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Tisztelt Támogatónk, kedves Partnerünk!

Az Ön segítségével végre valóra válhat a Törőcsik Marival szőtt 
álmunk. Örömmel jelentjük be, hogy 2015-ben létrehozzuk 
Magyarország első olyan kávézóját és egyben közösségi és 
kulturális központját, ahol fogyatékossággal élők számára biz-
tosítunk újabb munkahelyeket. Céljaink megvalósításában az 
Ön támogatása elengedhetetlen számunkra. 

A Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány jótékonysági aukciója 
negyedik alkalommal kerül megrendezésre. Az elmúlt két év-
ben közel 150 közismert személy ajánlotta fel mackóját, melyek 
elárverezéséből ez idáig 13 millió forint gyűlt össze. Az idei év-
ben 20 köztiszteletben álló személy mackóira és személyes tár-
gyaira licitálhatnak. Ezúton is köszönjük szépen felajánlásaikat!

Segítsen Ön is, hogy a hazánkban élő több százezer megválto-
zott munkaképességű személy 10%-os foglalkoztatási arányát 
növelni tudjuk. Ne feledje: ami Önnek egy maci megvásárlása, 
az másnak egy új munkahely reményét, társadalmi beilleszkedé-
sének feltételét jelentheti!

Köszönettel: Törőcsik Mari és Kárász Róbert

KÖSZÖNTŐ





SZEMÉLYES TÁRGYAM

Nagyszabású Aréna-koncertjén visel-
te ezt a nyekkendőt a népszerű éne-
kes-színész, amely azóta is kabalája. 
Zoltán nagyon bízik benne, hogy új 
gazdájának is szerencsét hoz majd.  

TÖRTÉNETEM

Bereczki Zoltán mackója az évszak-
nak megfelelően kabátba öltözött. A 
színész kislánya, Zora egyik kedvenc 
plüssét ajánlotta fel nekünk, akit kö-
zösen választottak ki egy játékbolt 
polcáról néhány éve. Sok-sok színházi 
előadáson és koncerten járt a maci, 
most zenekedvelő gazdáját keresi.  

TÉTELSZÁMOM:  01

NEVEM: BUNDÁS
KOROM: 4 év

ELŐZŐ GAZDÁM:

BERECZKI ZOLTÁN
EMeRTon- és Súgó Csiga- díjas  
színész, énekes, zenei produc-
er. A Budapesti Operettszínház 
színésze, 2006-ban az “Év mu-
sicalszínésze”. Számos zenei 
televíziós műsorban működött 
közre az utóbbi években. 

A Rómeó és Júlia c. musical több száz előadásában láthattuk a színészt. 
A kép forrása: tv2.hu





SZEMÉLYES TÁRGYAM

Mivel Bródy János számára a zene a 
legfontosabb, kottafüzetét és 2010-
es nagykoncertjének DVD-jét is de-
dikálta, ezeket bocsátja most árve-
résre. 

TÖRTÉNETEM

Bródy János esetében nem is volt 
kérdés, hogy egy Micimackó lesz 
a felajánlott plüssmaci, hiszen a 
Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekes 
előadásában tudhatta meg több 
generáció is, hogy ha hull a hó és hó-
zik, Micimackó fázik. Micimackót egy 
kedves rajongójától kapta a zenész. 

TÉTELSZÁMOM:  02

NEVEM: MICIMACKÓ
KOROM: 15 év

ELŐZŐ GAZDÁM:

BRÓDY JÁNOS
Kossuth-díjas és Liszt Fe-
renc-díjas  énekes, gitáros, 
zeneszerző, szövegíró. Az 
idei évben 50. születésnapját 
ünneplő Illés-együttes tagja.  

Az Il lés-együttes több dalában is szerepel a sárga rózsa. 
A kép forrása: inconcert.hu





SZEMÉLYES TÁRGYAM

Süsüke, a sárkánygyerek szerepel 
azon a bögrén, amelyet Csukás Ist-
ván dedikált a jeles alkalomra. Emel-
lett egy olyan kisméretű plakátot is 
felajánlott, amely gyűjtők körében is 
ritkaság, ráadásul ezt aláírásával is 
ellátta a mese szerzője. Az egyfejű 
sárkány több generáció szívébe lop-
ta be magát. 

