
EGYÉB: 
humor-viccek

kocsmológia
koncert sarok

zenekari hírek
adás-vétel-csere

AJÁNLÓ: 
   

FESZTIVÁL INFÓK
Hegyalja-Campus

Sziget-Azfeszt - MÉZ
Full Of Anger

ROCK-NESS AJÁNLATA
IN-COMP AJÁNLATA

Kenéstechnika felsőfokon...

WWW.CIVISMETABOND.HU

HIRDESS NÁLUNK...
infó: keletunderground@freemail.hu

INTERJÚK: 
 

GOD DETHRONED
BODOR MÁTÉ

INGYENES
rock/metalzenei

kiadvány
rock/metalzenei

13. szám
2009. JÚNIUS-JÚLIUS

Nyerj jegyeket a GOD DETHRONED (NL) koncertre!
további fellépők: FLESHGOD APOCALYPSE  (IT) - NEOCHROME (HU) - SACRAMENTAL BLOOD (SRB)

CASTRUM (UA) - HARVESTER (HU)       Részletek a 2. oldalon!

JÁTÉK:  Nyerj pólót a ROCK-NESS-ből ! 11           1.oldal
Zenekarok és Hirdetők figyelem!
Szeretnétek INGYEN hirdetni ?

Akkor küldjetek e-mail-t a következő témákban: 
együttes hírek / koncertek

zenekart/tagot keres
elad-vesz-cserél

    Cégek, szervezők, klubok 
           jelentkezését is várjuk!

DEBRECENI FESZTIVÁLVÁROS...



   
Köszöntő...

 

Sziasztok! 
  Már is itt a nyár, a fesztiválok 
időszaka. Így természetesen 
mi is ezen információkra 
helyezzük a hangsúlyt. Hegy-
alja, Campus, Sziget, Azfeszt, 
MÉZ Feszt, mi szem s szájnak 
ingere:) Kellemes időtöltést 
kívánunk hozzájuk, no meg  a 
játékokhoz és a viccekhez is. 
Találkozunk augusztusban... 

   A ROCK legyen Veletek!   :-)           Impresszum:
szerkesztő:  Papp“mysy”Mihály, Vígh Edina
 grafika:        Vályi Tibor, Perecsényi Zoltán
 borító:         Vályi Tibor
 interjú:   Papp “mysy “Mihály, 
                  Tóth Péter “_totya”,  Kun Attila
 játék:      Szádai Tamás, Papp Mihály
 kocsmológia: Zoma, Tomcsi, Mysy
 készült:     Debrecen – 2009. június 
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INTERJÚ:

Bodor Máté: 
angliai ösztöndíj .... 5. oldal
God Dethroned:
Hollandok az Új Vigadóban .... 6. oldal

13. szám - 2009. június-július - ingyenes rock/metal magazin
Írjatok véleményt, ötleteket  az újsággal kapcsolatban:

keletunderground@freemail.hu

Honlapok, ahol még 
megjelenünk:  
www.ujvigado.hu

www.kronosmortus.hu
www.femforgacs.hu

www.szertelen.hu - www.iwiw.hu
www.fokk.hu  - www.rockness.eu

AJÁNLÓ:  
ROCK-NESS 

Hanglemezbolt 
ajánlata ... 2. oldal 

SZIGET 2008 
beszámoló ... 7.oldal

IN-COMP 
Számítástechnia

ajánlata ...10.oldal

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

MI VAN A PONTOK MÖGÖTT?: 
gyermekkorunk játéka :)

Ajánlások: 
- növekvő/csökkenő sorrendben aján-
lott összekötni a számokat/betűket
- csak egyenes vonalat érdemes húzni 
két szám és betű közé
- az “x”-szel jelölt területeket érdemes 
a vonalzás után kisatirozni, mert ez 
adja ki az ábrát teljes pompájában :)

Sorsoláson veszel 
részt, ha megválas-

zolod az újság e-mail 
címére azt, hogy:

“Kinek a logóját adja 
ki az ábra?”

Az előző játék 
megfejtése:

AC/DC
nyertes: Ilyés Ádám

A következő szám tartalmából: 
- interjúk: GUTTED , MYTRA, Sziget, Hegyalja

- játék: Közel10 CDk
... és még sok más érdekesség

Midgard Media
ajánlata ... 10.oldal

Fesztivál infók:
HEGYALJA ... 3. oldal
CAMPUS ... 4. oldal

FULL OF ANGER ... 6. oldal
SZIGET2009 ... 7. oldal

MÉZ Feszt ... 8. oldal
AZFESZT ... 8. oldal

A nyeremény egy általad 
kiválaszható póló a ROCK-NESS 

Hanglemezboltból !!!
HATÁRIDŐ: 2009. július 31. 

Sorsolás: másnap :)

HOLLYWOOD ROSE: 
Minimal Design  (CD 2009)

*  Számcímek:
1. Én 
2. Addig jó 
3. Sör a földön 
4. Csak ennyi 
5. Jég 
6. Tükörkép 
7. Adrenalin 
8. Menedék 
9. Világvége Hotel 
10. Két fejed van 
11. Körülöttem mindenki 
* Kiadó: Nail Records
* Megjelent: 2009.04.06

* Tagok: Jesse-ének - Vilkó-szólógitár - Viktor-ritmus -  Luki-basszus
                     Zaba  dobok - Cocó-billentyűk
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Nyerj 2db belépőjegyet a koncertre !
Ha a következő kérdésre helyesen válaszolsz és beküldöd az info@ujvigado.hu e-mail címre, 

akkor részt veszel a sorsoláson, s 2 szerencsés ingyen mehet a július 4-ei debreceni koncertre.

A kérdés:   -Melyik kiadónál van a God Dethroned zenekar? 
A választ megtalálható az Új Vigadó honlapján (www.ujvigado.hu) és itt a God Dethroned interjúban!

Elküldési határidő: 2009. június 30.
A nyerteseket e-mail-ben értesítjük! Mindenkinek jó játékot kívánunk!

