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Gulli Briem: Az embereknek kötelességük megosztani másokkal, amijük van!

Világsztárok segítettek az árvízkárosultaknak
Összesen ötvenmillió forint jött össze az árvízkárosultak számára szervezett hétvé-
gi rendezvényen. A Helyi Téma, a Magyar Televízió és a StarGarden fesztivál közös 
szervezésében kezdeményeztünk gyûjtést a magyarországi árvízkárosultak javára. 
A hétvégén átívelõ monstre koncertsorozaton az érdeklõdõk számos külföldi és 
magyar sztár fellépését követhették figyelemmel, a belépõjegyek árának egy részét 
pedig az árvízkárosultak kapják. 

A StarGargen fellépõi, köztük 
számos világsztár is úgy érezte, 
segítenie kell. – A Kool and the 
Gang egész történetét átszövi az 
a meggyõzõdésünk, hogy tõlünk 
telhetõen támogatnunk kell a 
rászorultakat – mondta Robert 
Kool Bell, a Kool and the Gang 
együttes frontembere lapunknak. 
– A banda Jersey Cityben alakult 
meg, ahol sok nehéz sorsú ember 
él. Már a kezdetekkor jótékony-
kodtunk, felkerestünk iskolákat, 
együtt zenéltünk a diákokkal, 
pénzzel és kapcsolatokkal segí-
tettük a zenei tanulmányaikat. 
Játszottunk olyan emberek elõtt 
is, akik maguk nem engedhették 
volna meg, hogy kifizessenek egy 
koncertbelépõt. A New Orleans-i 
árvíz idején egy iskolát támogat-
tunk. Legutóbb pedig volt alkal-
munk ellátogatni Haitire is, a 
földrengést követõen. Ott örökbe 
fogadtunk egy várost, és láthat-
tuk, hogy a természeti katasztró-
fák miként képesek derékba törni 
egy ember életét, elpusztítani élete 
munkáját. Átérezzük a magyar 
árvízkárosultak fájdalmát, ezért 
természetes, hogy segítünk nekik 
ezzel a fellépésünkkel. 

Steve Katz, a Blood Sweat & 
Tears alapítója szeretne örömet 
szerezni a bajbajutottaknak.– 
Azzal, hogy olyan zenét játszik 
az ember, ami sokaknak örömet 
okoz, már sokat tettünk az embe-
rekért. Remélem, az árvízzel súj-
tott Magyarországnak is tudunk 
segíteni ezzel – magyarázta mun-
katársunknak a zenész. 

Teddy Osei, az Osibisa alapítója 
is elmondta, miért tartotta fontos-
nak, hogy segítsen. – Hallottunk 

róla, hogy itt is áradások vannak. 
Sajnos errõl van tapasztalatunk, 
hiszen Ghánában is rendszere-
sen vannak árvízek. Nemcsak 
Afrikában, és itt, de fellépéseink 
során Libanonban és Indiában is 
láttunk már hasonló helyzetben 
lévõ embereket. 

John Mayallnak fogalma sem 
volt korábban, hogy mekko-
ra pusztítást tud végezni a víz. 
– Öthetes turnén vagyunk, az 
egyik koncert jön a másik után, 

Izrael, Csehország, Szlovákia, 
Magyarország. Nem tudtam 
korábban, hogy Magyarországnak 
ilyen gondot okoz az árvíz. Csak 
ide érve értettem meg, hogy a kon-
cert egy ilyen nemes ügyet szolgál. 
Nagyon örülök annak, hogy ez az 
esemény ilyen módon is értelmet 
nyert – mondta el Mayall a Helyi 
Témának. 

– Korábban láttam 
New Orleans-t, ahogy elmos-
ta a vihar. Tudom, hogy milyen 
nehéz lehet az embereknek itt 
Magyarországon, egyértelmû, 
hogy segítenem kell – mondja Eric 
Burdon, az Animals alapítója. – 
Úgy gondolom, ha lehetõséged van 
arra, hogy elmenj ilyen helyekre, 
és kicsit helyrerázd a problémák-

kal küzdõ emberek lelkét zenész-
ként, akkor ezt kell tenni! 