TÖRTÉNETEM

 „Mackó brummog: irgum-burgum,
bundám rongyos, ezért morgom.

Elballagott a szabóhoz,
de a szabó pénzért foltoz.

A mackónak nincsen pénze,
elköltötte akácmézre.

Szegény mackó, mi lesz veled,
hogyha megjön a nagy hideg?” – 

írta Csukás István a Mackómesében, 
amely akár Brumiról is szólhatna.  

TÉTELSZÁMOM:  03

NEVEM: BRUMI
KOROM: 20 év

ELŐZŐ GAZDÁM:

CSUKÁS ISTVÁN
Kossuth-díjas költő, író, a Digi-
tális Irodalmi Akadémia tagja. 
Számtalan verse, gyermek-
regénye, mesekönyve jelent 
meg. Olyan halhatatlan mese-
figurákat teremtett meg 
az elmúlt negyven évben, 
mint Süsü, a sárkány vagy 
a nagy ho-ho-ho horgász.

Csukás István egyik legismertebb műve a Pom Pom meséi. 
A kép forrása: stop.hu





SZEMÉLYES TÁRGYAM

Pitkin Tonavaa, eli kreivitär Hahn-Ha-
hnin katse, vagyis a Hahn-Hahn gróf-
nő pillantása című Esterházy-regény 
finn kiadása, a szerző által dedikálva.  
A mű 14 nyelven jelent meg.  

TÖRTÉNETEM

Esterházy Péter unokája,  Manci ked-
venc játékszerét ajánlotta fel. Az író  
"jótékony célra csente el" a mackót 
unokájától, amit Manci – a híreszte-
léssel ellentétben – egy cseppet sem 
bánt.  A fedőtörténetet az író tanúsít-
vány formájában papírra is vetette.

TÉTELSZÁMOM:  04

NEVEM: MANCIKA
KOROM: 10 év

ELŐZŐ GAZDÁM:

ESTERHÁZY PÉTER
Kossuth-dí jas í ró, publ icista, 
műfordító,  a magyar poszt-
modern i rodalom egyik 
legjelentősebb alakja, 
a Digitál is  I rodalmi Aka-
démia alapító tagja. 

A kép forrása: prae.hu
Esterházy Péter a nemesi Esterházy-család leszármazottja. 





SZEMÉLYES TÁRGYAM

Ez a kézzel varrott plüssszívecske And-
rás számára rendkívül fontos, hiszen 
tanítványától, Az ének iskolája ver-
seny győztesétől,  Berki Artúrtól kap-
ta. 

TÖRTÉNETEM

A népszerű zenésznek több plüss-
mackója is van, de Emil számára a 
legkedvesebb. Az Emil. Rulez! egyik 
legfiatalabb rajongója ajándékozta 
a zenekarnak a macit egy nyári kon-
certen, akit ez idáig András őrzött. 

TÉTELSZÁMOM:  05

NEVEM: EMIL
KOROM: 12 év

ELŐZŐ GAZDÁM:

HAJÓS ANDRÁS
Énekes, dalszerző, humorista, 
az 1993-ban alakult Emil.Rulez! 
zenekar frontembere. 2009-
ben elnyerte a Déri János-dí-
jat. Az utóbbi években több 
televíziós műsorban szerepelt. 

A zenész több tehetségkutató műsor zsűrijében szerepelt. 
A kép forrása: tv2.hu





SZEMÉLYES TÁRGYAM

A Súgó Csiga Díjat 2001-ben nyer-
te el Haumann Péter. A vándordíjat 
minden évben a közönség szavaza-
tai alapján adják át az előző év 12 
legjobb színészének. 

TÖRTÉNETEM

Haumann Péter unokáitól, a 9 éves 
Rozáliától és a 3 éves Bellától kapta 
ezt a csodás mackót, kifejezetten 
erre az alkalomra. A lányok által na-
gyon szeretett maci Rozália születé-
sekor került a családba. Hogy a pici 
mackó ne unatkozzon új gazdájánál, 
Haumann Péter egy másik plüssma-
cit is felajánlott az árverésre. 