Az Új Vigadó Rock Klub bemutatja:
Szerb, Olasz, Holland, Magyar és 

kárpátaljai metal bandák az 
Új Vigadóban!

infó: www.ujvigado.hu

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

AMORPHIS: Skyforger  (CD 2009)
*  Számcímek:
1. Sampo 06:08
2. Silver Bride 04:13
3. From the Heaven of My Heart 05:20
4. Sky is Mine 04:20
5. Majestic Beast 04:19
6. My Sun 04:04
7. Highest Star 04:44
8. Skyforger 05:15
9. Course of Fate 04:15
10. From Earth I Rose 05:04
* Kiadó: NUCLEAR BLAST
* Megjelent: 2009.05.29

* Tagok: Tomi Joutsen - Vocals * Esa Holopainen - Lead Guitar * Tomi Koivusaari - Rhythm
            Guitar * Niclas Etelävuori - Bass * Santeri Kallio - Keyboards * Jan Rechberger - Drums

AKCIÓS CDk & DVDk: 
WWW.ROCKNESS.EU

KERESD a ROCK-NESS-ben!

A fellépőkről:
   A 2006-ban alakult budapesti Harvester tökös és 
energikus grind/HC zenével nyitja az estét. Esetükben a 
színpadi mozgás különösképp élményszámba megy, így a 
banda tökéletes felvezetőnek ígérkezik.
    A kárpátaljai Castrum zenekar a death metalt kedvelők 
körében nem szorul bemutatásra, hiszen az 1994-ben 
alakult csapat Magyarországon is komoly népszerűségnek 
örvend.
   Az este folyamán a debreceni Neochrome képviseli a 
helyi metal színteret, black metal felé húzó zenéjükkel “szí-
nesítve” a felhozatalt. A csapat idei két debreceni koncertje 
közül itt lesznek láthatóak először.

  A Sacramental Blood a szerb death metal egyik 
zászlóvivője, akik az utóbbi időben egyre aktívabbak kon-
certezés terén, egy tavaly elmaradt debreceni fellépést pó-
tolnak be most.
     Az olaszországi Fleshgod Apocalypse 2007-ben 
alakult, végletekig technikás death metaljuk azonban 
minden kétséget eloszlat profizmusuk felől. A csapat “Ora-
cles” című debütáló lemeze nemrég jelent meg.
    A holland God Dethroned lesz az est nevezetessége. 
Az 1991 óta létező banda már számos nagylemezt tud 
maga mögött, mindent elpusztító legújabb anyagukkal 
pedig jelenleg is világkörüli turnén zúzák a színpadok 
deszkát. 

Hallgass bele mindbe a Myspacen! 
A nóták önmagukért beszélnek;)

2009. július 4. Debrecen – Új Vigadó 
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Most pedig néhány 
fontos információ 
a 2009-es Hegyalja 
Fesztiválról, amikre érdemes oda figyel-
ni ...

Vonattal Hegyaljára: 
a visszautat ajándékba kapod
MÁV-START Zrt. 50%-os alkalmi menettérti kedvezményt 
biztosít a Hegyalja Fesztivál látogatói részére a teljes árú 
2. osztályú menetjegy árából bármely belföldi állomásról 
Tokaj állomásra. 
    Ez azt jelenti, hogy bármely magyarországi vasútállomáson 
veszel jegyet Tokajig, jelezd, hogy a Hegyaljára igyekszel és kérj 
50 %-os kedvezményű alkalmi menettérti jegyet. A fesztiválon 
a MÁV-START sátorban minden nap délután 3 és este 7 között 
kérhetsz Hegyalja Fesztivál pecsétet a jegyre. Hazautazáskor 
elég a lepecsételt jegyet megmutatnod a kalauznak.
Az alkalmi menettérti jegyekkel az odautazást 2009. 07. 14-én 
0 órától lehet megkezdeni, a visszautazást pedig - a jegyre nyo-
mtatott érvényességi dátumtól függetlenül - 2009.07.20-án 24 
óráig be kell fejezni.
   Utazási kérdésekben nem csak a Hegyaljások, de a MÁV-
START Zrt is szívesen segít Neked, ha csoportosan utaztok, 
vagy ha kerékpárodat is hozod. 
Utazási információ: www.mav-start.hu 
telefonon: MÁVDIREKT 06 40 494949 

Jegyárak
Hegyalja bérlet a helyszínen 4 napos 17.900 Ft 
Hegyalja napijegy a helyszínen 1 napos 6.900 Ft 
Hegyalja+SZÍN kombinált bérlet (március 16. - június 30.)
bérlet 22.900 Ft 

Szemezgetve a 
METAL menüből 

csak tájékoztató jelleggel...
Bandland színpad
július 16., csütörtök
18:40 20:00 Subscribe  
22:30 00:10 Machine Head (USA) 

DeWalt színpad
július 15., szerda
19:00 19:40 Remorse  
20:00 21:00 Pokolgép  
21:20 22:20 Death Angel (USA)  
22:40 23:40 Kataklysm (CAN)  
00:00 01:00 Watch My Dying  
01:20 02:20 Keep of Kalessin (NOR)  
július 16., csütörtök
22:30 23:30 Hollywood Rose (Guns’n Roses tribute)  
23:50 01:00 AB/CD (AC/DC tribute)  
02:20 03:00 Magnetica (metallica tribute)  
július 17., péntek
17:40 18:20 ManGod Inc.  
18:40 19:30 Isten Háta Mögött  
19:50 20:50 Neck Sprain  
21:10 22:25 Testament (USA)  
22:45 00:00 Finntroll (FIN)  
00:20 01:20 Dalriada  
01:40 02:30 Guilty Parties (RATM tribute)   
július 18., szombat
16:10 16:40 Szepultúra (Sepultura tribute)  
17:50 18:40 Iron Maidnem (Iron Maiden tribute)  
20:30 21:30 Hatesphere (DK)  
21:50 22:40 Blind Myself  
23:00 00:10 Ignite (USA)  
00:30 01:10 Superbutt  

részletes információk:
www.hegyaljafesztival.hu

Itt van! Eljött ! 10 éves a Hegyalja! Ez alkalom-
ból még jobban ki tett magáért a rendezvény:  
például mindenidők legtöbb küldföldi és 
ezenbelül legtöbb METAL zenekarát felvonul-
tatják fel !!! “Fém” rajongók előnyben! 
Néhány példa: Machine Head - Finntroll 
- Death Angel - Testament - Kataklysm 
- Keep Of Kalessin - Hatesphere. Na, és 
persze a hazai igen izmos mezőny;) Mindenk-
inek jó HeagBangelést! ;)
Papp Mihály

