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Szó-Beszéd, a kishegyesiek lapja Dombos Fest különszám

Egyelőre még kevesen fedezték fel, hogy az idén a 
Dombos Fest nem csak a fesztivál négy napjára kor-
látozódik. Június eleje óta hangulatos kis világzenei 
és jazz koncertek zajlanak a Dombos Wine Clubban, 
teljesen ingyenesen és bérmentve. A nagyszerű bu-
lik látogatottsága elég szerény, de talán csak idő kell, 
hogy az információ eljusson az emberekhez. Horváth 
László, a fesztivál szervezője elmondta, hogy reagál-
va az igényekre, a programok a fesztivál után is foly-
tatódni fognak.

- Mint az elvárás volt, úgy a közönségtől, úgy ma-
gunk felé is, hogy a Dombos Wine Clubban a szezo-
non kívül is legyenek események, így ezt sikerült ösz-
szehoznunk. Egy népzenei, világzenei klubkoncert 
sorozat zajlik, túl vagyunk már Dresch és a Karaván 
família koncertjén és egy csomó más buli. Állítjuk, 
hogy kitűnő hangulatban lehetett ráhangolódni a 
nagy Dombos Festre. A pincében kicsiben minden 
adott: kis színpad, nagy és lelkes művészek, jó bo-
rok, valamint jó társaság. Ez a sorozat a kishegyesi 
búcsúig, azaz július végéig tart. Érdemes figyelni a 
hétről-hétre meghirdetett koncerteket, igazi különle-
ges produkciók jutnak el ismét hozzánk.

- Mi fogja meghatározni az idei fesztivált?

- Az idei fesztivál, valahogy a nagykorúság köré 
épül. 18 év nem kis idő, most már aki kételkedett, az 
is el kell, hogy ismerje, a kitartó, következetes munka 
meghozta a gyümölcsét. Ma már a 
Dombos Festen fellépni, ott lenni, 
egy rangot ad mind a művészek-
nek, mind a közönségnek. Ismér-
vünk volt és maradt az igényesség. 
Elmondhatjuk, hogy a Dombos 
színpadaink senkinek sem okoztak 
csalódást, sőt, olyan páratlan élmé-
nyekben is részesülhettünk a 18 év 
alatt, melyekre más fesztiválokon 
nem biztos, hogy mód van. Sorol-
hatnánk, és ki is fogjuk gyűjteni, 
hogy melyik az a 18 esemény/él-
mény, amely a Dombos Fest védje-
gye lett. A fontos szereplők, pedig 
valahogy mindig kötődtek a táj-
hoz, Vajdasághoz. Ők érzik a fesz-
tivál lelkületét, érzik az itteni élet 

szépségét, bánatát: azaz Lajkó Félix, Lóci, Csizmadia 
Anna és a Fokos, a Máriás Béla vezette Tudósok. Biz-
tos, hogy élményszámba menő produkcióval fognak 
majd szolgálni.

- Milyen újdonságokra számíthatunk az idei fesz-
tiválon?

- Idei újdonság, hogy a fényfestészet más techni-
kával valósul meg, de egyébként minden a régi, jól 
bevált mederben zajlik majd. Gasztro-sarok a Kemen-
cekápolnában, bor és kézműves terasz, kis és nagy-
színpad, a női fórum lángosa, jazz, etno- és világzenei 
koncertek, dombos remix - irodalmi csevej, és hát a 
borpince. Mindez idén is öt napon át. Újdonság még, 
hogy a wine club helyszínét az igényekhez alakítjuk. 
Azaz, igény van a borkóstolók mellé egy kis evésre 
is, ezt fogja kiszolgálni, az ún. góré, ami igazából egy 
gasztro-sarok. Itt kisebb és nagyobb társaságoknak 
tervezünk kajáltatást, kóstolókat. A fejlesztés elején 
vagyunk, a teret majd téliesítenénk is, de egyelőre a 
beüzemelésnél tartunk.

Janez

Egész nyáron Dombos
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Hegyalja utca

19.30 –  18. szülinap és ünnepélyes fesztiválmeg-
nyitó, nagykorúvá érett a Dombos Fest!

Az idei évben ünnepli 18. születésnapját a fesz-
tivál. Mindenkit sok szeretettel várunk a partykra!

21.30 – Dombos Fest exkluzív: 
Lajkó Félix & Sidoo Attila

Azt hiszem hazai „csodagyerekünket” nem kell 
hosszas sorokkal bemutatnom.Már-már hagyomán-
nyá vált, Lajkó Félix lélegzetelállító játéka a fesz-
tiválon. Hol egyedül, hol pedig más művészekkel 
karöltve kápráztatnak el bennünket, ez az idei évben 
sem lesz másképp. 

Sidoo Attila 15 éves korában kezdett gitározni.  
Először punk és rock zenekarokban játszott, de 
érdeklődése hamar a jazz, illetve világzene irányába 
fordult. Villámgyors kéztechnikáját, virtuóz játék-
módját már sokan megirigyelték. Nem csak gitárosa, 
de zenei vezetője is a Besh o droM zenekarnak. Ked-
venc gitárosa Django Reinhardt. A Sidoo-Munkácsy 
duóval (két gitár) a Django által megteremtett ma-
nouche swing műfajnak hódol.

Dombos Fest programajánló
  2018. július 4. - július 9.

Többen úgy vélik, hogy a Dombos Fest Vajdaság szebbik arca, a szervezők pedig lelkesen dolgoznak 
rajta, hogy a varázslat folytatódjék, hogy Kishegyes, ha csak pár napra is, de a kulturális világtér-
kép egy érdekes színfoltjaként tündököljön.

Július 4. szerda 

Lajkó Félix
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Nagyszínpad

20.00-21.15  Lóci játszik

Tavalyi vendégünk idén is ellátogat hozzánk.
Lóci Játszik zenekar története három éve kezdődött, 
amikor Csorba Lóci névadó frontember, a VAN című 
mozi filmzenéjével megalapozta a közönség és a sza-
kma figyelmét, ezt követte a Ki Mit Tube és a Cseh 
Tamás Program elismerése. 2015-ben megjelentették 
a “Hadd legyek arról híres…” című lemezüket. Aki 
egyszer elmegy egy Lóci koncertre az szinte egyből 
rajongóvá válik, és a kibontott csokornyakkendős 
csapat fellépésein, személyesen is átélheti a közön-
ség, hogy milyen az, amikor a Lóci Játszik.