TÉTELSZÁMOM:  06

NEVEM: MÁLNA ÉS SZEDER
KOROM: 9 év

ELŐZŐ GAZDÁM:

HAUMANN PÉTER
A Nemzet Színésze címmel 
kitüntetett, Kossuth-díjas és 
kétszeres Jászai Mari-díjas  
színművész, rendező és ér-
demes művész, a Halhatatla-
nok Társulatának örökös tagja. 

A kép forrása: blikk.hu
Sok éven át emlékezetes alakítást nyújtott a Macskákban. 





SZEMÉLYES TÁRGYAM

A Sorstalanság egy saját maga által 
őrzőtt példányát ajánlotta fel Kertész 
Imre, amelyet természetesen kézje-
gyével is ellátott a Nobel-díjas író. 

TÖRTÉNETEM

A Nobel-díjas író gyermekkori mackó-
it már elajándékozta az utókornak.  
Vackort kimondottan az árverés mi-
att vásárolta. Könnyű volt a válasz-
tás, hiszen a maci nagyon emlékez-
teti őt kiskori kedvencére. Így lett 
Vackor – ha rövid időre is – Kertész 
Imre mackója.  

TÉTELSZÁMOM:  07

NEVEM: VACKOR
KOROM: újszülött

ELŐZŐ GAZDÁM:

KERTÉSZ IMRE
Nobel- és Kossuth-díjas író, 
műfordító. Első művéért, 
az önéletrajzi ihletésű, a 
holokausztról és az ön-
kényuralomról szóló Sorsta-
lanságért 2002-ben irodalmi 
Nobel-díjjal tüntették ki, a 
magyarok közül elsőként.

A Duna-parti holokauszt-emlékművet 2005-ben avatták fel. 
A kép forrása: kotvefuzve.postr.hu





SZEMÉLYES TÁRGYAM

A Kossuth-díjas művész a mackók 
mellé felajánlotta azt a karmesteri 
pálcát is, amellyel 2005-ben vezé-
nyelt a  Művészetek Palotája meg-
nyitóján.

TÖRTÉNETEM

Kocsis Zoltán 17 éves fia, Krisztián kis-
kori plüssét ajánlotta fel. Mici mackó 
játékos természet, kedvenc játékma-
ciját egy percre sem teszi le. Mici és 
Maci  teljesen össze vannak nőve, és 
a karmester sem szerette volna őket 
elszakítani egymástól. Ezért ők együtt 
kerülnek kalapács alá az aukción. 

TÉTELSZÁMOM:  08

NEVEM: MICI ÉS MACI
KOROM: 15  év

ELŐZŐ GAZDÁM:

KOCSIS ZOLTÁN
Kétszeres Kossuth- és Liszt 
Ferenc-díjas karmester, 
zongoraművész és zeneszer-
ző, a Nemzeti Filharmonikus 
Zenekar főzeneigazgatója, 
érdemes és kiváló művész.

 A Nemzeti Filharmonikus Zenekar 2005-ben költözött a MÜPA-ba.
A kép forrása: fidelio.hu





SZEMÉLYES TÁRGYAM

A rádiós igazi gyűjtő. Régi táblák és 
reklámok sokasága található laká-
sában, és egy igazi ereklyét ajánlott 
fel nekünk. Egyik kedvenc darabja 
az 1930-as évekből származó 
Dr. Oetker adagolós fűszertartó. 

TÖRTÉNETEM

Komjáthy Györgynek saját mackói 
már nincsenek meg, azonban fiá-
nak, Zoltánnak még igen. Így egy 
már nagykorú, 18 éves mackó kerül  
kalapács alá, amit a legendás rádi-
ós vásárolt fiának gyermekkorában.  

TÉTELSZÁMOM:  09

NEVEM: BUCI
KOROM: 18 év

ELŐZŐ GAZDÁM:

KOMJÁTHY GYÖRGY
EMeRTon-díjas zenei szerkesztő, 
legendás rádiós. Több gene-
ráció számára tette lehetővé, 
hogy naprakészek legyenek 
a könnyűzene világában. 

