legjobbak, ez 
annak köszönhető, hogy sokéves kapcsolataink vannak nagy cégekkel, és nem helyből szerezzük be a rendeléseinket, mint 
ahogy az üzletek többsége. A másik tevékenységről oldalakat lehetne írni, informatikai szolgáltatások, mint számítógép 
szerviz, javítás, helyszíni is, illetve hálózatok, Internet a megtervezésétől egészen a kivitelezésig, karbantartásig, szerver 
oldali megoldásokat is kínálunk, mint hosting, DNS, internetrádió, stb. Amit sokan nem tudnak, illetve főleg cégeknek 
végezzük: biztonságtechnikai, riasztástechnikai rendszerek kiépítése, analog és digitális egyaránt.
- Mi most az aktuális ajánlatotok?
Elkészült új online áruházunk, melyet folyamatosan töltünk fel, és itt olcsóbb a rendelés mintha közvetlenül bejön valaki 
a boltba. Illetve ha nem találnak valamilyen terméket azt meg lehet írni a vevőszolgálatnak és perceken belül feltesszük. 
Szolgáltatásunk még, hogy az ország teljes területére vállajuk raktárról munkanapokon 48 órás maximum kiszallitási 
idővel a házhaoz szállítást. Az aktuális akcióinkról pedig érdemes inkább telefonon érdeklődni.

Matkó Attilát kérdeztük, az 
In-Comp Számítástechnikai   

szaküzlet és szerviz tulajdon-
osát, cége érdekességeiről...

IN-COMP SZÁMÍTÁSTECHNIKA
Debrecen, Hadházi út 9. 

(a Bem József utca felől érdemes jönni, a parkolás miatt) 
honlap: www.in-comp.hu  -   skype: in-comp

telefon/fax: (52) 319-458  -   mobil: 70/284-5079

A kupon felhasználási határideje: 
2008. december 24.

Papp Mihály

Székely meg a fia:
A székely megy haza a fiával a vásárból. Az öreg megszomjazik, koc-
smába be. Telnek az órák, a fia már idegbolond. Nagy nehezen az
öreg kivánszorog, mire a fia azt mondja neki:
- Idesapám, maga olyan, mint a kutyafasza: könnyen megy be, de 
nehezen jön ki!
Az öreg megemeli a szemöldökét:
- Te meg gyerök mind az anyád picsája: minél nagyobb vagy annál 
kevesebb örömet találok benned!

(-: VICCEK  :-) 

Vita: 
A székely bácsi összeveszik az asszonnyal.  
Dühösen kimegy 
a házból és becs-
apja az ajtót. 17 év 
múlva visszamegy.
Kérdi az asszony:
- Hol voltál?
Mire a székely:
- Kinn!

Fénylő tűzgolyó:
Kölyök az aluljáróban vásárol 
egy új anyagot. Ahogy a díler 
mondja, nagyon ütős maláj 
fű.  Hazasiet, kiül az erkélyre. 
Sodor egy dzsoját, elpip-

pantja. Rettenetesen ellazul, mennyei nyugalom szál-
lja meg. Egyszer csak hussss! Az égen elszáguld egy 
fénylő tűzgolyó!  Kölyök gondolkodik, mi volt az. Eh, 
mindegy, jó az anyag! Sodor még egy trombitát, elpip-
pantja. Ismét a nyugalom, az áldott béke! Egyszer csak 
hussss! Az égen elszáguld egy fénylő tűzgolyó. 
-Mi lehet az? Eh, mindegy, jó az anyag. Újabb span-
glit teker, elpippantja. Egyszer csak hussss! Az égen 
elszáguld egy fénylő tűzgolyó. 
-Már megint? - gondolja. De már éhes is vagyok! 
Bemegy, szembetalálkozik az apjával. 
- Fater, van valami kaja? 
- Kaja? Gyerek, három napja kinn ülsz az erkélyen!!!

Zenész:
-Mondj egy olyan 
magyar zenészt, 
akinek lovagi 
címe van!
- ???
- Ször Ényi 
Levente...