A zenekar tagjai: Csorba Lóci - basszusgitár, ének, 
dr. Dobozy Ágoston - zongora, Fülöp Bence - gitár, 
Fábián Tibor-dob, Seress Bence - szaxofon, Rácz  
Dániel - trombita

21.00 – Löszvarázs 1.

22.30-23.40   Ladánybene 27

A Ladánybene 27 (nemzetközileg LB 27) az első 
közismert reggae zenekar Magyarországon. Ők 
készítették el Magyarországon az első reggae albumot 

(1991), az első dub albumot (2002), valamint az első 
riddim albumot (2007). Elidegeníthetetlen érdemük 
van a reggae zene magyarországi meghonosításában 
és megismertetésében. A One Drop Promotions la-
bellel közösen évente megrendezett fesztiváljuk, az 
LB27 Reggae Camp a hazai reggae élet legfontosabb 
eseménye.

23.30– Tábortűz

Július 5. csütörtök

A Löszvarázs még fekete-fehérben is elképesztő. Kép forrása: balkaninfo.hu

Lóci jászik
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23.45-00.45 éjszakai  jazz: RoadSixSax

Idézve Tóth Viktort: „Mindenfajta zene, lehet az 
jazz, népzene, hip-hop, vagy bármi, egy tőről fakad, 
ha szívből jön.”  Ahhoz, hogy az ember elhiggye, a 
négy szaxofonosnak nincs szüksége ritmusszekcióra, 
meg kell hallgatnia élőben ezt a formációt! A Road 
Six Sax lényegileg úgy működik, mint a világhírű 
World Saxophone Quartet. A Road Six Sax egy 20 éve 
működő csapat. 

Tagok: Tóth Viktor – altszaxofon, Haaz Imre –  
tenorszaxofon, Solymosi Milán – tenorszaxofon, 
Weisz Gábor – baritonszaxofon

Kisszínpad

19.00-20.00  Szeder

Szeder-Szabó Krisztina énekes-dalszerző. Erede- 
tileg francia szakon végzett, majd a Kőbányai Ze-

nei Stúdióban tanult, első komolyabb együttese a 
Melodisztik nevű, francia sanzonfeldolgozásokat 
játszó duó volt. Saját néven 2013 óta koncertezik ál-

landó kísérőzenekarával. Két éve jelentette meg 
első lemezét, a nagyrészt közösségi finanszírozás-
ból megvalósított Hab a tetején című, akusztikus-
jazzes-folkos-sanzonos popzenét tartalmazó minial-
bumot, amelyről a klipesített Reggeli dal szép rádiós 
karriert futott be, így a Szeder hamar a népszerű új  
magyar zenekarok közé került, az énekesnő pedig 
emellett közreműködött az Ivan & The Parazol és a 
Lóci játszik lemezein is. 

21.30-22.30   Pátkai Rozina

Pátkai Rozina és zenekara ismét ellátogat fesz-
tiválunkra. Pátkai Rozina magyar énekesnő, 
dalszerző, képzőművész. Az olasz gyökerekkel 

rendelkező énekesnő bossa novát játszó együttesével 
vált ismertté, számos hazai és nemzetközi versenyen 
értek el sikereket. 2016-ban elindított „Minka”  pro-
jektje az elektronikus zene és a magyar költészet ta-
lálkozása, újdonság a versmegzenésítés színterén. 
Zenei pályája a középiskolában indult, ahol Rakéta 
nevű improvizatív rockot játszó zenekarát alapította. 
Később klasszikus éneket tanult, első mestere Farkas 
Katalin, majd később Bátori Éva operaénekesnő. Gi-
tározni Víg Mihálynál (Balaton, Trabant) tanult. Pát-
kai Rozina és zenekara különböző formációkban 

Dombos Wine Club

16.00 – 20.00 – Dombos remix – irodalmi csevej

Pátkai Rozina

Dombos Wine Club belseje
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Nagyszínpad

20.00-21.00  Csizmadia Anna és a Fokos 

Csizmadia Anna és a Fokos zenekar, akár csak 
Lajkó Félix évek óta visszatérő vendégeink. Őket is 
már a falu apraja-nagyja ismerheti. Talán be se kel-
lene mutatnom őket, így csak néhány sor, magától 
Csizmadia Annától. 

„Csizmadia Anna vagyok, a Világ legcsodálato-
sabb falujából, Kupuszináról. 1992.11.20-án láthattam 
meg a napvilágot, Kupuszina, Nyugat-Bácskában te-
rül el, a Duna holtágai mentén. Mi vagyunk a legdé-
lebbi palóc kirajzás. Máig őrizzük hagyományainkat, 
népdalainkat, néptáncunkat, népi imádságainkat. 
Minden házban megtalálható a népviselet. Az óvodá-
mat, és az általános iskolámat a falumban végeztem, 
majd felvételiztem, a szabadkai Zeneiskolába, Zon-
gora és Etnomuzikológia szakokra. Az évek során a 
zongora szakomat „leváltottam” Zeneelmélet szakra, 
majd ebből is érettségiztem, 2011-ben. 2011-ben fel-
vételiztem a budapesti, Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem Népi-ének szakára, ahová fel is vettek, nagy 
örömömre.”

Fokos zenekar

„Az óbecsei néptánccsoport tagjai voltunk vala-
mennyien, ennek köszönhetjük az ismeretséget. Gim-
nazista korunkban kovácsolódtunk egy társasággá, 
ahol a zene a közös érdeklődési körök egyike volt. 
Népzenével 2009-ben kezdtünk el foglalkozni, ak-
kor alakult meg a Csikós, majd 2010 őszén a Fokos 
zenekar. Ekkor még négyen voltunk: Csonka Balázs 
(harmonika, prímtambura), Jovánovity Péter (nagy-

bőgő), Sterbik László (hegedű), valamint jómagam, 
Szerda Balázs (brácsa, tamburakontra). Néhány hó-
nap elteltével csatlakozott hozzánk Szabó András 
(hegedű, basszprímtambura) is. Sterbik László 2014 
nyarán történő kilépését követően Cseszák Zsombor 
(hegedű, cimbalom) lépett a helyébe, akivel a Csikós 
zenekarban már muzsikáltunk együtt.”

21.00 – Löszvarázs 2.