Fesztiválról, amikre érdemes oda figyel-

Szemezgetve a 
METAL

csak tájékoztató jelleggel
Hasznos információk

A 10. születésnap !
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        Hazánk második legnagyobb városában, Debrecenben évről-
évre nő az érdeklődés a minőségi, színes és sokrétű programok 
iránt. Közülük is kiemelkedik a keleti régió egyik legnagyobb ren-
dezvénye a nyári Campus Fesztivál, amelyre az elmúlt évben a zord 
időjárás ellenére is 27 ezren látogattak el. 
   A rendezvény az évek során valamennyi szegmensében, pro-
gramjait és látogatóit tekintve 
is folyamatosan bővült, név-
változáson esett át. 2002-2006. 
között Vekeri-tó Fesztiválként 
indult, majd 2007-ben – elnyerve 
a rendezés jogát – az Egyetemisták 
és Főiskolások Országos Turisztikai 
Találkozóját (EFOTT) szervezték a 
Debrecentől néhány km-re található, 
gyönyörű természeti adottságokkal 
rendelkező helyszínen. 2008-tól a ren-
dezvény új elnevezése: Campus Fes-
ztivál, melyet 2009-től – a város és az 
egyetem támogatásával - a debreceni 
Nagyerdőn rendeznek meg.
      A fesztivál a ZENE, MOZI, HU-
MOR, SPORT és MŰVÉSZET 
jegyében zajlik, július 22-26. között  
már hét külföldi sztár jelenléte is biztos 
a hazai produkciók mellett.
A program kavalkádban a humor 
nagyágyúi is szerepelnek, több du-
maszínházas előadó fellép, de lesz szabadtéri mozi, sőt különböző 
sport és művészeti ágak is várják a látogatókat. 
A helyszín gyönyörű, és ingyenes a strand, tehát megújuláshoz 
méltó fogadtatásban részesülnek azok, akik a Campus Fesztiválra 
látogatnak el.

Világhírű előadók
Július 23-án Debrecenbe érkeznek a világhírű finn rockerek, a THE 
RASMUS (FIN), és először hallhatják a hazai rajongók július 25-
én komplett zenekari kísérettel a norvég MADCON világslágereit, 
melyek még most is a toplisták élén állnak! Angliából várható a 
két, mai zenei trendekbe illeszkedő electropop-zenekarban, a 
Hot Chip-ben és az LCD Soundsystemben is tagként szereplő AL 
DOYLE (HOT CHIP) dj-szettje; a kilencvenes évek anarcho-pop 
slágergyárosa, a CHUMBAWAMBA akusztikus folk-koncertje és a 
pörgős electro és drum ‘n’ bass bulit ígérő E-Z ROLLERS produk-
ciója. Kapunk egy hatalmas, élő hangszeres balkáni őrületet is a 
Disco Partisani előadója, a frankfurti SHANTEL & Bucovina Club 
Orkestra (D) jóvoltából. Az elektronikus vonalat tovább erősíti a 
LONDON ELEKTRICITY (UK) bulija, valamint a fesztivál chill-
out sátrában hangulatos fellépésre készül a legendás Ninja Tune 

kiadó üdvöskéje, az UP, BUSTLE AND OUT.
       A Campus Fesztiválon természetesen jelen lesz a hazai élvonal is! 
Először itt fesztiválozik a Száztagú Cigányzenekarból ismert prímás, 
Farkas Róbert szórakoztató formációja, a Budapest Bár. Varázsla-
tos éjszakát hoz Szalóki Ági Karády Katalin estje, vagy a népzenét 
kitűnően képviselő Csík zenekar. Hazai pályán zúz a Tankcsapda, 
szokás szerint eljön a Kispál és a Borz és mindig különleges fellépést 
ígér a Quimby!
További „hungarikumok” a teljesség igénye nélkül: Zagar, Péterfy 
Bori, Depresszió, Ossian, 30Y, Irie Maffia, Kowalsky meg a Vega, 
PASO, Ganxsta Zolee és a Kartel, Korda György és Balázs Klári, 
Dévényi Tibi bácsi, Ladánybene 27, Palotai, Deák Bill Blues Band, 
Erik Sumo Band feat. Kiss Erzsi. “

Debrecen Színpad és Dumaszínház
Debrecen országos viszonylatban is az egyik legtöbb zenésznek 
ad otthont. Ezt kívánja a Campus Fesztivál, Debrecen Színpada 
összefogni, melyen több mint 30 előadó lép fel, köztük határontúli 
zenekarok is. A Debrecen Színpad idén debütál, érdemes minden 
egyes fellépőjére külön odafigyelni, mert remélhetőleg országosan is 
sokat hallunk még felőlük.  
Ha pedig humor, akkor jöjjenek a műfaj legjobbjai! A koncertek, 

sport- és kulturális programok 
mellett szórakoztató, humoros 
előadásokkal is várja a fesz-
tiválozókat a Stand Up Du-
maszínház! A 3 nap alatt 6 stand 

up-os adja majd a hangulatot, bemu-
tatni nem igazán kell őket, hiszen 
az elmúlt három évben többször is 
nagy sikert arattak a hétköznapokból 
merített, ám nem mindennapi poén-
jaikkal a debreceni Lovardában. 

Kényelem és kaland
A fesztivál területén működő kem-
ping kényelmes tisztálkodásra és 
sátrazásra ad lehetőséget, emellett 
egy ötpercnyi sétára lévő kollégium 
is befogadja a két buli között szuss-
zanni vágyókat. Ha pedig valaki 
már kipihente magát, próbára teheti 
képességeit az extrém domb játékain, 
a bungee jumpingon vagy a katapul-
ton. Bérlet-tulajdonosok ráadásul 

bármikor felfrissülhetnek ingyen a nagyerdei strandfürdőben is. 
A helyszínre bárki egyszerűen eljuthat autóval, vonattal és busszal 
is. Debrecen belvárosában táblák segítik a fesztivál megközelítését. 
Kerékpárral sem nagy kihívás a városból a Nagyerdőbe eljutni. 
Amiért kár lenne kihagyni: nemzetközi sztárok koncertjei, sokszínű 
programok, kényelmes szálláslehetőség, csodaszép táj és sok látni-
való a környéken.

Jegyinfo
Jegyek a Ticket Express hálózatában és az ismert jegyirodákban ka-
phatók. Online jegyvásárlásra a www.tex.hu honlapon van lehetőség. 
Illetve a fesztivál honlapjáról közvetlenül OTP kártyásoknak külön 
kedvezménnyel!
A napijegy június 31-ig  4500, a helyszínen 4800 forintba kerül. A 
négynapos bérletért június 15-ig 11 500, később 12 500 forintot kell 
fizetni. 

