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Kabalába menekülünk…

16 éve volt utoljára színpadon az akkoriban nagy népszerűségnek örvendő MV Ka.Ba.La.2 zenekar, akik egy jubileumi emlékbuli keretében újra közönség elé álltak. A június 6-i bál a várakozásoknak megfelelően remekül sikerült, hiszen nem csak a
nosztalgiázni vágyó egykori rajongók, hanem a fiatalabb generáció tagjai is gyarapították a közönség számát, köztük olyanok
is, akik talán még meg sem születtek a 25 éves együttes megalakulásakor. A részletekről Király Gyulát, az együttes mindenesét kérdeztük.
– Hogy indult a zenekar 25 éves történelme?
– A 80-as évek végén, itt az ÁMK falai
között jó néhány fiatal megfordult zenélés gyanánt.
Rockot nyomtunk, többen is próbálkoztak ezzel a stílussal. Aztán finomodott a
dolog, és a báli zene irányába indultunk
el. A tűzoltószertár volt a próbatermünk,
és az 1989-es szilveszteri bálban debütáltunk, Modern Verebek néven. 1990
tavaszán ORI vizsgát tettünk. Aztán kerestünk egy komolyabb nevet, így találtunk rá a Ka.Ba.La.2 -ra, a nevek: Karcsi,
Balázs, Laci, Lajos kezdőbetűiből. Kabalánknak megmaradt a modern veréb
fejhallgatóval, mikrofonnal és adidas
csukában. Tehát egyik megvilágításban a
mi kabalánk egy modern veréb, a másikban az MV Ka.Ba.La.2 pedig: Manager,

Viol, Karcsi, Balázs, Laci,
Lajos.
– Voltak közben személyi változások is, és volt
olyan időszak, amikor
felbomlott a Kabala.
– Így van, több ízben
volt tagváltozás. Először
a karrier szólította Budapestre Tóth Lászlót,
őt Bankó Ferenc helyettesítette az Extázis zenekarból. Aztán később
Kiss Károly, dobos távozott, helyét Matyi József vette át.
Belovári Viol énekesnő helyett később
Bercea Bianka énekelt. 1998-ban aztán
feloszlott az együttes, de 1999-ben rendeztünk még egy nosztalgia bulisorozatot Sármelléken, Reziben és Zalaváron.

Ekkor lett volna 10 éves a zenekar.
– Hogy jött az emlékkoncert ötlete? Mindenki elsőre partner volt?
– Az alapító tagok korábban is szerettek
volna születésnapot, évfordulót tartaFolytatás a 2. oldalon

Köszöntjük ballagó
nyolcadikosainkat!
Ágoston Patrícia
Balogh András
Belovári Júlia Anna
Benke Géza
Bogdán Anasztázia
Cserép Péter Ferenc
Domján Krisztián
Fischer Klaudia
Gajdán Mihály
Gosztonyi Zoltán
Horváth Boglárka
Hozlár Bence
Jäger Dávid Viktor

Kiss Virág
Koltai Viktória Elvira
Kozma Evelin
Lukrécia
Lakesz Ádám
Pandur Virág
Sass Gergő
Szabó Lilla Krisztina
Szi Vivien
Tüske Fanni Dorka
Vörös Balázs
Osztályfőnök:
Horváth Judit
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Borbarátok ünnepe
Az idei évben is megrendezte már hagyományosnak mondható borversenyét az Otelló Borbarátok
Köre. Az május 15-i versenyre 47 borral neveztek a
gazdák, s köztük már nem csak sármelléki, hanem
cserszegtomaji, hévízi, vindornyaszőlősi, sőt a szervezet csentei kapcsolata mentén szlovén minták is
kóstolhatóak voltak. A zsűriben helyet foglalt Varga
Eszter borász, aki rendszeres résztvevője a sármelléki boros rendezvényeknek, valamint dr. Bakonyi
László és lánya, Bakonyi Júlia borászok. A bírálók
egyöntetű véleménye volt, hogy a megyei átlaghoz
képest jobb minőségű borok vettek részt a versenyen, amelynek eredményeként 15 arany, 23 ezüst,
5 bronz és 4 okleveles minősítést osztottak ki. A
minősítések átadására május 30-án Orbán-napi
rendezvény keretében került sor, ahol az Orbánszobor áldásával indult a nap, majd egy jó hangulatú vacsora keretében tisztelegtek az idei versenyborok előtt.