Komjáthy  György  köze l  60  éve do lgoz i k  a  rád ióban.

A kép forrása: sajto-foto.hu





SZEMÉLYES TÁRGYAM

Kedvenc retiküljét ajánlotta fel 
a művésznő, melyet évtizede-
kig használt. Egyik kedvenc útján, 
Párizsban is a színésznővel volt.

TÉTELSZÁMOM:  10

NEVEM: MACIKA
KOROM: 40 év

ELŐZŐ GAZDÁM:

LORÁN LENKE
Jászai Mari-díjas színésznő, 
érdemes művész, a Halha-
tatlanok Társulatának örökös 
tagja. Elsősorban vígjátékok-
ban játszik, de komolyabb 
karakterszerepekben is em-
lékezetes alakításai voltak.

Lorán Lenke törzshelye a Komédiás Kávéház, a Nagymező utcában. 
A kép forrása: origo.hu

TÖRTÉNETEM

Macika elkísérte a művésznőt egész 
élete során. Több mackója is van 
a színésznőnek, de a számára leg-
kedvesebbet ajánlotta fel alapítvá-
nyunknak. Számtalan emlék fűződik 
hozzá, melyek a mai napig boldog-
sággal töltik el Lorán Lenkét. Maci-
ka olyan társat keres, akivel hasonló 
szép élményekben osztozhat majd.  



C É L K I T Ű Z É S E I N K  –  2 0 1 5

mozitermek üzemeltetése – tematikus 
filmfesztiválok, hazai és európai filmek

fogyatékkal élők művészeti tevékenységének 
bemutatása – időszakos kiállítások

fogyatékkal élők és az alapítványt támogató 
művészek fellépései

könyvbemutatók, író-olvasó találkozók

600 m2 alapterületen 

fogyatékkal élők folyamatos 
foglalkoztatása

széles kínálat: saját készítésű pékáru, 
kávékülönlegességek, kávé elvitelre

kávézónk egyúttal közösségi és kulturális 
központként működik



alvállalkozók segítségével a 
létesítményen belül kialakítjuk a 
“Maci-utcát“, ahol fogyatékkal 
élők dolgoznak

street food árusítása

fogyatékkal élők által előállított 
kézműves termékek értékesítése

mozitermek üzemeltetése – tematikus 
filmfesztiválok, hazai és európai filmek

fogyatékkal élők művészeti tevékenységének 
bemutatása – időszakos kiállítások

fogyatékkal élők és az alapítványt támogató 
művészek fellépései

könyvbemutatók, író-olvasó találkozók

rendezvényközpont jellegű működés 
lehetősége

vállalatok és intézmények integrálása a 
munkahely-teremtési programba

társadalmi szerepvállalás partnereink 
részéről

integrációs foglalkozások – a fogyatékkal 
élők társadalmi beilleszkedéséért

Kávéház és kulturális központ Budapesten





SZEMÉLYES TÁRGYAM

A művésznő kedvenc fiatalko-
ri gyöngy karkötője ma már igazi 
kincsnek számít. Színpadi szerep-
lései során gyakran viselte. Egy 
má sik gyönyörű ékszerrel együtt 
ezt aján lotta fel árverésünkre. 

TÖRTÉNETEM

A Nemzet Színésze barátnőjétől kap-
ta maciját, aki egészen Svájcból érke-
zett hozzá. Az UNICEF 2006-ban gyár-
tatott úgynevezett Federer-macikat, 
akik a svájci teniszező rajongói köré-
ben hatalmas sikert arattak. A színész-
nő is kedveli a teniszező játékát, ezért 
kapta ajándékba az amúgy Ma-
gyarországon nem kapható mackót. 

TÉTELSZÁMOM:  11

NEVEM: ROGER
KOROM: 8 év

ELŐZŐ GAZDÁM:

MÁTHÉ ERZSI
A Nemzet Színésze címmel 
kitüntetett Kossuth-díjas és 
kétszeres Jászai Mari-díjas  
színművésznő, érdemes és 
kiváló művész, a Halhatatla-
nok Társulatának örökös tagja.

