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EGYÉB: 
lemezajánló

koncert sarok
zenekari hírek

fesztivál híradó
adás-vétel /viccek

INGYENES rock/metalzenei kiadványINGYENES rock/metalzenei kiadványINGYENES rock/metalzenei kiadvány
17. szám 2010. JÚNIUS/JÚLIUS

részletek a 12-14. oldalon !

GYÉB:

FESZTIVÁL INFÓK:
Hegyalja - Campus - Sziget - Azfeszt  - Full Of Anger - SZIN - Szárnyas Sárkány
                      SZ.A.R. - Keleti B.U.Rock - Szélső Érték - Agrock - Éter - NyékRock

JÁTÉK:  Nyerj CDket ! részletek 1.oldalon !

AJÁNLÓ: 
Kelet Underground 
honlap bemutatása 
és a Teh.kut. döntő összefoglaló
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Köszöntő...
 

Sziasztok! 
Itt a nyár, így a mostani témáink is e 
téma köré összpontosulnak. 
Az újság  első harmadásban a Kelet 
Underground honlapról, tehetségku-
tatóról kaphattok információkat és 
az első három helyezettel olvashattok 
interjúkat. 
Aztán Gábor Tamás, Mányák 
Péter és Derzsi Bálint rockzenei 
tevékenységeiről számolunk be.
Majd a Hegyalja és Campus fesz-
tiválok szervezőitől tudhatjuk meg 
érdekességeket.
S az utolsó blokkban pedig további fes-
ztivál, koncert, zenekari tudnivalók, 
hirdetések, viccek várnak rátok.
No, és a játékot sem feledjétek ! ;-)
              
a ROCK legyen Veletek és jó nyarat !   :-) 
                         üdv.:  mysy           Impresszum:

 szerkesztő: Papp“mysy”Mihály, Vígh Edina
 grafika:         Vályi Tibor, Perecsényi Zoltán
 interjú:                           Papp “mysy “Mihály
              Kun Attila
 játék:     Hatred Solution
 készült:  Debrecen – 2010. június közepe
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17. szám - 2010. június/július - ingyenes rock/metal magazin
Írjatok véleményt, ötleteket  az újsággal kapcsolatban:

keletunderground@gmail.com
AJÁNLÓ: 
Kelet Underground honlap 
bemutatása  ............ 2. oldal
Kelet Underground 
Tehetségkutató döntő 
összefoglaló ........... 3. oldal
ROCK-NESS 
Hanglemezbolt 
ajánlata ..... 14. oldal 
IN-COMP 
Számítástechnika
ajánlata ......14.oldal

EGYÉB:

játék ...................... 1. oldal
fesztivál híradó .... 11. oldal
koncert sarok ...... 12. oldal
zenekari apró& hírek 13. oldal
lemezajánló  ......... 13. oldal
adás-vétel-keres .. 13. oldal

A következő szám megjelenése & 
tartalma: 2010. augusztus eleje
lemezkritikák - interjúk
fesztivál hírek - játékok 

... és még sok más érdekesség

INTERJÚ:
DETAH WARRANT:
A Kelet U. tehetségkut. 
győztese .... 3. oldal
SUPEREGO3:
Szalonmetááál!!! .... 4. oldal
HATRED SOLUTION:
Dear Cecil, ami mindent 
szétszaggat .... 5. oldal
Gábor Tamás/TERRANIS:
Az egri disztribútor .... 6. oldal
Mányák Péter:
Full Of Anger, Angerseed 
és Sectioned .... 7-8. oldal
Derzsi Bálint/“SZÓLJON A ROCK”:
Jótékonysági koncert .... 8. oldal
Bukovinszky Béla/HEGYALJA: 
A 11. Hegy’ .... 9. oldal
Süli András/CAMPUS:
Ismét buli a Nagyerdőn .... 10. oldal

WWW.KELET UNDERGROUND.HU

Nyerd meg a HATRED SOLUTION CDjét!
Ha a következő kérdésekre helyesen válaszolsz és elküldöd az 
keletunderground@gmail.com e-mail címre,

akkor részt veszel a sorsolásokon, ahol több szerencsés kaphatja 
meg a zenekar most megjelent új kislemezét, a Dear Cecil-t!

A kérdések:   
- Írj egy számcímet, ami meghallgatható a banda 

myspace oldalán!
- Hogy hívják az zenekar új basszusgitárosát? 

A válaszok megtalálhatóak a www.myspace.com/hatredsolution 
és a www.keletunderground.hu oldalon ill. ebben az újságban 

megjelent zenekari interjúban!

Elküldési határidők: 
2010. július 11. és 31. 23:59:59

Sorsolás másnap!
A nyerteseket e-mail-ben értesítjük! Mindenkinek jó játékot kívánunk!

HIRDESS NÁLUNK...
Zenekarok és Hirdetők figyelem!
Szeretnétek INGYEN hirdetni ?

Akkor regisztráljatok a honlapon és a 
fórumban már is írhattok a következő 

témákban: 

“Zenekar tagot / zenekart keres”
“Hangszert és kiegészítőket 

ad-vesz-cserél”

WWW.BULLETBELT.HU
Teljesen egyedi 
minátjú pólók 
rendelhetők!

Rendelés és információk:
info@bulletbelt.hu
06-70/423-56-95
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------------------------------------------------
Újabb szavazás!

HAMAROSAN....
Voksolj a legjobb zenére a honlapon!

Tájékozódj, hogy milyen bandák 
vannak a Kelet Underground oldalon 
zenekari profiljaiban, hallgasd meg az 

ott található zenéket és dönts!
----------------------------------------------------

Hírek, koncertdátumok, Zenekari infók, Interjúk, Zenék:  

WWW.KELETUNDERGROUND.HU

infó: keletunderground@gmail.com

ZENEKAROK FIGYELEM!
Ez egy olyan kelet magyarországi (ponotsabban a 
dunántúlt és Pest megyét kivéve) zenei oldal, amely a 
régió összes rockműfajban tevékenykedő zenekarnak 
teret enged a bemutatkozásra, és ahol zenekaroknak saját 
felülete lehet. Tölthetsz fel képet, zenét, koncertdátumokat 
és híreket a bandádról.Csak regisztrálnod kell hozzá. Ne 
hagyd ki, már több mint 90 zenekar regisztrált!

ÍRJ CIKKEKET TE IS!
Itt az idő! Te magad is lehetsz az oldal cikk írója. Csak 
küldj egy bemutatkozó e-mailt és pár mondatban fogla-
ld össze milyen témákban szeretnél alkotni.

Mutasd be kedvenc “kis” fesztiválodat! 
“Kevésbé ismert nyári fesztiválok...” fórum téma in-
dult... Ha tudtok olyan fesztiválról, ami a “Dunán 
innenről” (azaz Magyarország keleti részén) helyez-
kedik el, és nem annyira ismert, de érdemes megem-
líteni, kiemelni, akkor írjátok meg a honlap fórumán, s 
a legtöbbet résztelesebben is be fogjuk mutatni a Kelet 
Underground főoldalán!

Videózz a Kelet Undergroundon!
Elindult a “videók” menü, ahol megtalálhatóak azoknak 
a zenekaroknak a koncert, klip, stb. anyagai, akik reg-
isztrálva vannak az oldalon. Érdemes belekukkantani, 
folyamatosan bővül!

FANZINE:
Aki lemaradt a nyomtatott verziókról, az mindig 
megtalálja az aktuális és a régebbi számok is a honlap 
főolda- lának jobb alsó blokkjában. Jó olvasgatást!

SOK-SOK ZENE:
Elérhető az össze feltöltött zene egyben is egy 
lejátszó segítségével, csak az oldal felső-közép részén 
villogó kék szövegre kell kattintanod és már is több 
mint 70 szám közül tudsz válogatni. 

KELETUNDERGROUND@GMAIL.COM
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- Hogy érzitek magatokat, milyen érzés, hogy megnyertétek a Kelet 
Underground Tehetségkutató 2009/2010-es döntőjét?
Zoli: Először is szeretnénk megköszönni mind a zsűrinek, akik sza-
ktudásukkal, mind pedig a 
megjelent érdeklődőknek, akik 
lelkesítésükkel és szavazatukkal 
a dobogó legfelső fokára juttattak 
minket. 
Suba: Nagyszerű élmény volt 
tapasztalni a közönség örömét 
is, amikor eredményhirdetésre 
került sor, a saját győzelmüknek 
is érezték azt, és legalább annyira 
örültek, mint mi. Nagy elismerés 
számunkra a végeredmény, mely 
még nagyobb elszántsággal 
vértezett fel bennünket a jövőre 
nézve, tovább erősítve a csapat-
ban, hogy érdemes csinálnunk azt, 
amit évekkel ezelőtt elkezdtünk.
Krisztián: És még hozzá tennénk 
annyit, hogy külön öröm volt szá-
munkra, hogy sikeresen tudtunk 
szembemenni a mostani “core” 
trenddel. 
- A helyszínen sikerült azt a színpadképet, hangzást és hangulatot 
elérnetek, amit szerettetek volna? Milyen volt a színpadon a légkör? 
Milyen volt közönség ezen az estén?
Zoli: A színpadképben törekedtünk az egységességre, illetve arra, 
hogy a műfajnak megfelelő összképpel tálalhassuk a zenénket. 
Véleményünk és a megkérdezettek pozitív visszajelzései szerint ez 
sikerült is. A hangulat megteremtésében pedig az volt az elsődleges 
szempont, hogy olyan bulit kerekítsünk az összegyűlteknek, amilyet 
mi magunk is várunk, ha elmegyünk egy koncertre. Nos, mi élveztük! 
Nagyon! :) 
Suba: És az alapján, amit láttunk a küzdőtéren, jól sikerült produkciót 
vittünk a döntőre, a közönség pedig külön dicséretet érdemel, nagyon 
lelkesítően hatottak ránk és köszönjük, hogy ilyen szép számban eljöt-
tek a fellépésre. Egyszóval, remek volt! :) 
Balázs: Tetszett a színpad nagysága, volt mozgástér! :) Szeretnék még 
ehhez hasonló színpadon fellépni! Bár jobban örültünk volna, ha több 

időt tudunk szorítani a beállásra, elégedettek voltunk a hangzással, 
igaz, ezzel kapcsolatban azok tudnának nyilatkozni, akik szemben 
álltak a színpaddal. :)
- Nagyon ritkán fordul elő, hogy egy zenekar a zsűri és a közönség 
részről is nyertesnek bizonyul. Nektek ezt most sikerült. Gondoltá-
tok volna? Szerinted mi lehetett a kulcsa ennek a sikernek?
Suba: Igazából meglepő a dolog, hiszen egy elég szélsőséges stílus-
ról van szó, mellyel szemben több az előítélet, mint az érdeklődés. 
A zenénk elég összetett ahhoz, hogy érdekes legyen a szakemberek 

számára is, és az eddig kapott visszajelzések 
alapján előadásmódunk érthetővé, és meg-
foghatóvá teszi ezt a koncertre járó em-
berek számára is.
Krisztián: Úgy érezzük a kulcs a zene volt, 
hiszen egyszerre technikás, ugyanakkor 
fogós is. Értjük ez alatt a dallamokat, amik 
végigkísérik a dalainkat. Így aztán ezzel a 
kettőssel - véleményünk szerint - viszony-
lag gyorsan magunk mellé tudjuk állítani a 
koncerten megjelenteket. Valami hasonló 
történhetett azon az estén is.
- Szerintetek a döntőben szerzett nyer-
eményekkel sikerül majd kicsit előrébb 
mozdulnotok a közeljövőben? Változtat-

tatok esetleg a jövőbeli elképzeléseiteken?
Zoli: Mindenképpen élni fogunk a felkínált 
lehetőségekkel. Elsődleges célunk egy minőségi 
hanganyag összerakása, hiszen még nem ren-
delkezünk stúdióban felvett anyaggal, illetve a 
zenekar promotálása, annak érdekében, hogy 

minél több helyre eljuthassunk zenélni. 
Suba: Mint ahogy régebben is említettük már, mi az a zenekar vagy-
unk, akinek a fő profilja az élő megjelenés, viszont kevés a lehetősége 
erre. Ebből akarunk most kitörni és az új sikernek köszönhetően 
nagyon bizakodóak vagyunk! :)
Balázs: Szóval, a döntő nyereményei nagyon hasznosak lehetnek, 
mindegyik az előrelépést szolgálja. Valamint egy nagyobb fesztiválon 
(Campus) való megjelenés is újdonság lesz számunkra! Komolyan 
vesszük a zenélést, és szeretnénk minél jobban kihasználni a nyer-
eményeket.
   Papp Mihály
www.deathwarrant.hu
www.myspace.com/warrantmetal

A zenekarral koncertfelvétel készül!
Részletek a 13. oldalon!