22.30-23.40  Vujicsics

A Vujicsics együttes a magyarországi délszláv 
nemzetiségek (elsősorban a szerbek és horvátok) 
népzenei hagyományait ápoló zenekar, mely 1974-
ben alakult Pomázon. Az együttes névadója Vujicsics 
Tihamér zeneszerző, népzenekutató, aki a zenekar 
egyik legfontosabb segítője volt, akinek 1975-ös ha-
lála után vették fel a nevét. A zenekar alapító tagjai, 
Győri Károly, Szendrődi Ferenc, Eredics Kálmán, 
Eredics Gábor, Borbély Mihály, Brczán Miroszláv és 
Nyári Iván egy pomázi fúvószenekarban ismerték 
meg egymást. Az együttes 1974-ben a Pomázi Nem-
zetiségi Táncegyüttes zenekaraként alakult meg, 
majd 1975-ben felvették a tevékenységüket támoga-
tó Vujicsics Tihamér népzenekutató nevét, aki abban 
az évben hunyt el egy damaszkuszi repülőgép-sze-
rencsétlenségben. Kezdetben a Budapest környéki 
szerbek népzenéjét adták elő, majd később a Duna-
menti, illetve a dél-magyarországi horvát népzené-
vel is foglalkozni kezdtek. A zenekar minden tagjá-
nak volt nemzetiségi kötődése, az Eredics testvérek 
dédapja szerb pap volt Csobánkán, Győri Károlynak 

Július 6. péntek

Fokos zenekar

Csizmadia Anna
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dalmát, Borbély Mihálynak szlovák, Nyári Ivánnak 
szerb felmenői vannak. Az együttes tagjai 1998-ban 
létrehozták a Vujicsics Egyesületet, amely a délszláv 
és más népek zenei tradícióinak megőrzését, annak 
minél szélesebb körben való megismertetését tűzte ki 
céljául.

23.30 - Tábortűz

Kisszínpad

21.15-22.15  Borbély Mihály Polygon

A trióként is működő zenekar a nép- és világzene, 
a jazz és a kortárs zene területén egyaránt otthono-
san mozgó, Artisjus, eMeRTON, Lovagkereszt, Sza-
bó Gábor és Liszt-díjas, a Vujicsics együttes tagjaként 
pedig megosztott Kossuth-díjat is elnyert Borbély Mi-
hály legújabb formációja. A rendkívül sokoldalú cim-
balmos, Lukács Miklós és az egyéni hangú Dés And-
rás ütőhangszeres ideális partnereknek bizonyultak 
egy különleges zenei hangzás kialakításában. Az el-

múlt év őszén rögzített koncertlemezükön (Polygon 
– Fonó, 2016) a bolgár kaval világhírű művésze, 
Theodosii Spassov volt a vendégük. Kamarazenei 
igényességű, egyszer melankolikus és elgondolkod-
tató, máskor vibráló és sodró lendületű improvizatív 
zenéjüket a jazz különböző irányzatainak, valamint 
a Kárpát-medence és a Balkán népzenei örökségé-
nek ötvözése jellemzi, érdekes dallamfordulatokkal, 
olykor finoman áttetsző, máskor erőteljes ritmusok-
kal, illetve kortárs zenei elemekkel. A rendhagyó 
hangszerösszeállítású együttes előadása kivételesen 
sokszínű és gazdag, ugyanakkor egységes zenei vi-
lággá formálódik koncertjeiken.

00.00-01.00 éjszakai after koncert: Santa Diver

A Santa Diver formációt 2006-ban alapítot-
ta Kézdy Luca jazzhegedűs és Szesztay Dávid 
multiinstrumentalista, zeneszerző. A trió harmadik 
tagja Szegő Dávid, aki 2015-ben csatlakozott a zene- 
karhoz. A három hangszer és egyéniség egy egé-
szen sajátos és unikális zenei világot képvisel, amit 
a jazz, world music, és a szabad zene metszetében 
talált meg. Hangzásukat meghatározza a rendhagyó 
felállás (hegedű-basszusgitár-dob), Kézdy Luca kü-
lönleges, narratív hegedűjátéka, színes és dallamos 
basszus szólamok, és az apró, izgalmas történések-
kel teli, mégis energikus dobolás. Deep Diving című 
harmadik lemezük 2017 decemberében jelent meg a 
NarRator Records gondozásában. 

 
Dombos Wine Club

16.00 – 20.00 – Dombos remix – irodalmi csevej

Vujicsics Együttes

Santa Diver

Tábortűz a Hegyalja utcában
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Nagyszínpad

20.00- 21.00 Frenk

Frenk Torma Gábor néven látta meg a nap- és 
holdvilágot 1977. július 25-én Dunaújvárosban. Zene 
iránti érdeklődése elég korán megmutatkozott, mi-
kor is négyévesen már a lábosokat ütögette a szülei 
rock and roll lemezeire. Hatéves volt, amikor meg-
kapta első gitárját, tizenegy évesen pedig az első – 
behangolhatatlan – rozzant pianínóját. Színpadon 
nyolcévesen debütált – dobosként – nagybátyja gim-
náziumi rockzenekarában (ekkor már Frenk néven!). 
Fokozatosan felfedezte a klasszikus és kortárs zenét, 

és idejével felvételizett a konzervatóriumba, ahová 
fel is vették. Később zenekara feloszlott, és Frenk 
az elmúlt években szóló projektjével volt elfoglalva, 
mindamellett továbbra is állandó tagja volt a Buda-
pest Bárnak, és dobolt a Hiperkarmában, valamint a 
Braindogs zenekarban, mely Tom Waits dalait játssza 
újra, másképp.  

21.00 – Löszvarázs 3.

22.00-23.30  Sena

Dagadu Veronika Sena a ghánai Accrában szüle-
tett, anyja magyar, apja ghánai. Accrában nőtt fel két 
testvérével és sok zenével - súlyosan nagy dózisban. 
Gyerek korától kezdve mondhatni a színpad volt a 
második otthona. Számos rendezvényen, óvodai, is-
kolai programokon, különböző kulturális eseménye- 
ken lépett fel. A középiskolában MC-ként vált nép-

szerűvé. Majd 2001-ben kezdte zenei karrierjét Buda- 
pesten, amikor lehetősége nyílt együttműködni DJ 
Mango-val, Bosival és más neves magyar underground  
hip hop és dancehall Dj-kkel. A munkakapcsolatok 
szoros barátságokká növekedtek, melyek közös alap-
ja a freestyle hip hop volt. Nemsokkal ezután kiadta 
első albumát, ami nagy sikert hozott. Sena Dagadu az 
Irie Maffiából és számtalan más együttesből is ismert 
énekesnő nemrégiben – első szólólemeze után tíz év-
vel – jelentette meg második albumát. 