A Mezzoforte dobosa, az 
ENSZ nagykövet Gulli Briem 
is fontosnak tartja a segítséget 
embertársain. – A hírekben hal-
lottuk, hogy a víz hány ember 
életét és lakóhelyét veszélyez-
teti most Magyarországon, úgy-

hogy nagyon szívesen járultunk 
hozzá mi is a gyûjtéshez. Az 
embereknek kötelességük adni 
és megosztani másokkal, ami-
jük van. Hatalmas katasztrófák 
vannak a világban, és még min-
dig nem tanultunk meg segíteni 
egymásnak!
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3 millióért kelt el a Deep Purple gitárja
A hírességek elárverezett relikviáiból közel 33 millió forint gyûlt össze. 
Voltak, akik nem kívántak licitálni, de a felajánlásokkal nem fukarkodtak. 
A pénzösszegeken kívül, sokan tárgyi segítséget, sõt még lakhatási 
lehetõséget is felkínáltak a rászorulóknak. A betelefonálók hívását a 
stúdióban a hazai kulturális élet ismert alakjai fogadták, többek között 
Márta István, az Új Színház igazgatója, Gerendás Péter zenész, Puskás 
Péter színész-énekes, akihez egy olyan hívás is érkezett, amelyben egy 
cég az újjáépítés munkálataihoz ajánlott fel eszközöket, anyagot és 
berendezési tárgyakat. A világsztárok relikviái is jóval az értékük fölött 
keltek el, a Deep Purple gitárját 3 millió forint érkezett, az Osibisa poló 
pedig 30 ezer forintért talált gazdára. Ákos fekete gitárjáért 300 ezer 
forintot adtak. Hazai sztárjaink segítõkészsége töretlen, számos sztárre-
likviára az interneten továbbra is lehet licitálni. Kalapács alá kerül többek 
között Dolly híres napszemüvege, Dukai Regina egy darabot a Sugar 
Bird kollekcióból, Zentai Márk pedig azt a nyakkendõt kínálta licitre, 
amelyben elsõ klippjében szerepelt. A tárgyakról a www.helyitema.hu 
oldalon tájékozódhat. 

Pintér Tibor: A lovat kell dicsérni
A magyar városok és fal-
vak ünnepén, a budapes-
ti Hõsök terén Demecser 
település versenyzõje, 
Gajdos Zsolt emelhette 
magasba a bajnoki cím 
dicsõségének szimbólu-
mát, a Nemzeti Vágta 
díszkardját, és vihette 
haza nevezõjének a 20 
millió forintos fõdíjjal 
együtt. A versenyszámok között szerepelt egy új feladat, a kocsihúzás. 
Kocs község ugyanis hagyományteremtõ viaskodásra hívta ki a spor-
tolók és a színészek-zenészek alkalmilag összeverbuválódott csapatát. 
Végül a sportolók, Katus Attila vezetésével fölényes gyõzelmet arattak. 
Dombóvári Vanda a színész-zenész csapat egyetlen nõi tagja lapunk-
nak elmondta, nagyon élvezte a versenyt, és bár mindent megtettek, 
de az utolsó helyre szorultak. – Hallottam, ahogy fújtatnak a fiúk, és 
küzdenek. Ez sajnos kevésnek bizonyult – mondta Vanda. – Na jó, 
most már elárulhatom, igazából direkt maradtunk le! – tette hozzá 
nevetve a mûsorvezetõ. Vanda is azon hírességek közé tartozott, akik 
különleges fejfedõkkel emelték a rendezvény fényét csakúgy mint 
Keresztes Ildikó, vagy a férjének szurkoló Détár Enikõ. A jótékonysági 
futam indulói között hatalmas versenyben Hajas László fölött Pintér 
Tibor gyõzedelmeskedett. A színész elmondta: a verseny elõtt igyekezett 
megszabadulni egy pár kilótól, hogy ezzel is növelje a nyerési esélyeit. 
Pintér, aki szerint a lovat kell dicsérni az elért eredményért, százezer 
forintos nyereményét az árvízkárosultak javára ajánlotta fel. 

Az Osibisa együttes tagjai Ghánában is segítettek az árvízkárosultaknak

John Mayall: Nem tudtam, hogy ennyi gondot okoz az áradás!

A Kool and the Gang szerint kötelesség támogatni a rászorultakat


