8. Az Accident zenekar működése
8.1. Az első 20 év és a zenekar tagjai
1995. májusában öt lelkes fiatal megalakította Simontornya első igazi rock-zenekarát.
Működésükhöz a művelődési ház biztosította a teret - a 18. számú teremben próbáltak. A
megyei napilap 1 év múlva már arról adott híradást, hogy bemutatkozó koncerten lép fel
június 28-án a simontornyai művelődési házban a ház rockzenekara, az Accident.1
A zenekar tagjai időről időre változtak, egyetlen kivétellel - Horváth Zoltán a kezdetektől
zenél, szervez, vezet stb. szünet nélkül, napjainkig. A próbaterem is többször változott, de
mindig a kultúrház berkein belül maradt. Az ezredforduló körül a kultúrház alagsorában
leválasztottak egy termet a zenekari próbák részére. A jelenlegi helyük nedves, nagyon várják,
hogy a Klub épületben átköltözhessenek.

A zenekar első felállása:
Az első „alakulat” tagjai Gondos
Róbert basszus gitáros, Horváth
Zoltán gitáros, Kiss Gábor énekes,
Dégi Imre gitáros és Földi Mihály
dobos voltak.2

Gondos Róbert hamar elhagyta a zenekart, helyére jött Böröczki Balázs, majd Kiss Gábor
elment, a helyére Kovács Zsolt érkezett.
A 3. alakulathoz csatlakozott Mészáros László gitáros, akit már régebb óta ismeretek, sőt
együtt is gyakorolgattak, ő Dégi Imre helyére érkezett. Ez a formátum is csak egy kis ideig
maradt, mert elment Kovács Zsolt, s az éneklés Horváth Zoltánra maradt. Ebben a felállásban
kerültek fel először a művelődési ház nagy színpadára néhány meghívott zenekarral együtt
1996-ban. Utána Földi Mihálytól vált meg a zenekar. Hárman maradtak. A koncerteken dobon
kisegítette őket Böröczki Balázs hajdani kollégista társa, Dér István Hartáról, aki szinte
minden hangszeren játszott.
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Tolnai Népújság, 1996. június 26.- Röviden
Fénykép az Accident zenekartól

1996. június 21-én, a Zene Ünnepén a város strandjának színpadán Herczeg Lajos jóvoltából
lépett az Accident zenekar. 3
1996. augusztus 3-án öt amatőr rockzenekar muzsikált a simontomyai művelődési házban:
sorrendben az Accident, az Angyali Üdvözlet, a Nomansland, a Honey, és a Flak együttes.4
Az Accidentből eltávozó tagok létrehoztak 1997 körül egy új formációt The Cunts néven,
amely inkább punk jellegű zenét játszott. Más zenei irányt kedveltek és magát az
együttzenélést is lazán szerették, kötelezettségek nélkül, nem akarták komolyan művelni.
Az Accident-ből kivált The Cunts együttes próbájára bekukkantott és énekelt egy kicsit
Horváth Zoltán.

A képen elöl Dégi Imre, Kovács Zsolt és egy lelkes rajongó, Kovács Szabolcs látható. A zenekar mögött
Horváth Zoltán énekel, leghátul Visnyei László látható.5

1997. április 30-án, a Simontomyai Majális előestéjén lépett fel az Accident együttes a
művelődési házban.6
1997-ben Rock-karácsonyt rendeztek. Öt amatőr rockzenekar lépett fel Simontornyán a
művelődési ház színpadán december 28-án. Az Ördögáro©k karácsonyi decibelajándékait a
Nincs, az OOZE, az Accident, az UV és a Bring Beer Band nevű társaságok szállították.7
Az Accident 4. formátumában az új dobos Szabadkai Csaba lett. A zenekar 1997-2009 között
így működött. Igen tartós felállásnak bizonyult, 12 éven át együtt maradt a zenekar négy
tagja: Böröczki Balázs, Horváth Zoltán, Szabadkai Csaba és Mészáros László. 2004-ben
néhány hónapig Adrián Imre is tagja volt a zenekarnak. Később fokozatosan elmaradt, nem az
Accident zenéje jelentett számára kibontakozási lehetőséget.
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Tolnai Népújság, 1996. július 2.-Forgatag a Zene Ünnepén
Tolnai Népújság, 1996. augusztus 30.- Röviden - Rock-ötös Simontornyán.
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Fénykép az Accident zenekartól
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Tolnai Népújság, 1997. április 30.- Majálisok megyeszerte - Simontomya
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Tolnai Népújság, 1997. december 23.- Rockkarácsony
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Az Accident zenekar 2004-ben.8
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Kép az Accident zenekartól