További információk:
www.campusfesztival.hu

indult, majd 2007-ben – elnyerve 

sport- és kulturális programok 
mellett szórakoztató, humoros 
előadásokkal is várja a fesz-
tiválozókat a Stand Up Du-
maszínház! A 3 nap alatt 6 stand 

up-os adja majd a hangulatot, bemu-

CAMPUS A NAGYERDŐN

DEBRECENI FESZTIVÁLVÁROS...



Kapunyitás (mindkét nap): 17:30    ---   kezdés: 18:00 
Napijegyek: elővételben 1250 Ft, helyszínen 1500 Ft

Bérlet: elővételben 2000 Ft, helyszínen 2500 Ft
Elővétel (augusztus 1.-től): Rock-Ness Hanglemezbolt (Debrecen, Vár u. 10/c., alagsor).

Rendelés: www.angerseed.hu  --- További infó: www.ujvigado.hu

Kapunyitás (mindkét nap): 17:30    ---   kezdés: 18:00 
Napijegyek: elővételben 1250 Ft, helyszínen 1500 Ft

Bérlet: elővételben 2000 Ft, helyszínen 2500 Ft
Elővétel (augusztus 1.-től): Rock-Ness Hanglemezbolt (Debrecen, Vár u. 10/c., alagsor).

Rendelés: www.angerseed.hu  --- További infó: www.ujvigado.hu
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- Mesélj kicsit magadról! Hogy indult a gitárosi pályád? Kik taní-
tottak? Hogy jellemeznéd most a stílusodat?
Először is szeretném megköszönni a felkérést erre az interjúra. 
Gitáros pályafutásom 7 éve kezdődött 13 évesen a Queen zenekar 
hatására. Első igazi tanárom az Edda 
Művek gitárosa Alapi István volt, de 
nagyon sokat tanultam magamtól, illetve 
mindenféle kottákból, dalokból. Később 
kezdtem el Miskolcon tanulgatni Spirkó 
Károlytól, nála tanultam folyamatosan 
1 évig. Valójában én egy metál gitáros 
vagyok… ezért a játékstílusom is ennek 
megfelelő, leginkább gyors és tekerős, 
de egyre jobban érdekelnek más stílu-
sok és zenék. Folyamatosan felfedezek új 
dolgokat, amiket valamilyen módon meg-
próbálok beleépíteni a játékomba, ezzel is 
kicsit különlegessé tenni a stílusomat. 
- Részt vettél gitárpárbajon és 
gitárversenyen is. Milyen tapasztalataid 
vannak ezen a téren, és konkrétan mi-
lyen lehetőségek voltak ezek?
Az első gitárversenyt, amin részt vettem 16 
évesen nyertem meg. Ez egy helyi rendez-
vény volt, a miskolci „Gitárpárbaj”. Ezen a 
versenyen nyertem a jelenlegi gitáromat, 
ami nagyon hozzám nőtt az eltelt évek 
során. Később aztán 17 évesen megnyer-
tem Theodore Ziras on-line gitárversenyét, 
ami után pár hónap-
pal együtt játszhattam 
Mattias Eklundhal és 
Theodore Zirasal Athénban, ami a mai napig az egyik legnagyobb 
élményem. Részt vettem még más on-line versenyen, mint például 
az „Infamousguitar.com” honlap által kiírt versenyen, ahol szintén 
az első helyen végeztem. Eddigi legnagyobb megmérettetésem 
azonban idén áprilisban volt Londonban, a világhírű „Guitar In-
stitute” Yamaha ösztöndíjversenyén. Hatalmas élmény volt, már 
csak az is hatalmas megtiszteltetés volt, hogy behívtak a legjobb 8 
jelentkező közé egy személyes meghallgatásra, de sosem gondoltam 
volna, hogy a két szerencsés közül én leszek az egyik, aki ösztöndíjat 
kap… természetesen reméltem, de eléggé álomszerűnek tűnt. 
- Mi történt az Lost Symphony-val a tavalyi Azfeszt tehetségku-
tató megnyerése óta?
Igazából sok minden nem történt, de ez főleg a mi, vagyis az én 
hibám. Megcsináltuk a videoklipünket, amin még zajlanak az 
utómunkálatok. Volt pár koncertünk, főleg rendezvényeken, nem 
nagyon szerettünk játszani kis klubokban vagy kocsmákban. A zene 
sem oda való volt meg mi sem. Januárban elkészült egy 4 számos 
kislemez „Our Exclamation” címmel, amit 100 példányban nyo-
mtunk ki, de nagyobb terjesztést nem kapott. 
- Milyen anyagok készültek és milyen fogadtatásai voltak az ed-
dig megjelent felvételeiteknek?
A hazai „szakmának” bejöttek az eddigi anyagaink, sőt még külföldi 
(Német, Svájci) webzine-ek is jókat írtak, és nagylemezre érettnek 
tartottak minket. Valójában mindenkinek egy gond volt velünk, az 
ének hiány. Instrumentálist egy átlagos hallgató nehezen fogad be, 
még ha a zenészeknek tetszik is, nem olyan nagy a számuk, hogy 
„mainstream” legyen egy instru banda. 
- Miért oszlik fel most mégis a zenekar?
Idővel elment a kedvem a dologtól… Sok új ötletem jött, amit nem 
tudtam belerakni a Lost-ba. Egyre inkább az új dolgaimra koncen-
tráltam. Mivel én voltam a fő dalszerző így a Lost-ba egyáltalán nem 
íródtak új dalok és a többieket sem érdekelte már annyira, mint az 

Bodor Mátéval az AZFESZT nyertes 
Lost Symphony gitárosával beszél-
gettem terveiről ....