23.30 - Tábortűz

Kisszínpad

19.00-20.00 koncert 1. Szirtes Edina Mókus 

Zenész, énekes, szóló produkciójában saját szerze- 
ményeit adja elő hegedű, brácsa, harmonika kíséret-
tel, effektekkel, looperrel. A fergeteges humorú kecs-
keméti lányt (jelentős) korkedvezménnyel vették fel 
a szegedi konzervatóriumba, és lévén a legfiatalabb, 
a többiek anyáskodásának köszönheti azt a nevét, 
amit (lassan) világszerte ismernek. Hegedűművész 
diplomájával évek óta szinte le sem jön a színpadról, 
szenzációsan énekel – lényegében lényegtelen, hogy 
mit.

23.45-00.45 koncert 5. Tudósok

Magyar underground és progresszív zene egyik 
legpatinásabb, folyamatosan megújuló vezető  
képviselője, amely a jazz, a punk, a drum’n’bass, 
az avantgárd, a performance és a költészet legkü-

Július 7. szombat

Frenk

Tudósok
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lönbözőbb elemeiből merítve hoz létre egy különö-
sen egyéni, jellegzetesen kelet-európai hangzást. A 
nyolcvanas évek derekán Újvidéken alakult formáció 
fennállása során több száz koncertet adott régiónk 
mellett New York-tól Londonon, Párizson, Berlinen 
át Moszkváig és Szicíliáig kortárs zenei fesztiváltól 
avantgárd jazzklubon át civil tüntetésekig és kiállí-
tás-megnyitókig. Lemezeiket Magyarországon, Ang-
liában, Oroszországban és Szlovéniában adták ki. 

Dombos Wine Club

16.00 – 20.00 – Dombos remix – irodalmi csevej

00.30-01.30 éjszakai after koncert: Jü

A 2012 óta aktív Jü a hazai instrumentális-
improvizatív-experimentális zene egyik legmarkán-
sabb zenekara, a trió (Mészáros Ádám - gitár, Hock 
Ernő - basszusgitár, Halmos András - dob) második 
nagylemezét ezúttal is a műfaj egyik legjelesebb ki-
adójánál, a londoni székhelyű RareNoise-nál adták 
ki. „Mint egy nyugat-afrikai lemez a 23. századból” 
– mondta róla a lemezcég feje. A Jü első albuma, a 
Datarock nevű elektro-dancepunk zenekarból (és szá-
mos más projektből) is ismerős norvég szaxofonos és 
klarinétos Kjetil Møsterrel közös Jü Meets Møster igen 
szép nemzetközi sikert aratott az experimentális zenei 
sajtóban.

Nagyszínpad

20.00-21.00  Góbé

A GÓBÉ 2007 novemberében alakult Budapesten a 
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola diákjai-
ból. Később a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen 
folytatták klasszikus és népzenei tanulmányaikat. A 
hattagú budapesti Góbé zenekar a Kárpát-medencei 
népzenei hagyományt szabadon variálja, lazán és  
izgalmasan kapcsolja a jazz, a blues, a reggae és a 
klasszikus zene elemeivel. Dalaik arányérzékről, 
iróniáról tanúskodnak, jól kihasználják a különböző 
műfajokban rejlő energiákat, hangulatokat. A zene-
kar megalakulása után rögtön belevetette magát a 
budapesti underground táncházas/folk életbe, és az 
ezt követő néhány évben számtalan klubban, tánc-

házban, népzenei és néptáncfesztiválon feltűnt. Idő-
vel több koncerthelyszín, közösségi színtér állandó és 
visszatérő résztvevője lett. A tradicionális népzenei 
vonal mellett más zenei irányokba is kitekint, saját él-
ményeiből és környezetéből táplálkozva. Feltett szán-
déka népzene, mint többnemzetiségű kultúrkincs a 
hazai és nemzetközi könnyűzenei paletta szerves ré-
szévé váljon.

 Tagok: Csasznyi Imre , Rigó Márton, Vizeli Máté,  
Egervári Mátyás, Timás Márton, és Czupi Áron.

21.00 – Löszvarázs 4.

22.15-23.45  Parno Graszt

Parno Graszt roma népzenei együttes. A zene-
kar hiteles cigányzenét játszik. A zenekar a zenei 
gyökereit a közvetlen környezetben gyűjtötte. Az 
első lemezük a megjelenés után felkapaszkodott 
a World Music Chart Europe hetedik helyére, ez 
más magyar együttesnek azóta sem sikerült. A BBC 
kezdeményezésére a Magyar Televízió 2003/2004 
ben egy filmet forgatott a zenészekkel Parno 
Graszt:Ünnepek és Hétköznapok címmel amit 
európaszerte sugároztak A svájci zenei szakfolyó-
irat a Vibrations 2005-ben Parno Graszt a tíz legjobb 
zenekar közé sorolta.

23.30 - Tábortűz

Július 7. szombat

Góbé
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Kisszínpad

19.00-20.00  Szalóki Ági gyerekkoncert

1994-ben lépett először színpadra. 2004-ben ala-
pította első zenekarát és készítette el első lemezét, a 
gyerekeknek szóló Téli-nyári labodát. Példaképei és 
mesterei Sebestyén Márta, Dresch Mihály, Szakcsi 
Lakatos Béla valamint erdélyi magyar és cigány fa-
lusi énekesek. Külföldön legtöbbet az Egyesült Ál-
lamokban és Németországban koncertezett, de Ma-
gyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, 
Moszkvában, Tokióban is valamint Európa számos 
országában. Nyolc lemeze jelent meg Japánban. Fon-
tos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapít-
vánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek 
segítése érdekében. Többszörös Fonogram-díjas, Ar-
tisjus előadói díjas, Regionális Prima díjas, Liszt Fe-
renc-díjas előadóművész.