Az 5. alakulatban a megnősülő és elköltöző Böröczki Balázs helyét Nagy Krisztián foglalta el.
Horváth Zoltán gitár/ének 9

Nagy Krisztián basszusgitár/ének (őt rendszeresen
Rudan Joe-nak vélik)

Szabadkai Csaba dob

Mészáros László gitár
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Képek a zenekar honlapjáról - http://accident.mindenkilapja.hu/ (2015-ben)

8.2. A zenekar fellépései
Először a mindenki által ismert és kedvelt híres együttesek számaival mutatkoztak be.
Eközben keresték saját stílusukat, így fokozatosan saját szerzeményeik is helyet kaptak
műsorukban. 1997-ig többszöri tagcsere után stabilizálódott az együttes Horváth Zoltán
vezetésével, aki énekelt és gitározott. Böröczki Balázs basszusgitáron játszott, Mészáros
László gitározott, Szabadkai Csaba pedig dobolt. Többször vettek részt tehetségkutató
versenyeken és előzenekarként szerepeltek a Bomber, a Rómeó vérzik stb. zenekarok előtt.
2002-ben a Tamási Lovasnapok rendezvényein a Beatrice együttessel léptek fel. Országos
turnén vettek részt a C.A.F.B. zenekarral. Ezekről az eseményekről a rock világában jelentős
folyóiratok: Metal Hammer, Rock info mellett a Tolnai Népújság is rendszeresen hírt adott.
Napjainkban mindent játszanak, de a kemény rock maradt a kedvencük, és sok-sok jó
szereplésre tudnak visszaemlékezni. .

8.2.1. Támogatók
Az Ördögáro©k emblémája

A Dallos László vezette Mozi büfében honosodott meg Simontornyán a rockélet, ennek
következményeként 1996-2000 között vette fel a hely az ÖrdögáRock nevet, melynek
vezetője szponzorként is támogatta az együttest.10
1996-2000 között az ÖrdögáRocknak, mint rock-kocsmának is híre volt. Jelentkeztek
fellépésre zenekarok, ill. fénykorában megfordult itt P-Mobil, Sing-Sing, Tunyogi Rock Band
többször is, Junkies és sok-sok amatőr zenekar is.

Dallos Lászlóval, az ÖrdögáRock üzemeltetőjével, a zenekar támogatójával. A képen → Horváth Zoltán, Dallos
László, Böröczki Balázs, Mészáros László és Szabadkai Csaba.11
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Simontornyai Hírek - 2004. májusi száma, 10.o. - 9 éves az Accident zenekar
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Később 2002-2009 között a Kaktusz Ranch (tulajdonosa Szántó László)
rendezvényeknek, ahol az Accident zenekar is rendszeresen fellépett..13

12

adott otthont a rockzenekari

A Kaktusz Ranch és
tulajdonosa, Szántó
László.14

Androméda koncert a Kaktusz Ranch-ben 2008-ban. 15
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A Kaktusz Ranch profilja ebben az időszakban: Félprofi és profi zenekarok előadása; Konditerem, fitnesz
lehetőségek; Rodeóbika; Görkori pálya; Felnőtt és gyerek mászófal; Internet; Gumiszerelés volt.
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Simontornyai Hírek - 2004. májusi száma, 10.o. - 9 éves az Accident zenekar
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Simontornyai Hírek 2010. májusi száma - A kép a második alkalommal megrendezett simontornyai
székhellyel működő Észak-Tolnai Hegyközség területi borversenyén készült.
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http://www.andromedapictures.gportal.hu/picview.php?prt=566508&gid=2336649&index=11 (2016.06.28.)