elején. Végül az Instutite-ba való felvételem hozta meg a véget… Így, 
hogy elmegyek már nem volt értelme az egésznek. A végére már 
emberi problémák is jelentkeztek, szóval már nagyon nem volt jó az 
egész. 
- Mesélj, kérlek arról kicsit, hogy sikerült az angliai ösztöndíjat 
megszerezned?
Ezt az ösztöndíjat az angol Yamaha cég adja oda minden éven 
hangszerenként 2 jelentkezőnek a londoni székhelyű I.C.M.P. (In-
stitute Of Contemporary Music Performance) zeneiskola versenye 

után. Theodore Ziras tanult ebben az 
iskolában és ő mondta, hogy próbáljam 
meg. Sokat segített még Pálfi Bandi bará-
tom, aki pár éve kijutott erre a versenyre, 
de nem sikerült neki. Az egész egy videó 
beküldésével kezdődött. 3 perc gitározást 
kellett a sulinak elküldeni egy 300 szavas 
esszével, hogy miért szeretném elnyerni az 
ösztöndíjat. Végül pár hét múlva a legjobb 
8 jelentkezőt behívták egy személyes meg-
hallgatásra. A legjobb nyolc között volt 
Brazíl, Olasz., Angol és én, mint egyedüli 
magyar. A döntőn 5 percet kellett gitározni 
és volt egy 10 perces beszélgetés az iskola 
vezetőségével. Végül egy angol srác és én 
kaptuk meg az ösztöndíjat. 
Hatalmas élmény volt és még most is nehéz 
ezt az egészet épp ésszel felmérni, hiszen 
egy pillanat alatt megváltozott az egész 
életem. Sokan a külföldre költözést évekig 
tervezik, nekem pedig ennek a lehetősége 
lezajlott azon a napon. 
- Mik az elvárásaid az angliai sulitól? Mit 
szeretnél mindenképp elérni?
Eddig csak jót hallottam az iskoláról, a 

legjobbak tanítanak ott és 
biztos vagyok benne, hogy 
hatalmas élmény lesz. Nem 

fogható egy itthoni hasonló iskolához, főleg, hogy itthon egyáltalán 
nincs ilyen iskola… vagyis vannak, de nem szeretném a véleményem-
et részletezni ezekről. Minden feltételt megadnak az iskolában, hogy 
valaki sikeres legyen ebben a szakmában, mindenre felkészítik az 
embert. A felszereltségen is csak ámultam és az emberek közvetlen-
sége az iskolán belül is példamutató volt. 
Vannak már konkrét terveim (zenekar, lemez) amikre már most 
elkezdtem készülni. Megragadok majd minden lehetőséget az biz-
tos, ezért pontosan nem tudok még mit mondani, hogy mi vár rám 
Londonban. 
- Jövőbeli terveid a suli elvégzése után? Szólókarrier session 
zenészekkel vagy esetleg a Lost Symphony folytatása?
Mindenképp zenekarozni szeretnék. Itthon a nyár folyamán felveszek 
2 új dalt különböző zenészekkel, amit majd Angliában szeretnék 
folytatni… A zenéről egyelőre annyit árulok el, hogy kísérletezős 
zene lesz, modern metál, sok szólóval és monumentális hatásokkal. 
Ez a zenekar egyébként a Formal Logic nevet kapta… lehet belevésni 
az agyba… haha. Szólókarrieren is gondolkozom, illetve nem egy 
virgázós szóló lemezt akarok kiadni, hanem valamilyen akusztikus 
lemezt, vagy elektronikus zenével vegyített dolgokat. Úgy gondolom, 
hogy a zenekaraimban majd meg tudom mutatni, hogy mire vagyok 
képes, szólóban viszont inkább a hangulatokra szeretnék rámenni. 
- Így a végére pár jó tanács a jelenlegi kezdő gitárosoknak, mire 
figyeljenek, hogy jó gitáros legyen belőlük?
Arra figyeljetek, hogy rendszeresen gyakoroljatok! És szép lassan, 
nem baj, ha nem megy, mindennek eljön az ideje, csak nem szabad 
feladni. Ez az élet minden területére igaz és a gitározás is az élet része 
annak, aki imádja, szóval kitartás! :)
                Papp Mihály
www.bodormate.com
www.myspace.com/lostsymphonymusic

- Szevasztok! Nemrég jelent meg az 
új nagylemezetek Passiondale cím-
mel. Milyenek az első visszajelzések, 
mennyire tetszik a szakmának és a 
rajongóknak az anyag?
- Szia! A zenei sajtó és a rajongók viss-
zajelzése kiugróan jó, nagyon bejön az 
embereknek az új lemez. Azt hiszem, 
ezt az is jelzi, hogy mennyire sok kon-
certmeghívást kapunk jelenleg.
- Ha jól tudom az új CD kapható 
egy limitált dupla formában, illetve 
bakeliten is! Mit kell ezekről tud-
nunk?
- Igen, a limitált kiadás 
tartalmaz egy igen jó 
minőségű koncert CD-t is. 
A koncerten 13 dal hallható az előző felállás tolmácsolásában. 
A Passiondale bakelit verziója összesen 666 példányban jött ki, 
tehát ha valaki szeretne egyet, ne habozzon a beszerzésével!
- Az új mű egy koncept lemez, amely egy I. világháborús csa-
ta történéseit dolgozza fel mely az egyik legvéresebb volt... 
Miről is van szó és honnan jött az ötlet, hogy ez legyen a 
szövegek témája?
- Előző gitárosunk, Isaac Delahaye egy Ypres nevű városban 
él, ami nincs messze Passchendaele-től. Ez a város szinte sug-
ározza magából az I. világháborús hangulatot, ez pedig an-
nyira megérintett engem, hogy elkezdtem kutatni a háború 
témájában. Végül olyan komoly benyomást tett rám a dolog, 
hogy úgy döntöttem, írok belőle egy koncept albumot.
   Az Ypres melletti csaták nagy része egyébként Passchendaele-
nél zajlott, de mivel az angolul beszélő hadsereg katonái nem 
tudták helyesen kiejteni a város nevét, elnevezték Passiondale-
nek.

- Ha jól számolom ez már a 7. nagy lemezetek 
a sorban, amit a Metal Blade Records ad 
ki világszerte. Ebből a hosszútávú együtt 
működésből gondolom, hogy meg vagytok 
elégedve a munkájukkal!?
- Igen, nagyon örülünk, hogy a Metal Blade-
del dolgozhatunk és szerintem ők is meg van-
nak velünk elégedve. 1997 óta vagyunk náluk, 
ami elég hosszú idő azért.
- A lemezmegjelenést követően 2 otthoni 
buli után Kelet Európába veszitek az irányt, 
majd szeptembertől Dél Amerikában játszo-
tok. Egy ekkora körutat a kiadótok anyagilag 
is támogat, vagy ezt teljes egészében nektek 

kell megoldanotok?
- Ezt teljesen magunk intézzük. 
A dél-amerikai turnét követően 

fogunk még játszani Mexikóban, Észak-Amerikában, Kanadában, majd 
visszajövünk egy másik Európa-turnéra. Nagyjából egész évben úton 
leszünk. Egyébként, ha az ember jó feltételeket tud kiharcolni, semmi 
akadálya a dolognak. Természetesen az a leglényegesebb, hogy meg-
bízható emberekkel dolgozzunk.
- Az olvasók és a rajongók nevében nagyon köszönöm hogy szakítot-
tatok időt, erre a pár kérdésre! Már csak azt szeretném tudni, mit szól-
tok ahhoz, hogy honfitársaitok a legendás PESTILENCE zenekar újra 
aktivizálta magát!?
- Örülünk neki, habár a kései dolgaik annyira nem jönnek be. Ettől 
függetlenül csakis a legjobbakat tudom kívánni nekik! 