Kabalába menekülünk…

Folytatás az 1. oldalról
ni, de ezt nagyon nehéz volt megszervezni. Sajnos egy halálesetnek kellett történnie ahhoz, hogy újra fontosak legyünk
egymásnak. Az együttes zenei esze távozott, aki halálának
hamarosan második évfordulója lesz. Gitár, billentyű, ének és
abszolút hallás. Ő volt Keserű Lajos! Azonnal össze is jöttünk
egy vacsora erejéig, és onnantól kezdve egyenes út volt az évfordulós bálig, amely így nem csak születésnapi nosztalgiabuli,
hanem emlékkoncert is lett. Az én születésnapi bulim is egy
támpont volt, ahol megjelent az együttes, mint meglepetés.
Már csak a dátumot kellett kiválasztanunk, ami végül június
6. lett.
– Hosszas szervezés után elérkezett a bál estéje. Volt-e a tagokban feszültség?
– Én szervezőként azt mondhatom, hogy nem hiszem, hogy
bármelyik tag ne izgult volna. Izgatottak voltunk, és készültünk, hogy ne okozzunk csalódást. Főként olyanoknak, akik
ilyen típusú zenén nőttek fel, de azoknak is igyekeztünk
megfelelni, akik a fiatalabb generációt képviselték.
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– Az elmondható, hogy a buli nagyon jól sikerült, erről tanúskodik a több mint 300 megjelent vendég is. Ti hogy értékelitek a rendezvényt?
– Beszélgettünk erről, és úgy értékeltük, hogy amit szerettünk
volna, vagyis, hogy az említett közönség jól szórakozzon, illetve megemlékezzünk zenésztársunkról, jól végrehajtottuk.
Nagyon örülünk, hogy itt lehettünk, és, hogy ilyen sokan jelen voltak ez alkalomból. Több pár is volt, aki a színpad előtt
végigtáncolta az estét, jól mulatott. Ez már csak azért is nagy
siker, mert ebben a formációban rendszeresen 20 éve játszottak együtt utoljára az alapítók.
– Kell-e újabb 16 évet várni egy újabb MV Ka.Ba.La.2 bulira?
– Nem egyszerű összehozni egy ilyen eseményt, de szervezőként látom a munkát a mostani buli előkészületeiben. Ebből kiindulva a másik két fellegvárban – Zalavár és Rezi – el
tudnék képzelni még két bulit. Hangsúlyozom, hogy ez a mostani munka miatt lehetséges, hiszen ha ezt nem lovagoljuk
meg, elképzelhető az újabb kihagyás. Ha lenne, ebben az évben tudnánk megvalósítani, ha nem, akkor nem zárom ki az
újabb 16 évet. Ám a 30 éves évfordulót mindenképpen forszírozom…
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Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a vashulladék gyűjtését
2015. június 20-án (szombaton) délelőtt helyi civil egyesületeink végzik.
Kérjük a vashulladékot kapun belül gyűjteni vagy a szállítást illetően
az alábbi telefonszámon egyeztetni: + 36 30 5613788, vagy +36 30 9015198
Segítségüket előre is köszönjük!
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Ingyenes jogsegély
pszichiátriai visszaélések esetén