DEATH WARRANT: 
A Kelet Underground 

Tehetségkutató győztese

A Death Warrant tagjaival beszélgettem még 
március végén a debreceni Klinika Mozis 
döntő után, ahol a zenekar nem csak a zsűri, 
hanem a közönség tetszését is elnyerte…

 

döntő összefoglaló 
2009/2010

2010. március 5. / Debrecen – Klinika Mozi   A döntő végeredménye…
·Helyezettek:
I. helyezett:    Death Warrant (Balmazújváros)
II. helyezett:   Superego3 (Kőkút)
III. helyezett: Hatred Solution (Debrecen)
· Közönségdíjas:
Death Warrant (Balmazújváros) – helyszíni szavazás
Meteor (Hajdúböszörmény) és Dreadful Peace (Körösladány) – honlapos szavazás

· Különdíjazottak:
Aetrigan (Debrecen) * Dreadful Peace (Körösladány) * Go4it! (Túrkeve) * 

Rec (Debrecen) * Zumbeispiel (Nyíregyháza)
További információk a nyereményekről, támogatókról ill.  képek, írások a tehetségkutatóval 

kapcsolatban és zenék, hírek, interjúk, fórum a fellépőkkel, nyertesekkel:

WWW.KELETUNDERGROUND.HU
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- Gratulálok a Kelet Underground Tehetségkutató második helyezéséhez! 
Hogy éreztétek magatokat a döntő alatt, és amikor kiderült, hogy döntős 
helyezést értetek el? Számítottatok rá?
A döntő alatt nagyon jól éreztük magunkat, csak nagyon elfáradtunk a végére. 
Elég korán játszottunk, és utána bizony sokat kellett várni az eredményekre. 
A zsűri értékelése nagyon pozitív volt, nagyon feldobta a hangulatunkat. 
Helyezésre meg dehogy számítottunk, talán valami különdíjat jósoltunk 
volna maximum, egyébként stúdióidőre ácsingóztunk. Minden zenekarba 
belehallgattunk, és egyre csak tátottuk 
a szánkat, nem egy produkció nemh-
ogy magyar, de európai szinten megállta 
volna a helyét. Így nem nagyon vártunk 
dobogós helyezést, olyannyira, hogy 
az sem tudtuk először, mit nyertünk a 
második hellyel, mert nem figyeltünk 
oda a kihirdetéskor… :D Nem is tudjuk 
elhinni igazán, azóta sem ezt a dolgot. 
Nagyon nagy öröm volt nekünk annyi jó 
zenekar közül a dobogóra felállni. Hozzá 
kell tennem, hogy amikor ennyi nagyon 
jó csapatot lát egy helyen az ember, aki 
méltóképpen tudja képviselni a magyar 
zenei életet (nem magunkra gondolok, hanem a 
többi nagyon tehetséges csapatra!), igen fájdalmas 
és kétségbeejtő dolog, hogy 2010-ben a kereskedel-
mi tévéknek csak a „bikicsunájra” futja… 
- A helyszínen sikerült azt a színpadképet, 
hangzást és hangulatot elérnetek, amit szerettetek volna? Hogy éreztétek 
magatokat az este alatt? 
Igen, minden sikerült úgy érezzük. Jó volt a hangosítás, a színpadon max-
imálisan jól hallottunk mindent, a magunk, és a közönség hangulata is jó volt, 
a visszajelzések alapján. 
Koncert előtt érezhető volt a feszültség a csapaton belül, azt hiszem én voltam 
a legnyűgösebb… :D Egyébként nem szoktunk izgulni koncert előtt, így ez 
most furcsa helyzet volt. Aztán lejöttünk, megittunk ezt-azt, és egy csapásra 
elmúlt. Főleg, mikor kiderült milyen gyümölcsöző volt az este. Beleadtunk 
mindent az alatt a négy szám alatt, én jobban elfáradtam, mint máskor másfél 
óra alatt, de ahogy elfigyeltem a többiek sem voltak fittebbek. Hozzá kell ten-
nem, hogy előtte beteg is voltam, még nem múlt el teljesen a koncertre, így 
hazafelé már nem nagyon volt hangom a kocsiban…
 - Milyen fogadtatásban volt részetek odahaza a döntő után?
Azt hiszem másnap összegyűlt a csapat, és egy szerény ünnepséget tartottunk 
nálunk. Elbeszélgettünk a zenekar dolgairól, a kezdetekről, tervekről. Aztán 
jöttek a telefonok, e-mailek, gratulációk ismerősöktől, barátoktól, rokonoktól. 
Még az Egal-klub honlapjára is felkerültünk, és tekintve, hogy milyen értéket 
képvisel a klub a zenei életben, ez számunkra nagy elismerés!
- Volt esetleg más hasonló hatása is a dobogós helyezéseteknek? Akadt-e 
több koncertlehetőség a döntő óta?
Mivel ebben az évben rengeteget koncerteztünk/koncertezünk, ezt a tem-
pót nem nagyon lehet már fokozni, ebben a tekintetben nem történt vál-
tozás. Igazán referenciaként lehetne „jól használni”, hogy helyezést értünk 
el. Már csak azért is, mert nagyon „szakmai” volt a zsűri, tehát szakmailag 
mindenképp nagy elismerés… de az meg „nem fér rá az arcunkra”… Nem 
vagyunk egy ilyen nagyon dicsekvős zenekar, bár akkor reklámoztuk egy pár 
napig a dolgot. Mindenesetre a májszpészes oldalon rajta van, kicsit elrejtve, 
de aki érdeklődik a zenekar dolgai után, az megtalálja.
- Történt esetleg változás a jövőbeli elképzeléseitekben, a zenekari szem-
léletben a tehetségkutatón való szereplés hatására?
Nem! Gyakorolunk, nyomulunk tovább az eddigiek szerint, amíg jól érezzük 
magunkat, és amíg megy a dolog! Építjük a kapcsolatokat, és megpróbálunk 
mi is támogatni hasonló szintű zenekarokat, amivel csak tudunk. És építjük a 
közönségünket is, talán ez a legfontosabb.
A verseny igazán a saját elképzeléseinkben erősített meg minket, hogy ér-
demes ebben a zenében, stílusban, ötletekben tovább gondolkodni. Nem 
titok, hogy amikor a triót elindítottuk, többen nem hittek a zenekarban. 
Kaptunk is kritikát bőven, mindenféle irányból, pl. olyan számra is, amit az 
elődöntőn játszottunk... Ha ezekre hallgattunk volna, nem lett volna zenekar. 
Így viszont a tények bizonyítják, mégiscsak jók voltak az elképzeléseink, és 

nem nekünk kell magyarázni. 
- Mint említetted elég sokat koncerteztek, ezért gondolom néhány 
kiemelten érdekes történés is előfordult már ezen alkalmak előtt, alatt 
vagy után. Kérlek, mesélj 1-2 sztorit!
Az Egalban szinte már havonta fellépünk, a cafe részben szoktunk akusztiku-
san játszani, ahol nagyon családias hangulatú a koncert mindig. Megfigyeltük, 
hogy minél kevesebben vannak, mikor megérkezünk, annál nagyobb buli 
lesz a végére. Az okát nem tudjuk, de így van, a végére valahogy mindig össze-
fut a nép, tánc, éneklés, globális jókedv, ráadáshegyek. Ennek következtében, 
meg amiatt, hogy ülve játszunk, sosem úszom meg, hogy valaki a számba ne 
tolja a mikrofont, de tényleg egy koncerten sem… :D Nem finom, biztosan 
állíthatom! :D 
Aztán volt, hogy fent a koncertteremben igazi, hörgős metálkoncert volt. 
Annyi cuccot felhalmoztak a fiúk, hogy a Szigeten a nagyszínpadra elég lett 
volna. Általában nem üti egymást, ha fent is, lent is koncert van, de akkor 
olyan hangerővel „dolgoztak” odafent, hogy az előttünk játszó duó nem hal-
latszott, és még a mi koncertünk alatt is hallottam a „vérhányást” 2 számunk 
között... :D 
 És persze, ne feledkezzünk el kiváló barátainkról, a Plusz Jel zenekarról sem, 

akik legutoljára a „Kínos vagy nekem drágám” 
című albumukat mutatták be előttünk, aztán a 
koncert közepe felé megjelent az a lány is, aki 
a lemezt ihlette... Hát kínunkban röhögtünk, 
na...
- Az akusztikus koncertjeitek milyen arány-
ban vannak a “hangos” fellépésekkel? 
Az utóbbi időben rengeteg akusztikus kon-
certet adtunk, és még van egy pár hátra. Ennek 
az is az oka, hogy a koncert többször ütközik 
a dobosunk egyéb koncertjeivel, és hát a mun-
kahelyi beosztást sem könnyű szinkronizálni a 
koncertidőpontokkal. 