               Kun Attila
www.myspace.com/villavampiria
koncert: 2009.07.04. Debrecen - Új Vigadó 

A God Dethroned énekes-
gitárosával, Henrivel beszél-
gettem a közelgő debreceni 
koncert kapcsán…

Theodore Zirasal Athénban, ami a mai napig az egyik legnagyobb 
élményem. Részt vettem még más on-line versenyen, mint például 

legjobbak tanítanak ott és 
biztos vagyok benne, hogy 
hatalmas élmény lesz. Nem 

fogható egy itthoni hasonló iskolához, főleg, hogy itthon egyáltalán 
nincs ilyen iskola… vagyis vannak, de nem szeretném a véleményem-

Bodor Máté: angliai ösztöndíj

1. nap - Augusztus 28. (péntek)

BORNHOLM  (Black Metal - Budapest)                
SPIRITUAL RAVISHMENT  (Death Metal - RO) 
ANGERSEED  (Death Metal - Debrecen)                      
MALEDICTION  (Death Metal - Pécs)            
NADIR  (Death Metal - Budapest)               
DOMHRING  (Black Metal - Debrecen)           

A koncerten 13 dal hallható az előző felállás tolmácsolásában. 

is támogat, vagy ezt teljes egészében nektek 
kell megoldanotok?
- Ezt teljesen magunk intézzük. 
A dél-amerikai turnét követően 

fogunk még játszani Mexikóban, Észak-Amerikában, Kanadában, majd 

Hollandok az Új Vigadóban

Debrecen - Új Vigadó, 2009. augusztus 28-29.
2. nap – Augusztus 29. (szombat)

SECTIONED  (Death Metal - HU/USA)                 
CASKETGARDEN  (Death Metal - Mosonmagyaróvár)                  
GUTTED  (Death Metal - Székesfehérvár)                 
DIM VISION  (Death Metal - Debrecen)             
GHOLGOTH  (Black Metal - Szentes)                                  
ALMOST SAINT  (Black Metal – Budapest)
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     „Punks not dead!” 
Kb. ezzel a hangulattal 
vártuk a Sex Pistols kon-
certet. Most páran kér-
dezhetik, hogy ha már 
punk meg ilyenek, miért 

nem emlegetem a Die Aerzte koncertjét. Igen prózai oka van. 
Egy vagon fröccs elfogyasztása. Úgyhogy lemaradtunk róla. De 
sebaj, a lényegre odaértünk…mondhatnám. De sajnos nem így 
érzem. Öreges, érdektelen, unalmas koncert volt. Persze nem is 
vártam egetverő fergeteges, húzós bulit, de azért ez egy kicsit sok 
volt. Sok perces, közhelyes monológok között elvesztek a dalok. 

Ilyen elmés és egyedi szlogeneket hallhattunk: „I hate Bush!!!” 
Köszönöm szépen, soha nem volt szerencsém ilyen frappáns ki-
jelentéshez!!! Strigulát behúzhattam, ez is megvolt.
    Meglepő módon iszonyatos fejfájás kíséretében ébredtem. 
Ez ki is tartott kora estig. Valami csoda folytán a Meshuggah 
koncertre már embernek éreztem magam. Hát hajrá, mond-
tam, amikor megdörrent a színpad. Ramaty hangzás, csörgés 
csattogás lett úrrá a HammerWorld színpadon. Sajnos ez évek 
óta probléma, valahogy nem sikerül jól hangosítani a „metál 
arénát”. Azért koncert közben csak-csak sikerült úrrá lenni az 
őskáoszon. Szerintem egy igen ütős, jó kis koncert volt, bár 
hozzá kell tennem, hogy akit a kíváncsiság hajtott oda, hamar 
feladta. Szemmel láthatóan szivárgott el a közönség. Az biztos, 
aki eddig nem szerette, az e koncert alapján nem is fogja megsz-
eretni a Meshuggah zenéjét.
Levezetés képen 2 hazai banda koncertjére még ott maradtam. 

Nem okozott semmi meglepetést sem a Superbutt, sem a 
Subscribe előadása. Vörös Andrisék egyszerű, döngölős 
metálzenéje igazán jól tud esni egy laza szombat estén. 
Jól illik hozzá a fröccs!!! :) És ha a „foglalkozás” elérte 
célját, jól szórakozhatunk a Subscribe húzós riff-forga-
tagára.
    És lassan vége. A Sziget utolsó napja mindig oly-
an hangulatban kezdődik, hogy pár napja még oly 
hosszúnak, de így a végén mégis rövidnek tűnik. Az em-
ber pánikszerű rohanásba kezd, hogy még ezt se láttam, 
meg azt is ki akartam próbálni, meg még a csajomnak/
pasimnak/anyukámnak/stb. nem vettem ajándékot. És 
mindemellett az utolsó nap is fasza koncertek vannak, 
amiket nem kéne kihagyni. És persze megint ütköznek. 
Bár igaz, szerintem nem sok ember dilemmázott 
azon, hogy Carcass vagy Lee Perry. Mindkettő a saját 
műfajának kimagasló egyénisége. De amíg kiderítem, 
hogy melyik is legyen, addig vár rám egy Pro-pain kon-
cert. A debreceni koncert után, ami iszonyat jó buli volt, 
kíváncsian vártam, hogy fesztivál körülmények között 
mit nyújtanak. Nagy meglepetésemre még a hangosítás 
is jó volt. Úgy szólt, ahogy ennek az egyszerű HC muz-
sikának szólnia kell. A koncert ugyanolyan tömör volt, 
mint a Klinika Moziban. Szinte semmi konferálás, csak 
iszonyat zúzda. De jó is volt!
   Közben döntenem is sikerült. Lee Perry. Irány a 
Világzenei színpad. Ismét csodát láttam. A 70es éveit 

taposó reggae-sztár fiatalokat megalázó energiával 
tudja előadni dalait. Egyszerűen magával ragadja az 
embert, amikor látja ezt a legendát. Sapkája teletűzdelve 
füstölőkkel, ugrabugrál a színpadon, énekel, dörmög, 
mormog, és elvarázsol… mi kell még egy jó fesztivál 
végére???
  Természetesen én tudom!!! :) Nem más, mint az 
éveként megrendezendő kuka-toló bajnokság. Ha val-
aki nem tudná mi az, jöjjön a 2009-es Sziget Fesztivál 
utolsó napján, hajnali 1-re a Nagyszínpad jobb oldalán 
lévő borozóhoz. :)