A művésznő alapító tagja a Katona József  Sz ínháznak.

A kép forrása: sajto-foto.hu





SZEMÉLYES TÁRGYAM

A két gyönyörű talpas pohár nagyon 
kedves  a művésznő számára. Szám-
talan emlék fűződik a poharakhoz, 
amelyek közel 40 éve a művésznő 
vitrinjét ékesítik, és amelyekkel igazán 
különleges alkalmakkor koccintottak. 

TÖRTÉNETEM

Sári mackót a Bors néni 10. születés-
napi előadására kapta a színésznő 
pöttöm rajongóitól, akik egy osztály-
kirándulás keretében nézték meg a 
darabot. Azóta is a művésznő nagy 
kedvence a szoknyás plüssmaci. 

TÉTELSZÁMOM:  12

NEVEM: SÁRI
KOROM: 10 év

ELŐZŐ GAZDÁM:

MOLNÁR PIROSKA
Kossuth- és Jászai Mari-díjas, a 
Magyar Köztársasági Érdem-
rend tisztikeresztjével kitüntetett 
színművésznő, érdemes és kiváló 
művész,  a Nemzet Színésze. 
2014 novemberében a legjobb 
színésznő díját nyerte el a 24. Cott-
busi Nemzetközi Filmfesztiválon. 

Emlékezetes alkotást nyújtott az Indul a bakterház c. filmben. 
A kép forrása: funzine.hu





SZEMÉLYES TÁRGYAM

Saját könyvének egyik első példá-
nyát ajánlotta fel Fanny, aki nem-
csak aláírásával látta el a címla-
pot, de egy személyes üzenettel is 
kedveskedett leendő olvasójának. 

TÖRTÉNETEM

Hozleiter Fanny és mackója név-
rokonok. Fanny Maci Kanadá-
ból érkezett Mosolykához, aki 15 
éven át volt kisgazdája. Sok álmot 
váltottak együtt valóra, de most 
Fanny új gazdáját várja, akinek szin-
tén mosolyt varázsolhat az arcára. 

TÉTELSZÁMOM:  13

NEVEM: FANNY
KOROM: 15 év

ELŐZŐ GAZDÁM:

MOSOLYKA
Í ró  és  bo ldogságkutató , 
Goldenblog díjat nyert blogger. 
Az izomsorvadással küszdő lány 
döntött: pozitívan, boldogan 
éli életét. “Te döntesz!” című 
könyve sokaknak ad életerőt.

Hozleiter Fanny optimizmusának köszönheti a Mosolyka nevet. 
A kép forrása: Facebook





SZEMÉLYES TÁRGYAM

A színésznő számos előadásban 
viselt pártát. Ezt a zöld kelléket 
saját kezűleg varrta a fellépése-
ire, és a hosszú évek során egyik 
legféltettebb kiegészítőjévé vált. 

TÖRTÉNETEM

A művésznő már egészen kiskorában 
plüssmackókkal játszott. Máig őriz egy 
fényképet, melyen egy barna macit 
szorongat az egyéves születésnapját 
ünneplő Marika. Az a maci sajnos már 
nincs meg, így a színésznő egy másik 
kedves plüssmackójára lehet licitálni.

TÉTELSZÁMOM:  14

NEVEM: PANNI
KOROM: 22 év

ELŐZŐ GAZDÁM:

OSZVALD MARIKA
Jászai Mari-díjas  színésznő, ope-
retténekes, érdemes művész, 
a Halhatatlanok Társulatának 
örökös tagja. A Budapesti Ope-
rettszínház oszlopos tagja, aki 
igazi operett családból származik.

A kép forrása: operett.hu
A  m ű v é s z n ő  1 9 7 2  ó t a  t a g j a  a z  O p e r e t t s z í n h á z n a k .





SZEMÉLYES TÁRGYAM

„A szorongástól az önbecsülésig” 
című művét ajánlotta fel és írta alá 
Pál Feri atya, amelyben  nagyon 
fontos dolgokat tudhatunk meg 
az emberi élet egyik alapértékéről. 