Mostanában, hála, pl. a Petőfin elindult kez-
deményezéseknek, egyre nagyobb keletje van az 
akusztikus zenének. Örömmel mondhatom, hogy 
itt Egerben rajtunk kívül 2-3 akusztikus formáció van 
már. Együtt is működünk, közös koncert, stb. és, persze 
támogatói is vannak ennek az irányvonalnak. Mint 

említettem az Egal caféban rendszeresen játszunk, de többször felléptünk a 
Tűzpróba nevű „kulturális műintézményben”, mindkét helyen megbecsülik 
a minőségi produkciókat. 
Amúgy meg nem akarjuk, hogy csak akusztikus zenekarként tartsanak 
nyílván minket, ugyanúgy szeretünk odadörrenteni, zúgatni a gitárt, 
röfögtetni a bőgőt. A dobosunk iszonyatos hangerővel bír játszani, ha odaver 
a pergőre, akkor oda van verve, az már biztos.
 - Az akusztikus hanganyagot nem követeli már a közönség rajtatok? Ezzel 
hogy haladtok?
A közönség már térden állva könyörög (:D), hogy adjunk valamit, nem baj 
az se, ha nincs kész... Egyébként pedig gőzerővel készül az akusztikus anyag. 
A próbahelyen, Kőkúton rögzítettük a nyersanyagot (Buherarekordz...:)), az 
utómunkálatok otthon, nálam zajlanak. Kicsit lassan, mert a felvételre vis-
zonylag kevés időt tudtunk szánni, így tovább tart valamivel az editálás, de 
jól haladunk. Összességében jobb lett az anyag így házi körülmények között 
felvéve, mintha korlátozott anyagi lehetőségekkel bementünk volna valami 
profi stúdióba, és kompromisszumok sorozatát kellett volna megkötnünk. 
Annyi a hátránya, hogy az összes melót nekünk kell megcsinálni rajta, ezért 
hosszadalmasabb. De mint mondtam várakozáson felül jó lett, ami már 
elkészült, úgyhogy mi is alig várjuk, hogy elkészüljön, és terjeszteni tudjuk. 
Elsősorban a Myspace-n, de bárkinek bármilyen formátumban tudjuk biz-
tosítani. Borítótervet is nyertünk nálatok, de eddig úgy néz ki, hogy a Plusz 
Jeles barátaink készítik el nekünk, ezt a lehetőséget meg eltesszük későbbre, a 
soron következő anyaghoz.
- Milyen további fellépési lehetőségek és tervek körvonalazódtak eddig a 
nyárra, esetleg az év utolsó harmadára nézve?
Olyan sok koncert nincs már lekötve, de biztos, hogy lesz fellépési lehetőség. 
Pl. júniusra nem akartunk koncertet a lemezkészítés miatt, aztán lett hat 
belőle... Úgyhogy ebben bízunk továbbra is. Aztán nyáron fellépünk egy-
két fesztiválon is, ahol sok ember meghallgathat minket, talán olyanok is, 
akik egyéb körülmények között nem jönnének el. Mihamarabb szeretnénk 
elkészíteni a lemezt, hogy ilyen alkalmakkor tudjuk vinni, biztos elkel egy-két 
darab. És már jó lesz a sok akusztika után feltekerni a hangerőt, meglobogtatni 
a nadrágszárakat, megdolgoztatni a hangszálakat azzal, hogy: “Szevasztok, ha 
isztok beb...tok!!!”
   Papp Mihály
www.myspace.com/superego3
      Koncertdátumok a 12. oldalon!

SUPEREGO3: 
Szalonmetááál!!!

A sok koncertezés mellett sikerült elcsípni 
Hornyák István basszusgitáros-énekest, a 
kőkúti Superego3 zenekarból, aki a már-
ciusi Kelet Underground Tehetségkutatós 
élmények mellett a gőzerővel készülő 
akusztikus anyagról is mesélt nekünk…
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- Gratulálok a Kelet Underground Te-
hetségkutató harmadik helyezéséhez! 
Hogy éreztétek magatokat a döntő 
alatt, és amikor kiderült, hogy dobogós 
helyezést értetek el? Számítottatok rá?
Köszönjük, nagyon jól éreztük magunkat. 
Természetesen kitörő örömmel fogadtuk 
a helyezésünket, amihez nem titok, talán 
a legurított szeszes italok mennyisége 
is jócskán hozzájárult:) Hogy számítot-
tunk-e rá? Hazudnék, ha azt mondanám, 
hogy nem. Az a helyes kifejezés, hogy 
reménykedtünk.
- A helyszínen sikerült azt a színpadké-
pet, hangzást és hangulatot elérnetek, 
amit szerettetek volna?
Úgy érzem igen, legalábbis föntről úgy 
tűnt és az utána kapott véleményekből is 
azt szűrtük le, hogy átjött mindaz, amit 
szerettünk volna. A srácok, akik eljöttek 
ránk sokadjára is, élvezték a partit. Ezú-
ton is szeretném megköszönni annak a pici, de erős magnak a tá-
mogatását, akik rendszeresen képviseltetik magukat a bulijainkon.
- Milyen volt a színpadon és a színpad előtt a légkör ezen az estén?
A színpadon, mint mindig...köszönhetően az előbb említett srá-
coknak nagyon családias volt a légkör...úgy érezzük ilyenkor, hogy 
egy közös burokban vagyunk a közönséggel... 
- Történt esetleg változás a jövőbeli elképzeléseitekben, a zenekar 
életében e helyezés által? Akadt-e esetleg több lehetőség az 
érvényesülésre a döntő óta?
Hát erre csak azt tudom mondani, hogy küzdünk és küzdünk 
tovább. Azzal már rég megbarátkoztunk, hogy az olyan típusú 
zenével, mint a miénk nagyon nehéz egyről a kettőre jutni, 
érvényesülni. Ezen igazából semmi más nem segíthetne csak, ha az 
emberek végre fölébrednének abból az álomvilágból, amiben úgy 
gondolják, hogy élnek.
- Esetleg sikerült-e konkrétan a versenyen szereplő zenekarokkal a 
tehetségkutató után is együttműködni, esetleg barátságot kötni?
Eddig igazából csak Death Warrant -ék felé nyitottunk a tehetség-
kutatón megismert zenekarok közül. Természetesen semmi elől 
nem zárkózunk el, ha megkeres bennünket egy zenekar... ,de ezt 
ésszerű keretek között értem..
- Tavaszra ígértetek egy új EP-t. Ezen a fronton, hogy álltok? 
Hogy jellemeznéd az anyagot?
Igen az EP. A HS és a mi életünk fő műve, a legszebb gyermekünk. 
Ez tölti és töltötte ki mostanában az időnk nagy részét. Nagyon 
sokat dolgoztunk rajta, hogy minden tökéletes legyen egy olyan 
hangzással, ami mindent szétszaggat. Ezért volt ez a kis csúszás a 
megjelenésben, de megérte... Megérte a beleölt idő és energia, mert 
elértük azt, amit szerettünk volna... Tökéletesen az lett, amit akar-
tunk, és aki eddig szeretett bennünket az, szerintem, ha meghallja 

az új számokat még jobban fog... vagy lehet hogy nem:) Ez már 
egy más zene, mint ami az előző EP-n volt, az egy zajos érzelmes 
kisgyermek volt ez viszont már egy viszontagságok között felnőtt 
dühödt, láncait tépett őrült felnőtt.
- Az új basszeresetek, Zsuga Anti is szerepel már ezen az an-
yagon. Mennyire sikerült összeforrni a bandának? Ez a stúdiózás 
elősegítette-e ezt a folyamatot?
A bandánk immáron teljes és egységként működik nem is volt 

nagyon átmenet. Természetesen a stúdióban 
eltöltött idő, a sok szenvedés, meg persze a 
sok öröm is  még jobban összekovácsolt ben-
nünket nem is tudjuk, és nem is akarjuk már 
máshogy elképzelni a zenekart. A HS így HS 
ahogy most van:)
- Mikorra tervezitek a megjelenést? Hol 
lesz majd elérhető a felvétel?
Jelenleg dizájn munkálatok folynak, borító, 
myspace stb., de ezúton nyugtatnék meg 
mindenkit, aki érdeklődik, hogy JÚNIUS 
20-án MEGJELENIK AZ ÚJ EP, egy sokkal 
átgondoltabb, agresszívebb és őrültebb 
HS. Természetesen az új anyag fölkerül a 
myspace-re is, hogy mindenki hallhassa. 
Úgyhogy a HS család minden tagja írja be 

ezt a dátumot a kis naptárjába, mert ek-
kor fog megszületni az új gyermek, amire 
nagyon-nagyon büszkék vagyunk, a 
DEAR CECIL.

         Papp Mihály
www.myspace.com/hatredsolution
Az új anyag meghallgatható a myspacen!

Nyerd meg a zenekar CDjét! 
Játék az 1. oldalon!

                     fotó: Szepesi Bogi

HATRED SOLUTION: 
DEAR CECIL, ami 

mindent szétszaggat

Érzelmes kisgyermek helyett dühödt, lán-
cait tépett őrült felnőttként jellemezhető 
a debreceni Hatred Solution zenekar jún-
ius végén megjelenő kislemeze. A banda 
énekese, Egri Mátyás mesélt erről, és a 
márciusi Kelet Underground Tehetség-
kutatós élményekről…
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- Legelőször is menjünk kicsit vissza az időben! Mikor kerültél először ka-
pcsolatba a rock/metal zenével? Melyek voltak az első bandák, amelyeket 
megismertél?
Ha jól emléxem 11-12 évesen találkoz-
tam először metal zenével, történetesen 
az Iron Maiden-the number of the 
beast lemezével. Nagyon megfogott 
az anyag, a kemény gitárhangzás, a 
számok lendülete és ereje. Sejtettem 
hogy ez lesz az a stílus, ami az ifjúságo-
mat kísérni fogja, de hogy több mint 
20 év után is még ezt fogom hallgatni, 
azt nem gondoltam volna. Akkortájt 
volt a Bartók Rádión a heavy metal 
kedvelőinek c. műsor - a mai fiatalság talán 
nem is tudja hogy volt ilyen - , az ott leadott 
bandák - Exodus, Testament, King Diamond, 
D.R.I., Anthrax, stb. - voltak azok, amik tovább 
erősítették a stílus iránti szeretetemet, a mai napig favoritnak tartott lemezeim 
is ezekből az időkből származnak.
- Mikor és minek vagy kinek a hatására döntötted el, hogy csinálsz egy un-
derground lemez kiadót és egy disztrót? Mennyire volt nehéz az indulás?
A kiadó indulása 2005-re tehető, de előtte már disztróztam is különböző 
underground kiadók cuccaival, valamint akkoriban csináltam itt Egerben a 
Zenevár nevű boltot. Mivel egy gyerekkori álom megvalósulása volt ez, így 
már csak hab volt a tortán, amikor az Ahriman zenekar - pontosabban Lé-
deczy Lambert barátom - megkeresett az akkor elkészült lemezük kiadásának 
ötletével! Nem gondolkoztam sokat, rábólintottam mivel tetszett az anyag és 
kihívást éreztem egy ilyen kiadó beindításában, mivel akkoriban nem volt 
ehhez hasonló. Lett is kisebb fajta csodálkozás egyes emberek részéről, de 
segítőkészek voltak alapjában véve, biztattak bátorítottak, hogy jó, amit cs-
inálok, végre van valami már ebben az országban a Hammeren kívül is. Tehát 
az indulás alapjaiban nem volt nehéz, nem úgy, mint napjainkban.
- A legelső kiadványod óta rengeteg idő telt már el, túl vagy már több CD-
n és EP-n! Melyik cucc fogyott el a leghamarabb? Mi alapján döntöd el, 
hogy kiknek adsz lehetőséget?
Igen megjelent jó pár 7” EP, CD és egy 12” LP is. Hogy melyik fogyott el 
leghamarabb?? Azt hiszem a Nunslaughter-Fuck That Cunt 7”, majd azt 
követi a Bestial Holocaust - 7”. Alapjában véve magyar bandákkal akartam 
csak foglalkozni, de sajna nehezen működött a dolog, mivel a csere partnerek, 
félve viszolyogva akartak magyar bandák anyagait cserélgetni, ráadásul 
egy keleti blokkból származó kiadótól! Hozzáteszem, szarul esett ez a fajta 
negatív hozzáállás. De nem volt más út, mint megkeresni néhány külföldi 
bandát, akik akkoriban – egyik-másik még persze ma is - a kedvenceim 
voltak (Nunslaughter, Bestial Holocaust, Azaghal) és láttak lehetőséget az 
együttműködésben, és voltak olyanok, akikkel már jó néhány e-mailben való 
csevegés, közös koncertélmény alapján kialakult kapcsolat után döntöttünk 
az együttműködés mellett (Nocturnal, Bestial Mockery).
- Többször hallottam már hogy végleg befejezed és abbahagyod az 
egészet! Viszont ha jól tudom, újabb megjelenéseket tervezel! Mi a helyzet 
pontosan?
Hogy mi a helyzet?? Na látod ezt én is kérdezem magamtól, ha-ha… Ennyi év 
után nem lehet csak úgy hip-hop kiszállni ebből a dologból. Egyrészt a zenei 
érdeklődésem még mindig a metal, és folyamatosan hajt az újabb anyagok 
beszerzése utáni vágy - lehetőség szerint csere útján -, másrészről annyi cucc 
felhalmozódott a disztróban, hogy ezekkel valamit kezdeni kell. Vagy eladom 
relatíve olcsó áron - a Vaterán többek között, néha az Ebay-on -, vagy ahogy 