U.i.: Tomcsi igenis szereti a reggae-t, csak a sok hülye 
metálos barátja miatt ezt tagadja!!! :)
      _totya
www.sziget.hu/fesztival

volt. Sok perces, közhelyes monológok között elvesztek a dalok. 

Ilyen elmés és egyedi szlogeneket hallhattunk: „I hate Bush!!!” taposó reggae-sztár fiatalokat megalázó energiával 

Szigetkaotik, avagy jó bor is megárt a sok!

fo
tó

: S
za

bó
 Kr

isz
ta

SZIGET 2009 – az év legjobb hete
2009. AUGUSZTUS 12-17., ÓBUDAI-SZIGET

Jegyárak:
Sziget hazamenős bérlet 37 500 HUF

Sziget ottalvós bérlet 45 000 HUF
Sziget napijegy 10 000 HUF

KEDVEZMÉNYEK A SZIGETEN az egyetemistáknak!
Féláron a Szigetre! - Este 11 utáni kedvezmény - Üdülési csekk

! részletek a honlapon !

A 3. és egyben 
b e f e j e z ő 
részéhez érkez-
tünk a 2008-as 
történéseknek, 
jó szórakozást 
mindenkinek 
az ideihez is ... 

Inmár hatodik alkalom, hogy megrendezésre kerül a nyírség szívében, Nyírbátorban az 
Azfeszt Thermal Rock’N’Roll Fesztivál. Azok a fesztiválozók, akik az elmúlt öt évben együtt 
öregedtek a rendezvénnyel, és figyelemmel kísérték annak fejlődését, egyre gyakrabban 
teszik fel a kérdést, hogy az Azfeszt a “legnagyobb kis” vagy a “legkisebb nagy fesztivál” az 
országban. Ezt a kérdést, ki-ki maga kell hogy megválaszolja.
PROGRAMOK:

Agnostic Front - Anti-Flag - Deadlock Enter 
Shikari - Jaya The Cat - Raunchy 

Russkaja - Textures - The Flatliners
The Peacocks - The Toasters + még sok magyar fellépő ... 

PROGRAMOK:
Ossian, Replika, Aurora
Rückwarts, Z.U.P., Hopika

 Underestimated Cavedraw       
P’N’R, Diamond, Hip Jam, Falka

Részletes programok hamarosan!
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ÚJ VIGADÓ
DEBRECEN   

infó: www.ujvigado.hu
Tervezett programok:
Augusztus 28-29

FULL OF ANGER FESZTIVÁL
Tervezett program a 6. oldalon!

Szeptember
METALLICA -est

Október
KELET UNDERGROUND 

FESZTIVÁL

Október 17.
EGÉSZSÉGES FEJBŐR

November
TRIBUTE FESZTIVÁL

December 12.
TITKOLT ELLENÁLLÁS

KONCERT SAROK

XVII. Szárnyas Sárkány Hete Nemzetközi Utcaszínházi Fesztivál
2009. július 10-12. - Nyírbátor, papok-rétje
info: www.szarnyas-sarkany.hu

BAKI KLUB 
KÁVÉHÁZ 

Balmazújváros 
www.bakiklub.extra.hu
2009. július 31. Angerseed, Death 

Warrant

Képgaléria a honlapon!

JEGYEK:     A bérlet ára: 2.500.- Ft

KAPCSOLAT:
Tel:     70/263-7388

     E-mail:     info@mezfeszt.hu
         Web:     www.mezfeszt.hu
  A  fesztiválra nincs zenekari jelenkezés! 
          A fesztivál meghívásos alapon működik!

A napijegyek ára: 
Csütörtök:     500 Ft
Péntek:        1.400 Ft
Szombat:    1.400 Ft

Jegyárak:
Bérlet: 
2009. augusztus 17.-ig  8.990 HUF
A helyszínen:  10.900 HUF

 
Napijegy:
2009. augusztus 17.-ig  
3.300 HUF
A helyszínen:  4.500 HUF 

További infó:
WWW.AZFESZT.HU
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ZENEKARI  HÍREK

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

DOOM Metal zenekar tagokat keres!
Debreceni doom metal banda keresi basszerét és férfi énekesét. Lassú, 
vontatott, hangulat- és szövegorientált, súlyos muzsikát játszunk tisz-
ta, magyar énekkel és egy kicsi hörgéssel. Nem profizmust kérünk, 
hanem lelkesedést és sört :).  Érd.: femvodka@freemail.hu

Eladó: ASHDOWN
basszus erősítő 
Debrecen környékén 4x12-es 400W 
hangláda és egy 300W, kétcsatornás fej 
együtt eladó. Megkímélt állapotú, alig 
használt. Irányár: 120 ezer Ft. 
Érd.: 06-20/ 4974074

Eladó: IBANEZ RG270 gitár
Tremoló-húrsatus, cápafogas bundozású és 
megkímélt állapotú. Tokkal, kábellel, hevederrel 
eladó. Irányár: 95 ezer Ft.
Érd.: mysy@freemail.hu

ZENEKARTAGOT  KERES

Kereszttűz: dobost és énekest keresünk!
18-28 év körüli, megbízható, komoly hozzáállású emberek 
jelentkezését várjuk. Dobosnál szükséges: saját próbaképes cucc, 
duplázó. Énekesnél szükséges: jó énekhang, énekcucc előny. Próba-
termünk van, saját dalok vannak, készülnek, de közben feldolgozá-
sokat is játszunk. Irány: Omen, Kalapács, Pokolgép, Moby Dick, stb. 
További info, elérhetőség: 
http://kereszttuz.atw.hu vagy 70-266-8345