21.15-22.15  Vojasa

Mi sem bizonyítja jobban a magyarországi zenekar 
mondanivalóját, mint a neve, Vojasa. Jelentése: „kedv-
vel”. Nem volt kétség a névválasztás felől, hiszen már 
a dalok írása közben átjárta a levegőt ez a mindent 
elsöprő csodálatos érzés, amit a közönség is hamar 
átérzett, ahogy felcsendültek a nóták. A Vojasa annyi-
ra merészen formálta újjá az autentikus cigány zenét, 

amire eddig a világzenében nem volt példa. 2012-ben 
– a zenekar alakulásakor – már teljesen egyértelmű 
volt, hogy egy egészen új utat választanak, hisz a ze-
nekar tagjai különböző stílusú bandákban játszottak. 
A dalokat hallgatva érezhetően tiszteletben tartják a 
Roma Folklór hagyományait, zenéjükbe ugyanakkor 
mégis mesteri természetességgel csempészik bele 
az olyan mai zenei stílusirányzatokat, mint például 
a rock vagy a drum and bass. A Vojasa már számos 
európai fesztiválon és klubban játszott nagy sikerrel. 
Zenéivel a banda egy időutazásra invitálja a kedves 
közönséget. A roma népvándorlástól, egészen a jelen 
kori zajos modern világig. A Vojasa magával ragadó 
hangulatával, egyedi stílussal, természetességével és 
őszinteségével fordul a világ felé. 

A zenekar tagjai: Guszti Balogh, Péter Bordás, 
Gusztáv Balogh „Csompi”, Máté Kovács, Henrik 
Hőnich, János Bujdosó.

 
Dombos Wine Club

16.00 – 20.00 – Dombos remix – irodalmi csevej

Bakos Dorisz

Belépőjegyek:

Nyitónapon a napijegy - 500 dinár, a többi napokon 400 dinár;
családi jegy - 1000 dinár (2 felnőtt, 2-3 kamasz, igazoltan egy háztartásban élők);

fesztiváljegy - 1300 dinár (5 napra);
15 év alattiaknak a belépő ingyenes.

Belépő a Dombos Wine Club programjaira ingyenes.

Parno Graszt

Szalóki Ági
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Elstartol a Dombos remix is

Tizennyolc év hosszú idő. Idén milyen résztve-
vőkre számíthatunk, miben lesz ez a rendezvény más, 
mint a korábbiak? 

A Dombosi történetek - remix, ha nem is mindig 
 ezen a néven, de már 18. alkalommal hozza el első-
sorban a kortárs magyar irodalom élvonalát a vajda-
sági közönségnek. Az idei év egyik újdonsága, hogy 
fele-fele arányban lesznek kortárs szerb, illetve kor-
társ magyar írók. A szerbek közül olyan kiemelkedő 
nevek jönnek el Kishegyesre, mint Svetislav Basara, 
Jelana Lengold, Vladislava Vojnović és Slobodan 
Tišma. Magyarországról idén elsősorban irodal-
mi műhelyeket hívtunk, a Fiatal Írók Szövetsége, a  
József Attila Kör melletta Műút és az ExSymposion  
folyóirat képviselteti magát, de megismerkedhetünk 
a hungarofuturizmussal is például. Még formálódó-
ban van a végleges program, de azt már látjuk, hogy 
vendégünk lesz Losoncz Alpár,Szarvas Melinda, Szi-
lasi László és Tolnai Ottó, és Seres László kiállítására 
is sor kerül.

Többször felmerült, hogy a Dombos Fest előbb-
utóbb bezárja kapuit. Mit gondolsz, a Dombos Fest 
megszűnése a Dombos Remix végét is elhozná, vagy 
a rendezvény képes lenne függetlenedni és önmagá-
ban is megmaradni?

Biztos, hogy függetlenedni tudna és a rendez-
vénynek már most is vannak olyan eredményei, ame-
lyek nemcsak Kishegyesre, hanem az egész vajda-
sági magyar irodalomra hatással voltak. A Híd Kör 
tagjai itt szocializálódtak a Domboson, és itt is meg-
ismerkedhettek a kortárs magyar irodalommal. Kö-
zülük több olyan is van, akik mára már többkötetes 
szerző:például Terék Anna, Benedek Miklós, Barlog 
Károly, Tékiss Tamás, de itt „nevelkedett” Bíró Timi, 
Kocsis Árpád,Fodor András és még sokan mások.

Tizennyolc év hosszú idő, milyen tendenciákat 
látsz vagy milyen jövőt jósolsz a rendezvénynek?

Minden év változó, mindig vannak olyan pozitív 
élmények, amelyek azt diktálják, hogy újra és újra 
belefogjunk a szervezésbe, ugyanakkor minden év-
ben azt hiszem és remélem, hogy utoljára kell nekem 
megszerveznem a rendezvényt, mert a következő év-
től előkerülnek új emberek, akik fontosnak érzik azt, 
hogy ők maguk is megszervezzék vagy átvegyék tő-
lem ezt a feladatot.

Mennyire tartod népszerűnek a rendezvényt? In-
kább a hétköznapi emberek látogatják többségében 
előadásokat, vagy inkább szerzők beszélgetnek szer-
zőkkel? 

A Dombosi történetek - remix mindigis rétegren-
dezvény volt. Azt mindig is láttuk és tudtuk, az iro-
dalom sokkal kevesebb embert érdekel, mint például 
a zene, de úgy gondolom, ez az egész világban így 
van. Elsősorban irodalomkedvelők szoktak részt ven-
ni a programokon,az elmúlt évek tapasztalatai alap-
ján 40-50 fős közönségre számítunk, de ezt is elmond-
tuk sokszor, nem a mennyiség, hanem a minőség az, 
ami igazán fontos. 

Tavaly óta a Dombos remixnek a Dombos Pince 
ad otthont. Miben más ez, mint a korábbiak?

Több helyszínt is kipróbáltunk az évek alatt, töb-
bel is meg voltunk elégedve, többnek különböző elő-
nyei voltak, pillanatnyilag a Dombos Pince tűnik ide-
ális helyszínnek. 

Csőke Márk

A Dombosi történetek - remix egyidős a Dombos Festtel, vagyis idén ünnepli 18. születésnapját. A résztve-
vőkről, jövőképről, helyszínről és a látogatottságróla rendezvény főszervezője, Virág Gábor beszélt.