említettem, tovább cserélem őket. A kiadással egy kicsit visszafogom magam, 
mivel most anyagiak híján vagyok, de vannak már jövőbeni terveim is a lát-
határon, azonban ezek jövő év tavaszán jelenhetnek meg leghamarabb!
- Mi a véleményed a millió torrent oldalról, az mp3-as tömörítésekről? 
Szerinted mennyire befolyásolja ez az underground metal vonalat?
Nos a torrentekkel - kár tagadnom - maga is jóban vagyok! Jó pár anyagot 
leráncigálok én is mp3-ban, azonban ha tetszik az anyag, eredetiben be 
is szerzem! Viszont ha nem okés a cucc, akkor le is törlöm. Ne legyen ott 
fölöslegesen a gépemen, csak a helyet fogja, és nem is veszem meg eredetiben 
sem. Engedtessék meg, hogy ebben a mai világban kipróbálhassam (még ha 
ez hanglemez is) a vásárolni kívánt árut, mielőtt több ezer forintot adok érte. 
De sajnos van másik oldala is, hiszen megvan az adott lemez mp3-ban, de 
történetesen olyan kiadónál jött ki, aki baszik válaszolni a levelemre, vagy 
már megszűnt stb... Akkor mi a frászt csináljak? Vagy sok beszerezhetetlen 

régi album a 80-as 90-es évekből, demok, 
stb., ezeket is csak valahogy meg akarom 
hallgatni... Nincs más lehetőség, mp3. Az 
undergroundot ez a vész még nem fenyegeti 
jelentősen, de jelen van már itt is ter-
mészetesen, azonban az ug. fanok minden 
lehetőséget kihasználnak, hogy beszerezzék 
kedvenc bandájuk anyagát eredetiben. Ez a 
letöltés meglátásom szerint, főleg a main-
stream zenei világot károsítja.
- Szerinted 10 év múlva, hogy fog kinézni 
az underground kiadók világa? Lesznek 

még CD és bakelit kiadványok?
Na, erre a kérdésre a válaszom, hogy halvány fogal-
mam sincs. Nem vagyok én jós, vagy ilyesmi! Ami-
lyen ütemben halad a technika, szerintem a CD 

fogja átvenni a bakelit helyét, és a jó öreg fekete korong háttérbe szorul, vagy 
eltűnik teljesen. Most ugyan reneszánszát éli, mivel sok nagy kiadó az aktuá-
lis anyagát kiadja bakeliten is, de nem fog ez sokáig tartani, ez csak egy fellán-
golás. Mindent a pénz fog meghatározni. Ha lesz pénzük az embereknek - és 
főleg Magyarországot nézve - megveszik azt, amit eléjük tesznek, CD, bakelit 
mindegy. Még vesz hozzá lejátszót is, he-he. Azonban teljesen más a helyzet a 
mai 10-12 éves srácokkal. Már csak a számítógép, Internet világában tudnak 
gondolkozni. Nekik az mp3, mp4, avi kifejezések fogják azt jelenteni, mint 
nekünk a cd, bakelit, kazetta. Nem hinném, hogy őket érdekelné valamikor is 
a korong formájú hanghordozó. Azt nem lehet berakni az Ipod-ba. De lehet, 
amiket erről írtam, egy nagy tévedés lesz 10 év múlva.
- Legvégül szeretném megköszönni, az olvasok nevében, hogy szakítot-
tál időt a Kelet Underground Magazin olvasói számára. Nincs más hátra, 
mint leírd azt az 5 lemezt, ami számodra az etalon!
Na, még mielőtt leírnám ezeket, lenne nekem egy kérésem hozzád Attila, 
továbbá minden Kelet Underground olvasóhoz. 1988 nyarán volt két nagysz-
abású underground fesztivál a debreceni Ifjúsági Parkban. Lehetőségem volt 
ott lenni mind a kettőn, és ott láthattam olyan nagyszerű bandákat, mint a 
Mayhem, Angel Reaper, Megtorlás, N.O.SZ., Detonator, Tormentor nevű 
MAGYAR halálbrigádokat. Akinek erről a két koncertről bármiféle audio, 
video vagy fotó anyaga van, kérem, keressen a tp@terranisproductions.hu e-
mail címen. Úgymond, bármit megérnek nekem ezek az archív cuccok. De 
itt szólnék is, hogy a Mayhem koncert nem kell, mivel szerintem az ország-
ban nekem volt meg a felvétel másodikként a koncert után 2 nappal !!!! Köszi 
előre a segítséget, neked is Attila az interjú lehetőségét, kitartást nektek és 
sok-sok metal zenét! 

Tehát jöjjön a Terranis Top 5 (ha már 10 nem lehet): 
1.Exodus - Bonded by Blood; 
2.Sepultura - Beneath the Remains; 
3.Slayer-Reign in Blood; 
4.Deathrow-Raging Steel; 
5.Tankard-Chemical Invasion
   Kun Attila
www.terranisproductions.hu
tp@terranisproductions.hu

GÁBOR TAMÁS: 
Az egri disztribútor

Akik egy kicsit is járatosak a hazai un-
derground életben és rendszeresen 
vásárolnak is eredeti hanghordozót 
biztos, hogy találkoztak már a Ter-
ranis kiadó mögött álló Gábor Tamás 
nevével. Az alábbiakban a vele készült 
beszélgetést olvashatjátok.
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Következzen a - lassan már hagyománnyá váló – 
2009/2010-es tanév időszakát átfogó „esemény 
áttekintő interjú” Mányák Péterrel, aki most már 
nem csak az Angerseed zenekar frontembere 
és a Full Of Anger Fesztivál szervezője, hanem a 
külföldi Sectioned együttes tagja is...
- Tavaly a The Chromized Land Fesztivál folytatásaként ismert I. Full Of An-
ger Fesztivál a megszokott nyár vége helyett november végén lett megtartva. 
Mi eredményezte ezt a csúsztatást, és hogy sikerült végül a rendezvény?
Üdv a Kelet Underground minden olvasójának! A megfogalmazás pontos, a 
„Full Of Anger Fesztivál” a 2002-től 2008-ig futó „The Chromized Land Fes-
ztivál” egyenes ági folytatása, mely most már az Angerseed zenekarra utal. 
Eredetileg ugyanúgy augusztusban lett volna a folytatás is, bár már előtte érez-
tem, hogy az időközben feltűnt rengeteg nyári fesztivál miatt talán jobb lenne 
minden szempontból elcsúsztatni a dolgot őszre, amikor is alapból jobban 
mennek itthon a bulik. A tervezett két nap 2009 nyarának elején redukálódott 
egy napra, amikor is jó pár zenekar vissza-
mondta a fellépést különböző okokból, és 
ez már egy jel volt valahol. De azért bíztam 
a buli sikerében… viszont amikor a koncert 
előtti héten, illetve közvetlenül az előtte lévő 
napon további lemondások történtek, úgy 
éreztem, sorsszerű, hogy elmaradjon a Fesz-
tivál. Nem akartunk egy megcsonkított kon-
certet nyújtani a közönségnek, ezért inkább 
visszafújtuk szervezőtársammal az egészet. 
Mint utólag kiderült, ez igencsak jó ötletnek 
bizonyult, hiszen a novemberi pótláson közel 
300 ember tombolta végig a bandák bulijait. 
Szerintem az utóbbi 5-6 évben nem volt ilyen 
hangulat, hasonló rendezvényen. Sajnos ősszel 
több banda nem tudott eljönni, akik augusz-
tusban játszottak volna, de ez elkerülhetetlen 
volt. A legszomorúbb sztori pedig az egyen-
esen Amerikából és Hollandiából átrepült 
Sectioned zenekaré, akik két koncert miatt 
tettek volna meg ekkora távot. De sajnos 
nem tudtunk jobbat kitalálni, le kellett 
fújni a bulit. 
- Ebben az évben is kezdenek feltűnni 
a Fesztiválhoz tartozó kiegészítő ren-
dezvények. Hogy sikerült a tavasszal 
megrendezett “Full Of Anger Fesz-
tivál 1,5”?  Milyen hasonló rendezvény 
várható még az év másik felére?
A tavalyi buli sikerének hamar híre 
ment, és rengeteg zenekar jelentkezett 
a Fesztiválra. Sajnos esélytelen, hogy 20-
30 banda fellépjen a bulin. Mivel az An-
gerseed amúgy is szeretett volna tavass-
zal egy bulit, ezért kitaláltam, hogy legyen egy kisebb rendezvény 6 bandával. 
Ezt neveztük el „Full Of Anger Fesztivál 1,5”-nek, és be is váltotta a hozzá fűzött 
reményeket, hangulatos klub koncert volt. Míg a tavalyi nagy bulit Tóth Csa-
bival szerveztem, ezt már egy egri barátommal, Gábor Tomival hoztam tető 
alá, aki nagy undergound arc. 
Nyár végén is lesz egy kisebb esemény, de az nem Full Of Anger néven fut majd. 
Ide azok a bandák kerülnek majd be, akik egyik koncertre sem jutottak be, de 
nem szeretném kihagyni őket végleg. Ez majd egyfajta nyártemető buli lesz.
- A második Fesztivál milyen időpontban lesz, és milyen konkrétumokat 
lehet már tudni róla?
A „II. Full Of Anger Fesztivál” november végére várható egy nagyobb helyen, 
neves fellépőkkel. Azt megígérhetem, hogy nagy buli lesz, én szeretném két na-
posra duzzasztani, de ez még csak terv jelenleg. A két napos bulinak vannak 
előnyei és hátrányai is, de ez még sok minden függvénye. A bandákról még 
nem beszélnék, de már javában folyik a szervezés, s természetesen szeretnénk 
külföldi fellépőt is. Míg a kisebb bulikat a Perényi Zenei Klubban valósítjuk 
meg, az őszi buli a sajnálatosan koncertteremként már nem funkcionáló Vi-