Különleges jogsegélyszolgálatot működtet egy alapítvány
Magyarországon: azoknak nyújt ingyenes jogi segítséget,
akiket pszichiátriai osztályon vagy intézetben ért sérelem
vagy visszaélés.
Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány,
amely 1994 óta működik Magyarországon, a pszichiátriákon
történő visszaélések széles skálájával találkozik: sajnos gyakoriak a kényszerkezelések, a túlgyógyszerezések, az indokolatlan fizikai kényszerítések, és bizony még ma is elektrosokkolnak embereket. Az elmúlt húsz évben panaszosok ezrei
fordultak a jogvédő alapítványhoz, és nagyon sok esetben
sikerült nekik hatékony segítséget vagy jogi kompenzációt
nyújtani. Egy alkalommal egy nő kereste fel az Alapítványt,
akit férje egy pszichiáter segítségével, akarata ellenére, jogtalanul szállíttatott pszichiátriára. A jogvédő szervezet segítségével jogi eljárás indult, melynek következtében a bíróság
a panaszosnak 700 000 forint kártérítést ítélt meg. Egy másik
esetben egy nő az Alapítványt azzal kereste meg, hogy édesanyja kis híján belehalt a pszichiátriai „gyógyszerezésbe” egy
vidéki kórházban; életét csak a családtagok közbeavatkozása és a gyors orvosi segítség mentette meg. Az Alapítvány
munkájának köszönhetően előbb az Orvosi Kamara marasztalta el, majd a büntető bíróság is bűnösnek találta és elítélte
a visszaélést elkövető pszichiátert. A feltárt problémákról a
törvényhozókat és a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatja kiadványokkal, újságcikkekkel, tévéműsorokban és kiállítások szervezésével az emberi jogvédő alapítvány. Ahogyan a
pszichiátriai visszaélések nem korlátozódnak csupán Magyarországra, úgy a jogvédő szervezet is nemzetközileg működik,
Los Angeles-i székhellyel. Az Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért (CCHR) nemzetközi non-profit szervezetét 1969-ben
alapították, abban az időben, amikor a pszichiátriai kezeltek
a társadalmak meglehetősen elfeledett rétegét jelentették.
Az élet igazolta, hogy a CCHR munkája létfontosságú az
egész világon: e nemzetközi non-profit szervezet segített
leleplezni a dél-afrikai pszichiátriai rabszolgatáborokat, ahol
az apartheid idején fekete páciensek tízezreit dolgoztatták
rabszolgaként – s mindezt a pszichiáterek „ipari terápiának”
nevezték. Olaszországban kormányzati hivatalnokokkal és parlamenti képviselőkkel együtt a CCHR olaszországi
szervezete vizsgálatokat végzett az ország koncentrációs
táborokra emlékeztető pszichiátriai intézeteiben, ami számos
intézmény bezárását eredményezte. Kaliforniában a CCHR
érte el 1976-ban, hogy a pácienseket az elektrosokk-kezelést
megelőzően kötelezően tájékoztassák a kezelésről, és csak az
illető beleegyezésével hajthassák végre azt. Miután nemzetközi precedenst teremtett, ezt a szabályozást a világ sok más
országában szintén elfogadták.
Ha családtagja, barátja, ismerőse pszichiátriai visszaélések
vagy félrekezelés áldozata lett, vagy bármilyen sérelmet
kellett elszenvednie pszichiátrián, az Alapítványt alábbi
elérhetőségeken keresheti meg:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Telefon: 06 1 342-6355, mobil: 06 70 330-5384,
e-mail: panasz@cchr.hu, weboldal: www.emberijogok.hu
Az Alapítvány minden információt bizalmasan kezel.
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Gólyahír

Köszöntjük településünk
legifjabb lakóit!
Asperján Ákos Bátor
2015.05.18.

Sármellék, Arany János u.16.

Horváth Arnold Denisz
2015.05.18.

Sármellék, Dózsa Gy. u. 64.

Tóth Flórián Ferenc
2015.05.26.

Sármellék, Barátság ltp.3.

Figyelem!
Fiatal diákokat keresünk
nyári kerti munkára.
Érdeklődni lehet a +36 20 2223-603,
vagy a +36 30 5595-771-es telefonszámokon!
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Felelős kiadó:
Sármelléki Óvoda Általános
Művelődési Központ
Szerkesztőség:
ÁMK Sármellék, Zala u. 1.
Telefon: 83/355-011 • Fax.: 83/355-011
Szerkesztő: Szabó Csaba • E-mail: szabocsaba86@gmail.com
Tördelés, nyomtatás:
RENZOL Dekor Reklámstúdió • Zalaszentgrót, Megyei út 2.
Telefon: +36 30 2268 273
E-mail: info@renzoldekor.hu • www.renzoldekor.hu