Július 5.
17.00 Slobodan Tišma - Orcsik Roland 

18.00 Szilasi László - Patócs László
19.00 Vladislava Vojnović - Rajsli Emese 

Július 6.
16.00 Ex Symposion (Bozsik Péter , Józsa Márta, 

Ladányi István)
16.45 Fiatal Írók Szövetsége (Barlog Károly, 

Bödecs László, Puskás Dániel)
17.30 Balázs Attila - Józsa Márta

18.00 Svetislav Basara - Balázs Attila
19.00 Losoncz Alpár - Kocsis Árpád, Tóth Szilárd

Július 7.
16.00 Műút (Jenei Laszlo, Seres László, Vásári 

Melinda, Zemlényi Attila)
17.00 Hungarofuturisták (Alfonz I. Fekete, Márió 

Z. Nemes, Lenkes László, Komor Zoltán)
18.00. Jelena Lengold - Orovec Krisztina 

19.00 Seres László kiállításának megnyitója - 
megnyitja Tolnai Ottó (www.sereslaszlo.hu)

19.15 Tolnai Ottó - Szajbély Mihály

Július 8.
16.00 József Attila Kör (Papp-Zakor Ilka, Urbán 

Ákos - Dancsó Andrea)
17.00 Szarvas Melinda - Berényi Emőke 
18.00 Tompa Andrea - Deczki Sarolta
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Gondolattérkép a Dombos Festről
Hangulat az egyik lexikon szerint „a személyiség 

általános emocionális állapota, amely az illető összes 
megnyilvánulásainak szerkezetében jut kifejezésre.”  
Ha azt mondom, fesztiválhangulat? Vajon neked mi 
jut eszedbe? A kiváló zene, a kedvenc énekesed, a ze-
nekarod, a féktelen buli, a szórakozás, a barátok…és 
milyen hangulat kerít a hatalmába? Szabadság, bol-
dogság, problémamentesség…végtelen a választék.

Minden ember másra gondol a fesztivál szó hal-
latán, abban azonban megegyezhetünk, hogy a leg-
többünknek pozitív élmények töltik meg az adott 
kifejezés jelentését, a negatív dolgok pedig általában 
a felszín alá kerülnek, elfelejtődnek és csak a szívet 
megmelengető gondolatok maradnak bennünk el-
raktározva. Bárkit megkérdezünk, biztosan tudna 
mondani néhányat a legnagyobb fesztiválok kö-
zül, mint az Exit, a Sound, a Sziget, vagy éppen a 
Tomorrowland, amikor ezek tombolnak, akkor egész 
Európa lázban ég, a földrész millió pontjáról érkez-
nek a bulizni vágyó fiatalok és kevésbé fiatalok, akik 
szeretik újraélni a tinédzser éveiket vagy éppen csak 
az évek óta legnagyobb kedvencük lép majd fel, aki-
nek a koncertje a bakancslistájukon szerepel.

Mi a helyzet azonban a kisebb fesztiválokkal, 
mint a Dombos Fest, ami szokás szerint, évek óta 
Kishegyesen kerül megrendezésre, nyár közepén?! 
Gyakorlatilag „kívülállóként”, topolyaiként szem-
lélve, csak pozitív élményeim vannak. A falucska 
ilyenkor felpezsdül, nemcsak éjjel, hanem nappal is 
élettel telítődik meg. A külföldre költözöttek is ha-
zalátogatnak, rengeteg régi ismerőssel találkozhat 
az ember, és akár újakat is szerezhet, ugyanis a falu 
lakói mellett számos ember megfordul itt a környező 
településekről, akár még az országhatáron túlról is.

Öröm látni a közösség összefogását. Idősek és 
fiatalok egyaránt, életkortól függetlenül, csapatként 
dolgoznak, egy emberként lakóhelyükért, szívük 

egyszerre dobban az első zeneszám kezdetekor. 
Részben munka ugyan, ám senki sem erről az oldal-
ról közelíti meg. Mindenki számára első a közösség, 
hogy valami újat, értékeset, maradandót alkossanak 
együtt, közösen. A falu kulturális élete ilyenkor vi-
rágzik a legjobban, és ki ne szeretne egy pezsgő kis 
közösség tagjává válni? Az ide látogatók sem érzik 
magukat  peremre szorítva, befogadó csapat várja 
őket, a zenét, a bulit, a táncot pedig csapatban a leg-
jobb megélni, a gyönyörű fényvetítéssel háttérben a 
löszfalon.  

A fesztivál egyik csúcspontja minden évben az 
esténként közösen meggyújtott tábortűz, ami még 
az eddigiektől is összekovácsolóbb hatással van az 
ottlévőkre. Akár úgy is mondhatjuk, hogy a Dombos 
Fest több kulturális ág kereszteződésében születik 
meg, ha csak egy kis időre is, de feléleszti a nyugodt 
falucska légkörét, otthont ad a bulizni vágyóknak, köz-
ben pedig táplálja az évek során kialakult közösséget.

Olyan rendezvény ez, amiért megéri ellátogatni 
Kishegyesre, kizökkent a mindennapokból és gazda-
gabbak leszünk általa.

                                          Kubik Szintia
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Újra Kishegyesen rendezik meg a 
Vajdasági Szabadegyetemet

Az az igazság, hogy már évek óta tervezem, hogy 
részt veszek a Szabadegyetemen, de eddig mindig 
elmaradt. Össze tudnád foglalni néhány mondat-
ban, hogy miért érdemes részt venni, mi adja a tábor  
lényegét?

Idén már tizenhatodik alkalommal szervezzük 
meg a Vajdasági Szabadegyetemet, amely a vajdasági 
értelmiség gyűjtőhelyévé vált az évek alatt. Nagyon 
büszkék vagyunk, hogy egy ilyen rendezvény szer-
vezői lehetünk és, hogy elődeink ránk hagyták ezt az 
örögkséget. 

Azon kívül, hogy rengeteg új embert lehet  
megismerni úgy Vajdaságból, mint a Kárpát-Medence 
más részeiről, olyan előadókat hívunk általában, akik 
már letettek valamit az asztalra és tanulhatunk tőlük. 
Ezen kívül vannak csapatjátékaink és műhelymunka 
foglalkozások, ahol a heti fő vezérfonállal foglalko-
zunk kicsit részletesebben. Rengeteg olyan barátom 
van, akit a Szabadegyetem miatt ismerek és hálás is 
vagyok ezekért.

Kik szoktak részt venni a programokon? A részt-
vevőket tekintve mennyire vajdasági a Vajdasági 
Szabadegyetem? 