gadó helyett egy új helyen lesz. A szervezésben és lebonyolításán úgy néz ki, 
hogy szinte mindenki benne lesz, aki eddig segített. Erről és minden más 
fejleményről bővebb részleteket hamarosan közreadunk majd.  
- Hamarosan már itt is a következő koncert, a június 26-án megrendezésre 
kerülő “Full Of Anger Fesztivál Summer Special”. Milyen előzményei 
vannak ennek a koncertnek? 
Egy nyári buli gondolata is felötlött bennem, ez főleg a Sectioned zenekarhoz 
kötődik majd, aminek koncertfelállásában közben frontember lettem. A Dim 
Vision is tervezett egy saját szervezésű bulit, de végül ezt lefújták, s egyesítet-
tük erőinket. Így a június 26-ai rendezvényt a Dim Vision, Gábor Tomi és 
én szervezzük. 
- Ingyenes CD-k is lesznek osztogatva a jegyvásárlók között. Hogy jöttek 
össze ezek a lehetőségek? Milyen kiadványokról van szó pontosan? 
Az első 50 elővételes jegyvásárló exkluzív Death/Black/Thrash CD-t választ-
hat a belépő mellé, többek között a Paragon Records-tól, illetve a már említett 
Gábor Tomi jóvoltából, aki egyben disztribútor is. A koncerteken meg lehet 
tekinteni a kínálatát, amik különböző kiadóktól származnak. Tehát érdemes 
időben jegyet venni! A Paragon tulaja, Mike a Sectioned eredeti énekese, így 

szinte napi kapcsolatban állok vele, és volt szíves fe-
lajánlani pár általa kiadott CD-t erre a célra, akárc-
sak Gábor Tomi. Sokféle kiadványt küldtek, lehet 
válogatni belőle, nem is sorolnám fel, legyen ezzel 
is izgalmasabb a dolog!:) Továbbá gyakorlatilag 
minden jegyvásárló kap a helyszínen két további 
CD-t, a „Sudden Death: „Once For All…” CD-jét 
(az Aetherius Obscuritas jóvoltából), valamint a 
nemrég kiadott Dim Vision-Nadir split CD-jét (a 
Dim Vision által). Azaz a gyors elővételi jegyvásárló 
750 forintért 6 zenekart láthat, és 3 CD-t kaphat… 
azt hiszem, ez nem rossz üzlet:), erre talán még nem 
is volt példa eddig! 
- Az Angerseed most nem szerepel a fellépők 

között, helyette a Sectioned zenekar énekesként 
fogsz színpadra lépni. Mi ennek az oka, és hogy 
sikerül bekerülnöd a külföldi bandába?
Ebben az évben nem szeretnénk annyit játszani 
az Angerseed-del Debrecenben, mint tavaly. 
Nem szeretnénk unalmassá válni, viszont ezen 
az estén a Sectioneddel lépek fel, amibe 2010 
elején kaptam meghívást. A zenekar alapítója 
Valter Zoltán (ex-Frost), aki Angliában 
alapította a zenekart, majd Hollandiában 
és Amerikában működött magyar, angol 
és amerikai tagokkal. 2007-ben jelent meg 
első demójuk „ELME” címmel, idén pedig 
napvilágot látott a „Purulent Reality” című 
debütáló album, amiről már személyesen 
közel 70-80 fölöttébb pozitív kritikát láttam 
a világ minden tájáról. A lemez a Paragon 
Records égisze alatt jelent meg. A már em-
legetett Mike a banda eredeti énekese, ő 
hallható a lemezen is, valamint egy szintén 

amerikai dobos, Pete Christopher. Zoltán gitározik, Robin Graves pedig 
bőgőzött az albumon. Tavaly ősszel Zoltán visszaköltözött Magyarországra, 
így kerültem én a képbe, ugyanis a tagok közötti nagy távolságok miatt szük-
ség volt egy koncertező felállás kialakítására is. És szerencsére a tavalyi kon-
certlemondás miatt nem orrolt meg Zoli rámJ, így elhívott énekelni, amire 
rövid gondolkodás után igent mondtam. 
- Milyen lehetőségekkel, esetleg előnyökkel jár a részedről ez a zenekari 
tagság? Milyen terveitek vannak a formációval?
Jelenleg úgy néz ki, hogy a koncertek európai területekre eső részén én leszek 
az énekes, ami nagy lehetőség minden szempontból. Attól eltekintve, hogy 
közel áll hozzám a Sectioned-féle old school Death Metal, sok helyre eljut-
hatok a bandával, és értékes kapcsolatokat szerezhetek, miközben intenzív 
bulikat nyomunk a lehető legtöbb helyen.:) A zenekar koncertező felállása 
jelenleg kizárólag magyar tagokból áll: Valter Zoltán–gitár, Papp “Csibi” Ti-
bor–basszusgitár, Schiller Gábor–gitár, Heavy Tact–dob, valamint jómagam–
ének. Ez a felállás lesz látható Debrecenben is, valamit az őszre várható span-
yol és holland koncerteken is! A tervek szerint az új számokban is részt veszek 

MÁNYÁK PÉTER: 
Full Of Anger, 

Angerseed és Sectioned

majd, ez nemsokára realizálódni is fog. Közben a zenekar rengeteg elismerést 
besöpör, legutóbb a Marylandi Death Fest legújabb válogatására került fel egy 
Sectioned szám, ami igen nagy szó! Jövőre még több külföldi buli és fesztivál van 
becélozva, ebben egy külföldi management is nagy segítségünkre lesz. 
- Mesélj, kérlek az Angerseed már megjelent anyagáról! Milyen paramé-
terekkel rendelkezik? Hol és mi módon lehet beszerezni a felvételt? 
Nos, a sors úgy hozta, hogy sajnos elég sok változás volt eddig az Angerseed 
felállásában, ami a koncertezést nem befolyásolta, a demo elkészítését viszont 
igen. Nem tudott még összeérni a legújabb felállás sem száz százalékosan, hiszen 
tavaly ősszel új gitárosok érkeztek, a dobosunk pedig azóta Pesten tanul, ezáltal 
kevesebbet tudunk próbálni. Ezt az időszakot áthidalván, illetve mert már nagy-
on kellett egy hanghordozó, nemrégen kiadtunk egy régebbi felvételünket „The 
First Seeds…(Before The Reign Of Anger)” címmel. Az anyag intrót és négy 
számot tartalmaz, hűen tükrözi az első két évünket, és a felvételen még a banda 
egy régebbi felállása hallható. Ezt akkoriban nem szántunk kiadásra, de mivel jól 
mutatja az első korszakunkat, így Cserős Attila stúdiójában feljavítva a hangzást 
úgy találtuk, hogy érdemes lenne kiadni. Így idén áprilisban megjelent, de nem 
küldözgettük szét a médiumoknak, ugyanis ezt mi a zenekar 0. demójának 
tartjuk. Így nem ez által szeretnénk megítéltetni a bandát. Viszont ahova eljutott, 
pozitív kritikák érkeztek, akárcsak a demot megvásárlók részéről. 
- Az új anyagról mit lehet már tudni, és milyen terveitek vannak vele? Es-
etleg milyen egyéb elképzelésetek van még az év második felére?
Ebben az évben biztosan el fog készülni az új felállás első demója, „Dawn of 
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a New Kingdom” címmel. Komplexebb és brutálisabb lesz, mint az eddigi 
dalok, illetve a régieket is „felturbózva” játsszuk majd a demón és élőben is. 
A „The First Seeds…” anyagot pedig meg lehet rendelni a honlapunkon és az 
e-mail címünkön keresztül, valamint megvásárolható a bulikon és a Rock-
Ness hanglemezboltban is. 
- Mennyire tudod összeegyeztetni a két zenekar adta teendőket és a fes-
ztiválszervezést? 
Igazság szerint sohasem voltam híve a több zenekarban egyszerre való szere-
plésnek, nem is volt még részemről erre példa, de ebből összeütközés soha 
nem lesz, hiszen az Angerseed ügyeit én szervezem, de a Sectioned itthoni 
bulijaiban is segédkezem. A két banda tehát nem megy egymás rovására, mert 
mindkettőt ezer százalékkal tudom csinálni fanatizmusomból kifolyólag!:) A 
fesztiválszervezés pedig semmit nem zavar, sőt csak segít mindkét bandának, 
hiszen azért is kezdtem bele. Az Angerseed a saját gyerek, de a Sectioned meg 
egy nagy kihívás, amit szintén nagyon élvezek, szóval nem lesz gond párhu-
zamosan csinálni! Az utolsó szó jogán pedig kitartás Mindenkinek, támogas-
sátok az Undergroundot, gyertek a koncertekre!!! Köszönöm a lehetőséget 
és az interjút!
            Papp MihályZenekar és fesztivál infó:
www.angerseed.hu
www.myspace.com/angerseedband
www.myspace.com/sectionedx

Derzsi Bálintot, a Diktátor zenekar 
vezetőjét és a „SZÓLJON A ROCK” 
koncert szervezőjét kérdeztem 
a július elején megrendezendő 
nem mindennapi összefogásról 
tanúskodó segítségnyújtásról…
- Hogy sikerült elindítani ezt a kezdeményezést? Mi 
vagy ki adta a kezdőlökést?
Úgy gondolom, ha egy komoly és valódi segítőkész 
szándék van egy kezdeményezés mögött, akkor 
valójában már nyitott kapukat döngethetünk. Hiszek 
abban az erőben és jó szándékban, amely tömegeket 
tud összefogni, mozgósítani és abban, hogy vészhe-
lyzetben, meg máskor is, kötelességünk segíteni em-
bertársainkon. Ez nekem egy teljesen természetes 
dolog. Mondhatnám, hogy a kezdő lökést a víz adta, 
de gondolom nem erre vagy kíváncsi. 
Tulajdonképpen egymással párhuza-
mosan nagyon sok zenekarban felmerült 
ez a gondolat, és mára már a legkitartób-
bakkal vállvetve küzdünk a gáton. Számom-
ra az igazi kezdő lökést a dobosunk, Kövér 
Laci adta. Be is indultam rendesen, de mindez 
mit sem ért volna, ha nem tapasztaltam volna 
meg a többi zenekar önzetlen segítségét és támogatását.
- Milyen módon és pontosan kikhez fog eljutni a koncert bevételéből 
származó összeg?  
Eredetileg úgy terveztük, hogy a koncert után azonnal autóba vágjuk ma-
gunkat és irány Edelény, ahol már várnak bennünket az illetékesek. Nekem 
azonban reggel 8-tól van egy másik feladatom is, amire már korábban 
elköteleztem magam. Így vagy nélkülem fogja bevégezni a küldetését a 
fellépő zenekarok képviselőiből alakult rock társaság, vagy csúszunk egy na-
pot. Mindenesetre előre le lett beszélve az Edelényi Polgármesteri Hivatallal a 
történet, és már ott is szorítanak a segélykoncert sikeréért.
- A fellépő zenekarokon kívül kiket sikerült még bevonnotok a segít-
ségnyújtásba, hogy minél sikeresebb lehessen az este?
Úgy érzem, hogy nagyon jól indult az egész szervezés, mert szinte mindenki 
önzetlenül egyből mellénk állt. Gondolok itt arra, hogy megkaptuk a rendez-
vény lebonyolítására a Lovardát. Készségesen fogadják a fellépő zenekarokat 
egy-egy riportra a Friss rádióban, a Rádió 1 az egész országban reklámozza 
az eseményt. Aztán berettyóújfalui Gazdabolttól sorolhatnám a sort egészen 
a Debreceni Centerprint nyomdáig. Kik ezzel, kik azzal támogatják a ren-

dezvényt, vagy rajtunk keresztül közvetlenül az árvízkáro-
sultakat. Ugyanis a belépőjegyek mellett úgynevezett tá-
mogatói jegy vásárlásával bárki közvetlenül segíthet az árvíz 
sújtotta embereken. De ne feledjük, hogy a koncerteket 
hűségesen látogató, rock zenét szerető rajongók kevéske kis 
összegyűjtött pénze és szeretete itt a legnagyobb erő.
- Az együttesek körülbelül mennyit fognak jásztani és 
mikorra tervezitek a befejezést? Esetleg lesznek-e egyéb 
programok a koncertek között és alatt?
Minden zenekarnak beszereléssel együtt 30 perc áll a ren-
delkezésére, tehát sörözés és kaki, pisi előtte vagy utána, 
mert fogy a műsoridő! A Friss rádió népszerű és rockbarát 
műsorvezetői, Váradi Feri és Burai Árpi fogják sokkolni 
a nagyérdeműt az átszerelés alatt. Gondoltunk a focira-
jongókra is, mert a koncert mellett egy brutálisabb méretű 
TV-n követhetik az eseményeket.
- A környékbeli zenekarok mellett a P.Mobil is tiszteletét 
teszi. Hogy sikerült őket is bevonni ebbe az összefogásba?