ABioCoRE: Basszusgitárost keresünk 
Sajnos a jelenlegi bőgősünktől elválnak útjaink, ezért megfelelő cuc-
cal, elszántsággal és tudással rendelkező embert keresünk a helyére. 
Ha úgy érzed, hogy szeretnél csatlakozni hozzánk, keress nyugod-
tan. www.abiocore.hu - www.myspace.com/abiocore

Arms of Distress: Modern Metalcore
2009 Májusában alakult, két alapító tag (Mátyók Zoltán (gitár) 
és Báthory István (ének) már jó ideje írogatta a dalokat, és a 
májusban csatlakozott zenész (Bódi Attila (gitár, ex-Autumn, 
Kocsis Árpád - dob) segítségével gyorsan felturbózódtak a 
dalok, már három dal készen van. A fő csapásirány a mod-
ern / metalcore keveredése tradicionálisabb metal elemekkel 
és fogós dallamokkal, jó refrénekkel, tehát klisével élve ez egy 
kellőképp súlyos és mégis “eladható” metal muzsika. Egyenlőre 
basszerost is keresünk, akinek van cucca. Zenekari tapasztalat 
nem feltétel, de a technikai felkészültség igen.
érd.: deadness@noobseries.com.hu vagy 30/644-85-87

MORTEM: gitárost keresünk
A zenekar cuccal és tudással rendelkező gitárost keres! 
Komoly hozzáállás is feltétel!
jelentkezni: info.mortem@gmail.com 

Hopika: új lemez
Kapható a Hopika:Hidden Reserve új lemeze. Myspacen fenn 
van a full lemez meglehet hallgatni és akit érdekel a honlapunkon 
emailban megtudja rendelni,vagy személyesen bárkitől közülünk 
megveheti.Augusztustól pusztitás indul országszerte.   
 www.hopika.hu --- www.myspace.com /hopika

Keep It Dark: Koncertek
Június 27-én Tokajban a Betyár Itatóban közös koncert a Fekete 
Lánggal, majd Július 17-én, pénteken fellépünk az India Színpa-
don a Hegyaljafesztivál keretében Tokajban, majd július 31-én 
a nyíregyházi Rock Inn Klubban. Bekerültünk egy tehetségku-
tatóra is Sz.A.R. Fesztre, Szabadszálláson. Így a stúdiózás szüne-
tel, a magyar nyelvű számokat a koncerteken már játszuk. 
Zenekari infó&zene: 
             www.bandland.hu/Band.aspx?ID=1220

ADÁS-VÉTEL
Eladó: kazettatokok és pólók
Chrysos Calva, Szóla Rádió és Poén (McMur-
der, PEZ, Anti Policia) pólók és 100db kazet-
tatok eladó. Irányár: 50 - 1500 Ft.
Érd.: mysy@freemail.hu

Közel10: Újszülöttek
Közel 10 év terhesség és majd 9 hónap vajúdás után végre meg-
született a közel10 zenekar első  nagylemeze, ami “Befejezetlen” 
címen vonul be a történelembe. A honlapon a számcímekre 
kattintva belehallgathattok a lemezbe, illetve megrendelhetitek 
a  kozel10@vipmail.hu e-mail címen, 600 Ft + postaköltség el-
lenében. Azonban nem ez az egyetlen örömteli esemény a zenekar-
ral kapcsolatban. A lemezfelvételekkel  párhuzamosan ugyanis 
“elkészült” Csoppa első gyermeke is, így tehát szinte egyszerre lá-
tott  napvilágot a két új jövevény. A kislány a Lili névre hallgat 
és köszöni szépen, nagyon jól van. http://kozel10.uw.hu/
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IN-COMP SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
 szaküzlet és szerviz
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

(-: VICCEK  :-) 
Verekedés
- Mi az, ha két par-
aszt verekszik a falu 
határában? 
- Tájbox.
 ---
Távolság

- Mi a mértékegysége az akvárium és 
az istálló közötti távolságnak? 
- Hallótávolság. 

Midgard Média Kft.
Nem más mint egy fiatalok által alapított vállalkozás, a fő cél, az hogy, minél több video 
klippel, kisfilmmel, és filmmel örvendeztessük meg a magyar (talán külföldi) fiatal és 
idős közönséget. Távlati terveinkben van játékfilmek és animációs filmek készítése, 
könyvek kiadása, ruházati cikkek gyártása, játékok tervezése és legyártása, dekorációs 
termékek gyártása és forgalmazása. Mindemellett zenei ambíciók is vannak. Ezek 
persze így elsőre soknak hatnak. De ha már lúd akkor legyen szőrös. 

Hamarosan nyilvánossá válik a Midgard média csapatának új webmagazinja. A projekt a PANKK támogatásával valósul 
meg. Elsősorban a Supernem, a HS7, a Soree és Poolek és a Flying TVzenekarokkal háza tájátról jelentkezünk majd 
hírekkel, interjúkkal, koncertinfokkal, de természetesen minden más produkcióra nyitottak vagyunk akik “megütik a 

mércét”.    www.midgardmagazin.hu - kissakos@midgardmedia.hu

Alkatrész kis és 
nagykereskedelem, országos 

házhozszállitással 
Számitógép szerviz Debrecen 

egész területén kiszállással vagy 
az üzletben

 

Internet, komplett
halózati megoldások,
biztonsági rendszerek 

Tintapatronok és tonerek töltése
Notebookok javítása

Szolgáltatásaink:

KOCSMOLÓGIA: WACKOR variációk
A WACKOR logó kicsit másképp... avagy egy ivászatos koncert alkalmával  kreatív lesz az ember :)))
A kreatív kocsmakör tagjai: Zoma (ötletgazda), Tomcsi (név- és fotógazda), Mysy (újság- és koncertgazda)

Új lefedettséggel nőtt az inter-
netszolgáltatásunk területe:

Bayk Andras Kert - Biczo András Kert - Fancsika - Kondoros - Vámospércsi Kert

 www.midgardmedia.hu - info@midgardmedia.hu - Tel.: 06-70-5299389

Számla
Szálloda recepciójánál:
- Uram, meg tudná mondani 
durván mennyi lesz a számlám?
- Tízezer, b*zmeg!
---
Két nap távollét
Az indián már három napja 
csinálgatja az asszonyát. Egyszer 

abbahagyja, és így szól 
hozzá:
- Engem most két na-
pig nem fogsz láttni, 
asszomy!
- Miért? - kérdi a nő.
- Mert most hátulról 
fogom csinálni.