TÖRTÉNETEM

A „pálferi” mackó több mint 40 éves. 
Pontos életkorát nem tudjuk, hiszen 
Feri atya fiatal korában séta közben 
talált rá Dömére, akit gondolkodás 
nélkül fogadott örökbe. Bízik ben-
ne, hogy új társától is legalább any-
nyi szeretet kap a maci, mint tőle. 

TÉTELSZÁMOM:  15

NEVEM: DÖME
KOROM: 40+

ELŐZŐ GAZDÁM:

PÁL FERI ATYA
Római katolikus pap, mentál-
higiénés szakember, korábban 
válogatott atléta. Fiataloknak 
tart előadásokat teológiai, 
pszichológiai témákat érintve, 
és több munkája nyomta-
tott formában is megjelent.  

Feri atyát 1996-ban szentelték pappá, több templom plébánosa volt. 
A kép forrása: mindennapi.hu





SZEMÉLYES TÁRGYAM

Mi mást ajánlhatott volna fel Judit sze-
mélyes tárgyként, mint egy sakktáblát. 
Ezt a fa táblát kifejezetten az árve-
résre vásárolta a sakknagymester, és 
természetesen aláírásával is ellátta.  
Judit  bízik benne, hogy tulajdonosa  sok 
izgalmas sakkpartit játszik majd rajta. 

TÖRTÉNETEM

Oli macit a sakknagybajnok fia, 
Olivér születésekor kapta aján-
dékba. Természetesen a mackó 
kedvelt játéka volt kisfiának, azon-
ban szívesen ajánlották fel kö-
zösen a jótékonysági árverésre. 

TÉTELSZÁMOM:  16

NEVEM: OLI
KOROM: 10 év

ELŐZŐ GAZDÁM:

POLGÁR JUDIT
Nemzetközi sakknagymester, 
nyolcszoros sakkolimpikon, a 
sakktörténet legjobb női sakkozója.
A női világranglistát 1989 óta 
megszakítás nélkül vezette 2014. 
augusztusi visszavonulásáig.
25 éven keresztül a felnőtt női 
világranglista első helyezettje.

Judit az első nő, aki a férfiak között világbajnoki döntőn vett részt.
A kép forrása: pannonrtv.hu





SZEMÉLYES TÁRGYAM

Tordy Géza egy színházi látcsövet 
ajánlott fel az aukcióra, melyet ő maga 
is kapott, körülbelül 22 évvel ezelőtt. 
A családjától származó ereklye azért 
is fontos számára, mert második ott-
honához, a színházhoz kapcsolódik.

TÖRTÉNETEM

A Nemzet Színésze egy lelkes szín-
házrajongótól kapta a nyakken-
dős mackót sok-sok évvel ezelőtt.  
Charlie, a bohókás maci Tihanyban 
élt eddig, onnan érkezett az árverésre.

TÉTELSZÁMOM:  17
NEVEM: CHARLIE
KOROM: 35 év

ELŐZŐ GAZDÁM:

TORDY GÉZA
A Nemzet Színésze cím-
mel kitüntetett, Kossuth-
díjas és kétszeres Jászai 
Mari-díjas színész, rendező, 
érdemes és kiváló művész.

Közel 150 darabban játszott a színész, és több mint 60 előadást rendezett. 
A kép forrása: pannonrtv.hu





SZEMÉLYES TÁRGYAM

A művész a számára legfontosabb 
tárgyának, orgonájának egy da-
rabkáját ajánlotta fel árverésünkre. 
Az orgonasíp remekül szimbolizálja 
Varnus Xavér életét és pályafutását. 

TÖRTÉNETEM

Varnus Xavér  egy nyuszi bőrébe 
bújt macit ajánlott fel árverésünkre, 
hiszen klasszikus macija nincs. Tapsit 
egy emlékezetes koncertje előtt 
kapta a zenész egy kedves barát-
jától, hogy szerencsét hozzon neki. 