Azt hiszem, nem kell külön ecsetelnem, hogy 
a Suszter Lóri által vezetett P.Mobil zenekar 

mindig is az elsők között volt ott azokon a hely-
eken, ahol az emberi helytállás és szolidaritás 

őrbástyáit építették. Ő is természetesnek vette, 
és velünk egy időben kezdte keresni ezen össze-

fogás lehetőségét, melynek során szerencsénkre 
szimpatikusnak találta a debreceni rock zenekarok 

összefogását. Ahogy ő gondolja, mi is úgy vélekedünk, hogy egy műfaj 
képviselőit igazán az teheti érdemessé és hitelessé, hogy amikor szükség van 
rá, akkor a saját eszközeikkel példát mutatnak a követőiknek. Hálás vagyok 
a sorsnak, hogy 2010. július 2-án a debreceni Lovardában a rock névtelen 
és neves harcosai között én is ott lehetek! Itt szeretném megragadni az alka-
lmat és üzenni neked, hogy gyere el, ott a helyed neked is!!!

                  Papp Mihály
További információ:
www.diktatormusic.hu

A fellépőkről információ a hátlapon!
A koncert teljes bevételét az 

Edelényi Polgármesteri 
Hivatal kapja

„SZÓLJON A ROCK” 
Jótékonysági koncert 
az árvízkárosultakért



Vonattal Hegyaljára: 
a visszautat ajándékba kapod!

A MÁV-START Zrt. 50%-os alkalmi menettérti 
kedvezményt biztosít a Hegyalja Fesztiválra von-
attal érkezőknek a teljes árú menetjegy árából. 
Azaz, ha nincs diákigazolványod, akkor is féláron 
utazhatsz a Hegyaljára Magyarország bármelyik pontjáról 
- ha előre, oda-vissza megváltod a jegyed, és fesztiválon lepec-
sételteted.
A kedvezményhez induláskor 50 %-os alkalmi menettérti jegyet 
kell kérned Tokaj állomásra. Amikor megérkezel, a fesztiválon 
pecsételtesd le a jegyet a MÁV-Start konténernél és a lepecsételt 
jegyed lesz érvényes a visszaútra.
A kedvezményes menetjeggyel legkorábban július 12-én 0.00 
órakor indulhatsz, és július 19-án éjfélig kell hazaérned vele.
Bélyegzés szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton, 11-19 
között, és vasárnap 7-12 óra között.

Ahol a munkád, ott a fesztiválod!
Ha a szórakozás mellett még keresni is akarsz, akkor június 
30-ig jelentkezhetsz diákmunkásnak.

- Tavalyi X. alkalom nézőszáma 71.000 volt. Előzetesen - a jegyfo-
gyások alapján - mennyien várhatóak a fesztiválra? Milyen arányban 
fogynak a napijegyek a bérletekhez képest? Milyen részvétellel len-
nétek elégedettek?
A karácsonyi jegyből kétszer annyi ment el, a május végi jegyáremelés 
előttig szinte darabra ugyanannyi, mint a tavalyi. A bérletek 80-90%át 
elővételben, míg a napij-
egyeket kb. 60-70%ban a 
helyszínen veszik meg, tehát 
nehéz az összevetés. Az idei 
tervet a gazdasági válságra való tekin-
tettel úgy állítottuk össze, hogy abban 
nem számolunk nézőszám növekedés-
sel. De azért reménykedünk :-)
- A facebook, bandland, iwiw, és 
myspace “bűvös négyes” regisztrálás 
ötlete honnan jött? Mik az eddigi 
tapasztalatok? Sikerült-e így sok em-
bert a Hegy’ bűvöletébe vonzani?
 Ez általános piaci trend, igyekszünk 
ennek mi is megfelelni. A fesztiválok 
saját honlapjai egyre inkább az egyirányú kommunikáció eszközei, míg 
a közösségi oldalakon folyik inkább a kétirányú kommunikáció. Több 
tízezer kontaktust sikerül így teremteni, ám nyilvánvalóan vannak átfed-
ések az egyes oldalak közösségiben.
- Hány feltörekvő zenekar jelentkezett? Milyen trendet mutat a je-
lentkezések száma, mely részéről jelentkeznek többen és mely stílus-
ból többen?
Az elmúlt években és idén is 1000 fölötti a jelentkezés, és mint mindig a 
metal/rock/punk előadók vannak többségben.
 - Mennyire élnek a diákok a Hegy’ adta munkalehetőségekkel? Mekkora 
az érdeklődés és mennyire válogatnak, hogy melyik munkát szeretnék 
végezni?
Még nem zárult le (jún. 30. a határidő – a szerk.), de már látszik hogy 
rengeteg a jelentkező, és a gazdasági helyzet romlásával egyre kevéssé 
válogatósak a munkákban.
- Utazási kedvezmény lesz-e idén a vonattal érkezőknek?
Igen, ugyanaz, mint tavaly.
- A sok esőzésből eredő árvíz milyen mértékben érinti a fesztivál 

területét? Mennyire fogja esetleg befolyásolni az előkészületeket? Mi-
lyen plusz munkák, nehézségek, kihívások várhatóak így a Hegyalja 
szervezőgárdájára és crew csapatára?
Nagyjából 5 évente állit minket nagy munka elé a Tisza (2001, 2005 és 
idén) Annyiban befolyásol minket, hogy több milliós költséget terhel ránk 
(szivattyúzás, tereprendezés, fertőtlenítés, szúnyog és kullancsirtás, stb.) és 
az ütemezést is eléggé megzavarja. 
- Lesznek-e újítások, átrendezések a fesztivál területén? Esetleg bővül-
e Hegy’ területe? 
Igen, 2001 óta a legnagyobb tereprendezés folyik (egy részét már 
megcsináltuk, más részét az árvíz miatt jövőre halasztjuk) gyakorlatilag 

a “pótkemping-Hegyalja 
kemping” rész átalakul, a 
Tisza Kempingben elkészült 
a csónakkikötő, a volt Mul-

tiCafé/A38 mögötti terület is idéntől 
a fesztivál része, azaz kb. 3 hektárral 
bővebb lesz a terep.
- Mennyire lehetnek nyugodtak azok 
a sátrazók, akik csak szerdán vagy 
csütörtökön tudnak kimenni, lesz-e 
elegendő sátorhely?
Igen, mivel a civil utca elköltözik az ed-
digi helyéről és az idéntől kizárólag a 
sátorozók rendelkezésére áll majd.
- Melyek azok az események, amiket 

mindenképp kiemelnél a Hegy’ nem zenei programjai közül?
Sokkal több sporthelyszín lesz, elkészült a kikötő, ami által több lehetőség 
nyílik a vízi túrákra, illetve, hogy már tavalytól a városban is vannak hiv-
atalos feszt programok (színház, múzeum, stb.)
  - Sokan pályáztak az idei “Hegy’ Fesztiváldizájner” versenyre? 
Általában milyen témájú tervek érkeztek és milyen meglepő minták 
készültek?
 Minket is meglepett milyen sokan jelentkeztek, a főbb témák, mint aho-
gyan azt vártuk is: szex, pia, buli :-)
 - Végül a zenekarokkal kapcsolatos kérdés. A külföldi bandáknak (pl.: 
Motörhead, Messuggah, stb.) mennyire vannak extra kívánságaik az 
ott tartózkodásuk alatt?
Szerencsére semmi olyan, amit ne lehetne teljesíteni. Ezek általában 
normális földön járó sztárok, nincs nagyon semmi extravagancia, sz-
erencsére.
          Papp Mihály

  Jegyárak:
Hegyalja bérlet elővételben  4 napos  16.800 Ft
Hegyalja bérlet a helyszínen (július 13-tól) 4 napos  22.000 Ft
Hegyalja napijegy elővételes 1 napos  5.990 Ft
Hegyalja napijegy a helyszínen (július 13-tól) 1 napos 7.500 Ft
Hegyalja + SZIN kombinált bérlet (július 11-ig) bérlet  26.900 Ft
RészletBérlet (július 11. 18 óráig) bérlet  3x6.500 Ft

FIGYELEM! 
Elővételben 2010. július 11. vasárnap 18 óráig válthatsz jegyet!

Minden bérletes a fesztivál helyszínén ajándék 
Hegyalja 2010 CD-t kap!
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Hasznos tudnivalók:

BUKOVINSZKY BÉLA: A 11. Hegy’

WWW.KELET UNDERGROUND.HU

további információ: 
www.hegyaljafesztival.hu

Bukovinszky Bélát, a Hegy’ stratégiai market-
ing vezetőjét kérdeztük az idei fesztivál fon-
tos és érdekes tudnivalóiról…

Meshuggah

 Motörhead

programmal jelentkezik: a világzenei vonal mellett itt találhatóak majd 
a stand-up műfaj fellépői, de olyan produkciók is lesznek, mint pl. a ko-
rtárs táncot bemutató Bozsik Yvette Társulat.   
- A külföldi bandáknak, előadóknak mennyire lesznek extra kíván-
ságaik az ott tartózkodásuk alatt?
Ez még most alakul ki, de nagyon extrém elvárások egyelőre nem 
kerültek elő. Érdekességként elmondom inkább, hogy tavasszal az eg-
yik Lovardában fellépő amerikai zenekar a rágcsálni- és innivalók mellé 
5 pár fehér sportzoknit kért.
          Papp Mihály
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Jegyárak:
Elővételben július 

10-ig:
:: Napijegy: 4500 Ft
:: Bérlet: 11.500 Ft 

Július 11-től és a 
helyszínen:

:: Napijegy: 4900 Ft
:: Bérlet: 12.500 Ft

Online 
jegyvásárlás 

kedvezménnyel!
A Campus Fesztivál és az OTP Nyrt. 
együttműködésének keretében a bank 

ügyfelei 15%-os online kedvezménnyel vásárolhatnak napij-
egyet és hetijegyet a rendezvényre!
SŐT! Aki július 15-ig online megvásárolja így belépőjegyét 
a fesztiválra, külön sorsoláson is részt vesz, ahol egy értékes 
ajándékcsomaggal lehet gazdagabb.

