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Caramel: Átérzem a tragédiát!
Caramel zsúfolt programjába mindig 
beilleszti a jótékonysági rendezvénye-
ket, mert úgy véli, mindenkinek köte-
lessége segíteni. Az énekes így termé-
szetesnek tartotta, hogy ne csak fellép-
jen a StarGarden rendezvényen, de az 
árvízkárosultak megsegítésére szerve-
zett jótékonysági árverésbe is beszáll. 
– Valami személyes dolgot szeretnék 
felajánlani, nagyon örülök ennek a 
kezdeményezésnek, ezért gondolkod-
ni fogok, mi is legyen az – mondta 
Caramel, aki az elmúlt napokban feszül-
ten figyelte a híradásokat. – Anyukámék 
Törökszentmiklóson laknak, az is kri-
tikus hely ár- és belvíz szempontjá-
ból, de szerencsére náluk nem történt 
katasztrófa. Viszont sok ismerõsöm van 
Borsodban, beszéltem is velük, szörnyû 
az ottani helyzet. Volt, aki azt mondta, 
már nem tud mit tenni, csak imádkozni 
– magyarázta Caramel, aki örül, ha segít-
het. – Átérzem a tragédiát, szeretnék 
minél több embernek segíteni! szdCaramel: Szeretnék minél több embernek segíteni!

Rita együtt zsákolna a fiúkkal
Terecskei Rita és a Zanzibar együttes minden segítsé-
get megadna az árvíz károsultjainak, amit csak lehet. 
Rita lapunknak elmondta: erkölcsi kötelességünk 
összefogni, hogy segítsünk az égi csapás áldozatai-
nak. 

– Ha saját szociális helyzetünket nézzünk, és azo-
két, akiknek mindene odaveszett a katasztrófában, 
tudjuk, muszáj segítenünk – mondta Rita. – Borzasztó 
látni, hogy sokaknak az egész háza és az összes emlé-
ke odaveszett. Ott maradtak egy szatyor holmival, 
az életük pedig elúszott. Ilyenkor minden jóérzésû 
ember keresi a megoldást, hogy hol tud segíteni. Már 
gondolkodtam rajta, hogy személyesen is kimegyek a 
gátakra homokzsákot pakolni, és ezzel szerintem az 
együttes többi tagja is így van. Ha egy kéz mellé még 
egy kéz meg még egy odaáll, akkor sokan leszünk, és 
azzal már sokra megyünk! � U.�J.Terecskei Rita: Erkölcsi kötelességünk segíteni

Marót Vikit lelkileg megviselik a katasztrófák
Marót Viki édesanyja a Duna-patron él, 
ezért az énekesnõ az állandó áradások 
miatt pontosan tudja, hogy milyen, ami-
kor a víz egy egész élet munkáját veszé-
lyezteti. Viki számos dokumentumfilmet 
látott már a katasztrófák áldozatairól, a 
katasztrófa képei lelkileg mindig megvi-
selik. 

– Anyukám a Duna-parton lakik, a kert-
jébe az áradásokkor mindig betör a víz, 
ami ellen homokzsákokkal védekezünk 
– árulta el Viki. – Ilyenkor egy egész élet 
munkája veszélyben forog a természet 
miatt, ezért el tudom képzelni, milyen 
lehet azoknak a családoknak, akiknek az 
otthonát tönkretette a víz. Fontos, hogy 
segítsünk ezeknek az embereknek, hiszen 
gyakran szinte semmijük sem marad. 
Most van itt az ideje, hogy megmutas-
suk, ki tudunk állni a károsultak mellett. 
A férjemet nagyon érdekli ez a téma, így 
sok dokumentumfilmet néztünk errõl. 
A filmekben látottak mindig megviselnek 
lelkileg! � u.�j. Marót Viki: Minden katasztrófa megvisel lelkileg!
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Az énekesnõ házában és udvarában méteres víz állt

Keresztes Ildikó
tutajjal közlekedett
Szükséghelyzetben egy egész ország képes 
összefogni, mindenki szeretne segíteni. 
Az utóbbi hetek esõzései miatt megáradt 
folyók okozta károk, otthontalanná váló 
családok mindenkit megérintenek. Keresztes 
Ildikó lapunknak elmesélte azt is, hogy 
gyerekkorában õ is megélt néhány árvizet.– 
Nagyon fontosnak érzem, hogy én is segít-
sek – mondta el lapunknak az énekesnõ. 
– Huszonévesen talán még nem éreztem 
olyan fontosnak, de ma már egyre inkább. 
Gyerekkoromban Marosvásárhelyen éltünk. 
A mai napig emlékszem, amikor a Maros 
kiöntött 1970-ben, vagy ’71-ben. Akkor 
tutajjal közlekedtünk az udvaron, amit kis-
lányként nagyon élveztem. A házban és az 
udvaron is egyméteres víz állt, és a nagy-
apám nem motorral, hanem tutajjal jött át 
hozzánk.� Györösi�Zsófia Keresztes Ildikó Marosvásárhelyen látott elõször árvizet