Ha nagy általánosságban beszélünk erről, akkor a 
résztvevők körülbelül 80 százaléka vajdasági a többi 
pedig a Kárpát-Medence egyéb területeiről érkeznek. 
Kort tekintve a 17-től egészen a 35-ig mindenkit meg-
találhatunk a Szabadegyetemet, bár az utóbbi pár év-
ben inkább a fiatalabbak vannak többségben.

Mit gondoltok, az évek alatt ugyanaz a csapat 
jár vissza a rendezvényekre vagy sikerül új embere-
ket is bevonzani? 

Büszkén mondhatom, hogy úgy régebbi, mint új 
emberek is járnak hozzánk, ami számomra azt jelenti, 
hogy az előző években is elégedettek voltak a részt-
vevőink a rendezvény hangulatával és minőségé-
vel, akik nyilván mesélnek a társaságuknak ezekről 
így terjed a Vajdasági Szabadegyetem híre, emellett  

Idén 16. alkalommal rendezik meg a Vajdasági Szabadegyetemet, melynek szervezését idén is a 
Vajdasági Ifjúsági Fórum vállalta magára. A szabadegyetemről, fellépőkről, hangulatról a Szabad-
egyetem főszervezőjével, Csikós Tiborral beszélgettem.
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pedig rengeteg munkát fektetünk a népszerűsítésbe, 
aminek például az idei eredménye, hogy 100 fővel 
indulunk. 

Ha jól tudom, az idei rendezvény témája a kom-
munikáció. Miért pont ezt választottátok és milyen 
programok várhatóak?

Az idei téma inkább a közösség élet fogalmát járja 
körül több szempontból. Azt látjuk, hogy az emberek 
nagy többsége a környezetünkben is inkább a közös-
ségi oldalakon és az interneten él, amivel alapjáraton 
semmi probléma nincs, viszont a túlzott netes élet el-
veszi az időt és a lehetőséget attól, hogy személyesen is 
találkozzanak. Nem is beszélve arról, hogy a neten va-
lahogy mindenki egy másik tökéletes oldalát mutatja 
magáról, ami mögé is nézünk a héten. Az előadók mi-
nőségében idén sem lesz hiány hiszen Hevesi Kriszti-
nától kezdve, Tari Annamárián keresztül egészen Cser-
nus Imréig mindenkit elhívtunk, akik jók a témában és 
előadásmódjuk ösztönözni tudják a hallgatóságot.

Már több éve a kishegyesi Kátai-tanya ad ott-
hont a Vajdasági Szabadegyetemnek. Mi indokolja, 
hogy a rendezvény ilyen hűségesen kitart a helyszín 
mellett?

Nagyon szeretjük a Kátai-tanyát, ennyire egyszerű 
a helyzet. Távol van a nagy városoktól, nyugis, gyö-
nyörű és feltöltődünk, akármikor ott vagyunk. Büsz-
kék vagyunk arra, hogy Vajdaságnak van egy ilyen 
helye.

Magából Kishegyesből mennyit láttok a tábor 
alatt? Tudom, hogy hajnali kettőig élénk oktatási te-
vékenység folyik, de a Dombos Festre vagy a Dombos 
Pincébe is ellátogattok? 

Az elmúlt pár évben sajnos sosem jött ki úgy a 
lépés, hogy együtt tudjuk szervezni a Szabadegye-
temet és a Dombos Festet, ám idén ez hála Istennek 
máshogy alakult és a két rendezvény kiegészíti egy-
mást. Akinek például Szabadegyetem heti bérlete 
van kedvezményesen vásárolhat jegyet a Dombosra, 
és a Dombosról lelátogató emberek ingyenesen bejö-
hetnek a Szabadegyetemre. 

Mit üzennél azoknak egy mondatban, akik még 
nem voltak a táborban?

Legyetek nyitottak az új-ra, hiszen csak így tud-
tok fejlődni és elérni a céljaitokat. Ha szerettek is-
merkedni és jólérezni magatokat, akkor irány a Sza-
badegyetem. Miért ne legyen még egy jó élmény az 
életetekben?

Csőke Márk
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Talán elmozdul a holtpontról
Két három nappal a Krivaja-szennyezéssel kap-

csolatos aláírásgyűjtés után hallottam a piacon, hogy 
valaki megjegyzi:” Na itt van nem volt értelme aláírni, 
mert továbbra sem történik semmi”. A folyó ugyanis 
szürkés fehér színű volt továbbra is és bűzlött, mint 
előtte. Néhány nap alatt természetesen senki sem vár-
hatott lényeges javulást, de amikor értesültünk róla, 
hogy a tartomány két legrangosabb tisztségviselője 
látogat Hegyesre és Topolyára ez ügyben, a hét köze-
pétől kezdett tisztulni a víz, pedig azelőtt mindig hét 
végén történt a legnagyobb szennyezés, köztudottan 
azért, mert a felügyelők akkor nem dolgoznak, s mire 
megérkeznek a helyszínre már csak itt-ott lesz nyo-
ma a mocsoknak, leviszi a víz, vagy legalább sokkal 
kisebb mértékben lesz található nyoma a folyóban.  
Nyilván ők sokkal hamarabb értesültek a látogatásról 
is, mint mi. 

A látogatás megtörtént és „Mátyás-királyosan” 
mondhatjuk úgy is, hogy kaptunk is meg nem is, re-
mélhetünk is meg nem is. Azért kell óvatosnak lenni 
annak latolgatásával, hogy mi fog történni ezután, 
mert a találkozón igazából csak arról volt szó, hogy 
mi a terv. Mindenki előtt világos volt, hogy egy ilyen 
középnagyságú városnak, mint Topolya és két akkora 
vágóhídnak és vágóhídi hulladékot feldolgozó üzem-
nek, mint amilyenek Topolyán működnek, kell egy 
komoly víztisztító. Az elhangzottak szerint ezeknek a 
terveknek a készítése már korábban elkezdődött, sőt 
előrehaladott állapotban van. Ilyen terv tudtommal 
Kishegyesen is van, nem részletes persze, mert ahhoz 

már ismerni kell a kiválasztott technológiát is, és a ki-
vitelezőt is stb. Ebből a szempontból Topolya előbb-
re áll, mert ott már jövőre elkezdődhet az építkezés. 
Az egyetlen új dolog az egész látogatás során az volt, 
amit a vajdasági kormányfő Igor Mirovic jelentett be, 
mégpedig, hogy a tartomány jövő évi költségvetésé-
ben előlátják a szükséges pénzt a topolyai munkála-

tok megkezdésére, és ha ugyanezt megteszik folya-
matosan a rákövetkező években, akkor talán van rá 
esély, hogy öt hat éven belül fel is épül. Más szóval 
az a változat válik valóra, amit állítólag a törvény is 
tartalmaz, hogy a topolyaihoz hasonló kapacitásokat 
2025-ig lesznek kötelesek felépíteni. (Azért fogalmaz-
tam feltételesen, mert utóbb megjelentek olyan hírek 
is miszerint ez a határidő 2040.)