Általános információk:
      Több mint 200 fellépő, rendkívül sokszínű műsor: zene, 
humor, kultúra, tudomány, művészet, sport - mindez 2010. 
július 21. és 25. között Debrecenben, immár másodjára a tava-
ly megkedvelt Nagyerdőn! A programpaletta felöleli az összes 
zenei műfajt, ennek megfelelően a pop-rock mellett többek 
között a világzene, a jazz és az elektronikus műfajok rajongói 
is megtalálhatják a kedvenceiket, összesen hét színpadon!

Jubileumok és búcsú a programban
Július 22-én (csütörtökön) a Campus Fesztivál első napján a 
Republic 20 éves fennállását, az Edda pedig 30 éves múltját 
ünnepli! A jubileumi koncert napra mindkét zenekar teljes 
erőbedobással készül, repertoárjuk ennek megfelelően felöleli 
pályájuk legnagyobb mérföldköveit. 
Július 23-án (pénteken) az elmúlt 20 év egyik legfontosabb 
magyar zenekarának, a Kispál és a Borznak az utolsó de-
breceni koncertje, hiszen ők ezen a nyáron határozatlan időre 
elbúcsúznak a közönségüktől és a színpadoktól.

További információ:
www.campusfesztival.hu

SÜLI ANDRÁS:
Ismét buli a Nagyerdőn

WWW.KELET UNDERGROUND.HU

- Tavaly milyen paraméterekkel zárult a Campus Fesztivál?
A 2009-es Campus lényeges változásokat hozott a Fesztivál életében. 
Az új helyszín számos új egyéb szolgáltatást és programelemet is hozott 
magával. Szerencsére az időjárás is kegyeibe fogadta a rendezvényt, így a 
négy nap alatt összesen 42 ezer ember látogatott ki a Nagyerdőre. 
- Milyen tanulságokkal 
szolgált az első alkalom az új 
környezetben?
A városi helyszín számos 
kihívással szembesített ben-
nünket, de ezek nagy részét 
szerencsére tavaly sikerült 
megoldani. A környék-
beli intézmények vezetői is 
elégedetten nyilatkoztak, 
úgy vélték, hogy nem volt 
a kelleténél jobban zavaró a 
rendezvény. Az biztos, hogy 
összességében a látogatók nagyon szerették, 
hogy a Nagyerdőbe költözött a fesztivál, például 
lényegesen több idősebb, családos fesztiválozót 
láthattunk.
- A Debrecen színpad beváltotta a hozzá 
fűzött reményeket? Most milyen változtatások, újítások várhatóak?
Nagyon örülünk, hogy közel 40 debreceni, környékbeli, illetve kisebb 
részben határon túli zenekarnak fellépési lehetőséget tudtunk adni itt. 
A színpad kicsit túl lett tervezve hangerőben, ezért eléggé “megölte” 
a környékbeli programhelyszíneket. Idén összevonjuk a színpadot 
a FOKK minipódiumával, és annak helyére, a fák közötti tisztásra 
költözik. Így valamivel kevesebb zenekar léphet fel, viszont lesznek a 
színpadon más, izgalmas programok is.
- A hosszantartó esőzés miatt lesz-e plusz munkátok a fesztivál 
helyszínén?
Szerencsére a fesztiválterület nagyrészt a stadion kiváló minőségű 
gyepszőnyegéből, illetve erdei utakból és tisztásokból áll, ezért az 
esőzések nem okoznak túl nagy gondot. 
- Az idei alkalommal milyen nézőszámmal lennétek elégedettek?
A tavalyi nézőszámot mindenképpen szeretnénk megismételni. 
- A debreceni egyetemistáknak jóval olcsóbb a bérlet elővételben. 
Vannak esetleg egyéb kedvezmények? Például lesz-e idén is ingyenes 
strandolási lehetőség?
Többféle jegyakció is van, például az egyik bank ügyfeleinek, vagy az eg-
yik debreceni bevásárlóközpont vásárlóinak. Várható, hogy idén is lesz 
kedvezmény a környékbeli lakóknak. A strand használatával kapcsolat-
ban még tárgyalások folynak. 
- Mik azok az események, amiket mindenképp kiemelnél a Campus 
nem zenei programjai közül?
Van egy új helyszínünk, a Science Lounge. Ez egy nagyon különleges, 
szép sátor lesz, amelynek gazdája az INNOVA Nonprofit Kft. Nagyon 
érdekes, közérthető tudományos előadásokkal, innovációs kiállításokkal 
készülnek. Ez az Újinkognitóban hónapról hónapra sikeres Science Café 
fesztiválos verziója. De lesznek a sátorban vetítések, és éjjelente jazz- 
és akusztikus koncertek is. Továbbá kiemelném még a Víztoronynál 
található OTP Pódiumot, amely most is nagyon sokszínű művészeti 

Süli Andrást, a Campus Fesztivál egyik 
programszervezőjét kérdeztem a tavalyi 
tapasztalatokról és az idei rendezvény 
kedvezményeiről, illetve érdekességeiről…
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SZIGET Fesztivál
www.sziget.hu/fesztival

2010. Augusztus 11-16., ÓBUDAI-SZIGET
Napijegy (Elővételben és a helyszínen): 12 000 Ft (45 €)

Sziget 0. napi jegy (aug. 10.) elővételben és a helyszínen: 6000 Ft (23 €)
Sziget -1. napijegy (Kispál búcsúkoncert, aug. 9) elővét. és a helyszín: 6000 Ft (23 €)

Hazamenős bérlet: Május 1-től és a helyszínen: 46 000 Ft (170 €)
Ottalvós bérlet: Május 1-től és a helyszínen: 54 000 Ft (200 €)

Karaván kemping jegy: Május 1-től és a helyszínen: 35 000 Ft (130 €)
VIP Kemping jegy: Elővételben és a helyszínen: 25 000 Ft (90 €)

WWW.SZIN.ORG
2010. augusztusz 25 - 29.
Újszegedi partfürdő

info: 
www.szarnyas

-sarkany.hu

JEGYÁRAK:
* 4 napos bérlet:   
2010. május 1. - július 31.   12.990 HUF
2010. augusztus 1.-től 
elővételben és a helyszínen 15.990 HUF 
* Napijegy:  
Elővételben és a helyszínen  4.990 HUF
Nyírbátori lakcímkártyával  2.500 HUF

VIP BÉRLET:
A nagyobb kényelemre vágyók részére idén limitált számban már VIP bérletek is ka-
phatóak 20.000 FT-os áron. És hogy milyen előnyökkel jár?
- Elkülönített sátorhelyek a teljes egészében felújított kemping területén.
- A VIP kemping idén átadott vizesblokkjaiban a limitált jegyek miatt 5 emberre jut egy 
zuhanyzófej illetve wc, így a melegvíz is folyamatosan garantált.
- Szinte biztosan összefuthatsz kedvenc magyar vagy külföldi zenészeiddel egy pacsira.
- Exkluzív VIP bár  

TEHETSÉGKUTATÓ:
Szoros versenyben közel hétszeres túljelentkezés mellett az alábbi zenekarok 
jutottak be idén a fesztivál tehetségkutató versenyébe:
Aando, Bohemian Betyars, Carana Padma, Destroy The Carrot, Don 
Gatto, Dreadful Peace, Free Fly Zone, Fuwdo, Idea Implant, Inside My 
Head, Muchas Mamas, Scraps, Scream Tonight, Simple Effect, Slaughter 
At The Engagementparty, Smog (RO), Stiff Bastard, The Sharon Tate, Till 
We Drop, Voodoo Allen.

KÜLFÖLDI FELLÉPŐK: (június végi állapot szerint!)
And So I Watch You From Afar (IRL) - Cataract (CH) - Elvis Jackson (SI) 
- Final prayer (D) - Guerrillas (RO) - Jaya The Cat (NL) - Mad Caddies (USA)  
- Madball (USA)  - Mnemic (DK) - Polar Bear Club (USA) - Skinlab (USA) - 
Strike Anywhere (USA) - The Ghost Of A Thousand (UK) - The Haunted (S)
A fellépők listája folyamatosan bővül! A programváltozás jogát a szervezők fenntartják.

MAGYAR FELLÉPŐK: A folyamatosan bővülő lista a honlapon!

További információ és fesztivál térkép: 
www.azfeszt.hu

www.myspace.com/azfeszt
Központi e-mail: azfeszt@gmail.com

Sajtókapcsolatok: festpress@gmail.com
Tehetségkutató: tehetsegkutato@gmail.com

Hasznos információk:
Thermal Rock’N’Roll 

FESZTIVÁL HÍRADÓ

2010.08.28 Görbeháza
www.agrockfeszt.eliveport.com

2010. július 1-3. / www.szarfeszt.hu

2010. július 3. / www.parolap.uw.hu

2010. június 19.
www.nyekrock.huwww.eterfesztival.hu

2010. július 2-3. / www.zenemplen.hu

Mutasd be kedvenc fesztiválod! 
Írj a fórumba! Részletek a 2. oldalon!
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Klubbulik és egyéb 
rendezvények hangosítása

   
* 16 sávos hangfelvétel 

* élőben, egyéb bulikon, próbatermekben
* igény szerinti utómunkálatok
* kép és hangfelvétel készítés:

a fellépés után megtekinthető, kiírható

Mindezek elérhető áron !
 

Sthurm Attila 
30/419-0862

sth.hang@gmail.com

WWW.KELET UNDERGROUND.HU

KONCERT SAROK
FESZTIVÁLOK:

Rotor Rocktábor
No Drog Fesztivál 2010. 
június 30-július 04. - Miskolc

www.rocktabor.uw.hu
---Kunszentmártoni Rocktábor

rock fesztivál - 2010. Július 9-10.
Kunszentmárton -  Körös szabad strand
 belépés DÍJTALAN!!! sátorozási lehetöség adott

www.kunszentirock.uw.hu
Diktátor:
2010. Jún 25. (péntek) 20:00 
Balmazújváros - B.A.K.I.
2010. Júl 9. (péntek) 19:15 
Szegi - Sz.É.K. Találkozó

Superego3:
2010-06-30 22:00 (halkanjátszós!)
Eger-EGAL  (+ Feeling Sheep)
2010-08-14 04:00
Mezőkövesd-Remy

HARDCORE ESTEK:
Hanoi, Téveszme, Hope to Believe, Rise Of Fate 
2010-06-25 20.00 Debrecen - SIKK

HopeToBelieve, Till We Drop, Rise Of Fate 
2010-08-27 20:00 Mezőtúr - Loksi

HopeToBelieve, TillWeDrop, RiseOfFate, HopetheLast 
2010-08-28 20:00 Berettyóújfalu - PPK

WOOKIE   
SOUND
STUDIO

Szolgáltatásaink: 
   - profi hozzáállás
   - barátságos légkör
   - ingyenes szálláslehetőség
   - büfé - biliárd
   - gyakorlási lehetőség
   - erősítők, dobfelszerelés  
     ( Peavey 5150, Pearl Vision, Sabian, 
     Carlsbro basszus erősítő, AKG, Shure )
   - szükség esetén gitárokat biztosítunk

Érdeklődni: 
Zurbó Zoltán - 06/70-376-1233
Hegyes Gergő - 06/30-242-5282

e-mail: wookiesound@citromail.hu
Debrecen, Boldogfalva utca 3/b

Szeretettel várunk minden kedves 
zenekart, akik minőségi felvételt 

szeretnének kedvező áron!

Sheville, Portré
2010. június 25., 19:00
Debrecen, Rocksuli Kávézó 

Meteor:
2010-06-26 22:00
Hajdúböszörmény - Escobar
2010-08-15 19:00
Hajdúböszörmény - Főtér
(+ Kowalsky meg a Vega)

Carana Padma:
2010-07-02 19:00 - Modern Metál Day
Budapest - Crazy Mama
2010-07-03 19:00
Budapest - Rocktogon
2010-07-16 23:30
Hegyalja - India Színpad
2010-08-21 12:30 - Tehetségkutató
Azfeszt - Nyírbátor

Kontrollzé
2010-07-02 18:00:00 - Pálinka Fesztivál
Berekfürdő

Go4it
2010-06-28 20:00 - Fiatalok Napja
Túrkeve - szabadtér

Come into force, Till we , Aetrigan, H.E.R.O
2010. június 25., 19:00
Debrecen - Perényi 1 Zenei Klub

Ebola fakó
2010. június 26., 21:00
Debrecen - Újnkognitó

Morze, Démegők
2010. július 2., 18:00
Perényi 1 Zenei Klub

P.box: Cserháti István Emlék koncert
2010. július 25., 19:00
Debrecen - Kossuth tér

Hatred Solution
2010-06-25, 20:00
Hajdúszoboszló - Rock Cafe

Karantén 
2010-07-02 19:00 - ZEneMPLÉN Feszt
Hercegkút

HopeToBelieve
2010-07-03 21:00 - Keleti B.u.Rock Feszt.
Berettyóújfalu - Népliget

Zord
2010-07-03 18:00 - Rotor Rocktábor
Miskolc

Hopika:   
2010-07-15 02:00-02:50
Hegyalja - Jim Beam Színpad
2010-07-21 20:30 Campus Fesztivál
Fokk.hu Debrecen Színpad (unplugged!) 
2010.08.18-22  Azfeszt - Nyírbátor
2010-08-07. Gyár fesztivál - Miskolc

Közel10
2010.08.18-22  Azfeszt-Nyírbátor

ZENEKAROK FIGYELEM! Ha regisztráltok a Kelet Underground oldalán, feltölthetitek bandátok koncertinfóit, híreit ! 

További koncertdátumok a WWW.KELET UNDERGROUND.HU weboldalon!

További partnereket 
keresünk

kölcsönös hirdetésekhez,
és egymás segítésére!

***
Cégek, vállalkozások 

figyelem!
Hirdessen Nálunk

a honlapon és/vagy az újságban!

keletunderground@gmail.com



Death Warrant: A Campus Feszten koncertfelvétel
A banda a CAMPUS Feszten csap a húrok közé a Klinika Egyetemi Klub szín-
padán július 23-án, pénteken 18 órától. Rajongók figyelem! A koncertről több 
kamerás felvétel is készül. Érdemes minél többen jönni:)
www.myspace.com/warrantmetal

Zumbeispiel: Hegyalján és Azfeszten 
Az együttes a HEGY’-en mutatja meg magát július 14-én, szerdán a Pepsi Színpadon 
18:00 és 18:40 között. Aztán augusztus végén az AZFESZTen is szerepelni fog.
www.myspace.com/zumbeispielband

Dreadful Peace: Az Azfeszten
A zenekar fellép a 2010-es AZFESZT tehetségkutató programjában Nyírbátorban.
www.myspace.com/dreadfulpeace
Hangerilla: Videóklip
Elkészült a tokaji zenekar videoklipje! www.hangerilla.hu

Dim Vision: Letölthető cuccok és amerikai válogatáslemez
* “Letölthető előző albumuk, az Epidermis és a legutóbbi A Visceral Experience 
In A Superficial World EP is honlapjukról!”
* “A banda szerepelni fog a Hollywoodi 272 Records, Kill City Twenty Four című 
válogatáslemezén. A lemez megrendelhető lesz honlapunkról és myspace olda-
lunkról is. A megjelenés hivatalos dátuma Június 30.” www.dimvision.net
Stormraiser: Web
Nemrég elkészült zenekarunk weboldala, ahol mindent megtudhattok a tago-
król, stílusunkról, elkövetkezendő koncertekről és egyéb eseményekről! Jó 
böngészést! http://stormraiser.n3.hu

Blues Rockets: Elstartoltunk!
Elkészült a zenekar myspace profilja. Check it! www.myspace.com/bluesrockets
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LEMEZAJÁNLÓ

ZENEKARI HÍREK

Eladó: IBANEZ RG270 gitár
Tremoló-húrsatus, cápafogas bundozású és meg-
kímélt állapotú. Tokkal, kábellel, hevederrel eladó. 
Irányár: 95 ezer Ft.
Érd.: mysy333@gmail.com

ADÁS-VÉTEL

Eladó: fülhallgató, kazettatok és pólók
Vadonatúj Nokia 6300 2,5mm fülhallgató, 
Chrysos Calva, Szóla Rádió és Poén (McMur-
der, PEZ, Anti Policia) pólók és 100db kazetta-
tok eladó. Irányár: 50 - 2000 Ft.
Érd.: mysy333@gmail.com

FIGYELEM! Hirdethetsz honlapon is. Részletek a 2. oldalon!

FEELINGS: Dobost keres
A debreceni FEELINGS zenekar várja saját cuccal és komoly 
hozzáállással rendelkező DOBOSOK jelentkezését!  
www.feelings.mlap.hu 

RAMMLIED: Szintetizátorost keres
Sürgősen keresünk egy komoly hozzáállású szintist a zenekar 
számára! Próbaterem adott, cucc megoldható+koncertek 
dögivel!!! Jelentkezz!!! 
Kozma Gergő: 0630 2900816 / kozmaga@freemail.hu

KERESZTTŰZ: Énekest keres
Énekest keresünk heavy (thrash) metal zenekarunkba. Saját 
számokat játszunk, néhány feldolgozás mellett. Komoly hoz-
záállású, énektudással rendelkező emberek jelentkezését várjuk. 
http://myspace.com/kereszttuz; http://kereszttuz.atw.hu; 
kereszttuz@gmail.com; +36-70/266-8345

ADVERSOR: Gitárost és bassz.git. keres
Az Adversor gitáros és basszusgitáros jelentkezését várja! 
Az első nagylemez őszre várható a Hungaryan Records 
gondozásában. További részletek, és letölthető promo 
anyagok: www.adversor.hu

Nagylemez

Aetrigan
/ Debrecen
Elkészült az Aetrigan zenekar 
első nagylemeze, “Dead men 
tell no tales” címmel. A ko-
rongon tíz dal kapott helyet, 
melynek mindegyike kicsit más 
hangulatú, de azért mindegyik 
a zenekarra jellemző jegyeket 
hordoz magán. A lemezt a Bak-
eryben készítettük a Pankkk támogatásával. Ha minden jól megy július elejére 
elkészül az első videoklip a korongról, a River flows című számhoz, amelyet az 
Azfeszt tehetségkutatón sikerült nyernünk az LB Mediart jóvoltából.
A CD megvásárolható a zenekar tagjainál, vagy az aetrigan@gmail.
com email-en rendelve, és ingyen letölthető a www.myspace.com/
aetrigan oldalon.

WWW.KELET UNDERGROUND.HU

       Eladó: felsőláda és alsóláda párok
* felsőláda
- méretek: 42cm széles 105cm 
   magas 49cm mély,
- 15mm-es rétegeltlemezből készült,
- (állványra rakható) 2x12” 100W
  + 50W tweeter.
- Névleges teljesítmény: 250W
Ár: 50.000Ft/pár

* alsóláda
- méretek: 54cm széles 105 cm magas 
   76 cm mély,
- 22mm-es rétegeltlemezből készült,
- elől lábakkal, hátul kerekekkel, 
   hangszórók nélkül!
- 2x18” hangszóró megy bele.
Ár: 30.000 Ft/pár

Érdeklődni: Sthurm Attila, 30/419-0862 - sth.hang@gmail.com

Kislemez

Abiocore
/ Berettyóújfalu
2009 őszén készült el a “Szív-
verés” címet viselõ 3 számot 
és a “Régi szép emlékek” dal 
videóklipjét is tartalmazó EP.  
A korongon helyett kapott még 
egy bonus track és egy klip, ami 
a 2008 elején elkészített “Hogy 
hinném el” c. maxi száma és a 
hozzá készült videoklipje. 
A számok és klipek letölthetők a www.abiocore.hu oldalon.
További információ: info@abiocore.hu

ZENEKARI APRÓ

Az eddig meglévő CD-k, 
DVD-k, pólók, pulóverek, 
kiegészítők és Tankcs-
apdás ajándéktárgyak és 
ruházat mellett elkezdtük 

a CONVERSE termékek árusítását is. Egyelőre cipők és 
pólók, de a későbbiekben egyéb CONVERSE-s termékek is 
feltűnnek boltunk választékában. Várunk mindenkit,  aki 
nem akar a “tömegkultúra” részévé válni!
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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

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

Sodexo internet utalvány 
elfogadása

Szolgáltatásaink:

Internetes lefedettségeink:  
Bayk András Kert - Biczo András Kert
Fancsika - Kondoros - Vámospércsi Kert
Debrecen-Bánk - Sámsonkert

(-: VICCEK  :-) 

- Hogy hívják az 
afrikai buszsofőrt?
- Busman.

---
- Hogy hívják a tran-
szvesztita varázslót?
- Terry Potter.

---
Lövöldözés:
- Mondja Jean, hal-
lotta, hogy az állatok 
lövöldöznek?
-Nem, uram. Honnan gondolja?
-Azt írja az újság, hogy lelőtte a menyét.

---
Ezt olvassátok el!
“Egy anlgaii etegyem ktuasátai szenirt nem szimát me-
lyin serenrodbn vnanak a bteuk egy szbóan, az etegyeln 
ftonos dloog, hogy az eslő és az ultosó bteűk a hölyeükn 
lneegyek. A tböbi bteu lheet tljees össze-vabisszásagn, 
mgiés porbléma nlkéül oalvsahtó a szveög. Eennk oka, 
hogy nem ovalusnk el mniedn bteut mgaát, hneam a 
szót eszgébéen.”

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

WWW.ROCKNESS.EU

KERESD a ROCK-NESS-ben!

TCS - STORE a RockNessben !!!

WWW.KELET UNDERGROUND.HU

Van egy jó vicced? Írd meg nekünk !
KELETUNDERGROUND@GMAIL.COM

FIGYELEM! AKCIÓK!
* Internetezz 3 hónapot féláron!
* Fizess határidőre és 1 hónapot 

ingyen internetezhetsz!
részletek: www.wnetwork.hu