Az egyszerű polgár számára azonban nem vé-

letlenül vetődik fel a kérdés, hogy miként történhet 
meg, hogy számára egy közönséges tyúkól megépí-
tése is komoly engedélyekhez kötött és ha sor kerül 
a legalizációra bizony keményen be kell fizetnie a be-
rajzolás költségeit és a kisebb beruházások esetében 
is még a hadügyminisztérium engedélye is szükséges 
(amit jó pénzért meg is lehet kapni), hogyan lehetsé-
ges, hogy vannak olyanok, akik tizenöt-húsz évig 
működtethetik kapacitásukat az emberek ezreinek 
életét megkeserítve, egy egész folyót tönkretéve. Azt 
hiszem nagyon naivak lennénk, ha elhinnénk, hogy 
csak azért kaptak szabálytalan működési engedélyt, 
mert néhány száz embert foglalkoztatnak (szándéko-
san nem családot írtam, mert azokból a fizetésekből a 
dolgozók egymagukat sem nagyon tudják eltartani, 
nem egy egész családot). Ha a több ezer ember élhető 
környezete és egészsége nem számít, akkor az a pár 
száz alkalmazott sem. Más érdekek állnak a háttér-
ben. Az aláírásgyűjtés arra azonban jó volt, hogy je-
lezze a felsőbb vezetők felé, hogy gondok lesznek a 
választásokon, ha az ügyben nem történik semmi.

P.I.
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Idén több házi sörfőzde ajánlatai közül 
is válogathatunk

Bandi Sör

Kézműve sör – IGAZI – mint a miénk

Változatos ízvilág - egyedi
Minőséges inport alapanyagok
Pár ember szorgalmas munkájának az eredménye
Minőségre törekszik.

Ipari termelésű sör

Standard termék - tömeggyártás
Minél olcsóbb előállítás
Komplex logisztikai működtetés
Profit orientáltság

A sör összetevői:

Víz 
A pontos technológiai paraméterekbe ne mélyedjünk 
bele (én sem tudom pontosan). Fontos, hogy tiszta 
legyen. Ilyen Hegyesen csak pénzért vásárolható. 
Kőrnyező települések (estünkben) Szabadka város 
nyilvános ivókútjairól. 
Fontos hogy minél tisztább legyen ( és olcsóbb).

Maláta
Árpából készül.  Az Árpát áz-
tatják, amikor  dagadt a csírától, 
hirtelen szárítják,különböző 
módokon... Pörkölhetik is.
A sör színét és alkoholtartal-
mát határozza meg. 
Német inport termékeket hasz-
nálunk.

Komló
Több éves ültetvényeken ter-
melik, magas oszlopszerkezet-
re futtatják fel.
Ez a sör fűszere.

Keserűség és aroma befolyásoló szerepe van.
Európa különböző országaiban és főleg Amerikában 
termelik azokat amiket mi használunk.
Volt régebben Bácskában is egy területre jellemző faj, 
de kiveszőben van, de ezt próbálják megmenteni.

Élesztő
Az erjesztés folyamatát határoz-
za meg. 
Leggyakrabb felosztása a sörök-
nek az élesztő tipusa alapján tör-
ténik

Kínálatunk:

Világos Bandi
Intenzív komlózás jellemzi – citrus aroma (komló)-
American Pale Ale – 5,2%
Világos Bandi előszeretettel alkalmaz abszurd meg-
oldásokat és  ízvilágokat a főzés során. A mesterről 
gyakran mondják, hogy furcsa, nem minden alap 
nélkül. Személyéről keveset tudunk, de egy dolgot 
biztosan: kitalált személy. 

Vörös Bandi 
Arányosan kombinálódnak a komló és a maláta  
jegyek – London Ale – 6,2 %
Vörös Bandi, a hegyesi sörcipapa a soron következő 
prémium alkotás. 
Kitalált személyként az expedíciók és tapasztalatok 
embere, ízvilága személyes  élményeiből fakad némi 
grapefruit esszenciával fűszerezve.

Barna Bandi 
Tipikus maláta íz jellemzi – Porter- tipikus téli ivósör 
– 7,2 %

A Bandi egy igazi kishegyesi kézműves sör. Vezetője Fontányi Andor.
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Farkas Sörmanufaktúra
A Farkas Sörmanufaktúra 

egy óbecsei kézműves sör előál-
lító műhely. Vezetője Jovánovity 
Péter. 

Sörfajták, melyeket a Farkas-
manufaktúra állít elő: 

Fokos 5,5% (blond ale)
Könnyű, közepes alkohol-

tartalmú világos sör. 100%-
ban vajdasági (palánkai) 
világos malátából készült. A kel-
lemes keserűségét a Cseh „Saaz” 
nemeskomló adja. Kiegyensú-
lyozott könnyed ízvilág jellemzi.

Busty red 5,5% (Irish red ale) 
Közepes alkoholtartalmú vö-

rös sör. Különleges pörkölésű 
karamellmaláták adják telt ízét 
és barnás - vöröses színét. A sör 
erős, malátás jellegét a markáns 
„Magnum” keserűkomló egyen-
súlyozza, így egy egyedi ízvilágú 
és különleges italt eredményez

Magnum IPA 7% (Indian 
pale ale)

Mikor belevágtunk eme le-
gendás sörstílus elkészítésébe, 
egy elv vezérelt minket. A több, 
jobb! Így került bele 5 fajta ma-
láta (3 fajta német, 1 belga és 
mindennek az alapja, a bácskai 
malát ), ez mellé került még 3 
féle angol keserű - és aromakom-
ló. Egy nagyon karakteres, testes 
sör, magas alkohol tartalommal.

Devil’s milk 7,5% (stout)
Egy klasszikus, ír barna sör, 

újraértelmezve. Tömör ízvilágát 
a csokoládémaláta, a pörkölt 
árpa, egy csipetnyi pörkölt zab-
pehely és egy kiadós adag kese-
rűkomló adja.
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