TÉTELSZÁMOM:  18
NEVEM: TAPSI
KOROM: 13 év 

ELŐZŐ GAZDÁM:

VARNUS XAVÉR
Orgonaművész, író. Ez 
idáig közel háromezer 
hangversenyt adott világ-
szerte, többek között Ang-
liában és Franciaország-
ban is élvezhette teltházas 
koncertjeit a közönség. 

Hangszerével az Ihász utcai református templomban ismerkedett meg.
A kép forrása: jegy.hu





SZEMÉLYES TÁRGYAM

Egy nagyon aranyos kis sünit aján-
lott fel Vitray Tamás családi bece-
neve apropóján.  Mivel az újság-
író lánya kiskorában nem tudta 
kimondani a Tüsi szót, Tusinak hív-
ják otthon a legendás újságírót. 

TÖRTÉNETEM

Vitray Tamás macija régi darab, 
majd’ 40 éve ül a legendás riporter 
polcán, ő vigyázott arra a számtalan 
könyvre, ami az újságíró lakásában 
sorakozik. Brúnó maci is várja új gaz-
diját, hogy egy nemes célt szolgáljon.  

TÉTELSZÁMOM:  19
NEVEM: BRÚNÓ
KOROM: 38 év 

ELŐZŐ GAZDÁM:

VITRAY TAMÁS
Kossuth-díjas újságíró, főszerkesztő, 
riporter, kiváló művész. A Szín-
ház- és Filmművészeti Egyetem 
tanára, a Magyar Televízió örökös 
tagja. 1958 óta megszámlálha-
tatlan világversenyt közvetített. 

 Számtalan olimpiáról, futball-Eb-ről és -Vb-ről tudósított Vitray Tamás. 
A kép forrása: mob.hu





SZEMÉLYES TÁRGYAM

Egypár Barát címmel megjelent, 
2010-es Aréna-koncertjének dvd-jét 
dedikálta a zenész az árverésre. A 
koncerten olyan különleges duet-
tek hangzottak el, amelyeket sehol 
máshol nem hallhatott a közönség.  

TÖRTÉNETEM

Zorán a hatalmas plüssmacit rajon-
góitól kapta. A hűséges barát kinőtte 
szobáját, és most új gazdiját keresi. 
Zorán bízik benne, hogy bárkié is lesz,  
hasonlóan jó társra lel majd benne.   

TÉTELSZÁMOM:  20
NEVEM: TEDI
KOROM: 16 év 

ELŐZŐ GAZDÁM:

ZORÁN
Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-
díjas előadóművész, énekes, 
gitáros, zeneszerző. A Met-
ro-zenekar tagja, majd 1974-
től szólókarrierje is felfelé ívelt. 

Zorán és hangszere már-már elválaszthatatlanok egymástól.
A kép forrása: jegy.hu



FELAJÁNLÓK 2012 – 2014.

Adamis Anna
Agárdi Szilvi
Ágh Péter
Alföldi Róbert
Andy Vajna
Attraction 

Badár Sándor
Balogh Gábor
Bangó Margit
Beck György
Benedek Tibor
Bereczki Zoltán
Berki Krisztián
Bodrogi Gyula
Borkai Zsolt
Bródy János
Brózik Klára

dr. Czeizel Endre

Czene Attila

Csányi Sándor
Csapó Gábor
Cseh Laci
Csepregi Éva
dr. Csernus Imre
Csík Zenekar
Csukás István

Demjén Ferenc
Dés László
Dobó Kata
Dombi Rudolf

Dzsudzsák Balázs

Esterházy Péter

Fábián László

Farkas Bertalan
Fehér Anna
Fülöp Valter

Gerendai Károly
Gesztesi Károly
Gubás Gabi

Győrfi Pál
Gyurta Dani

Hajós András
Haumann Péter
Havas Henrik
Hegyi Barbara
Herendi Gábor
Hosszú Katinka
Hozleiter Fanny 

Igaly Diána

Jancsó Miklós
Jankovics Marcell
Jonas Kaufmann
Jókai Anna
Kárász Róbert
Kemény Dénes
Kepes András
Kern András
Kertész Imre
Király Linda 
Király Viktor
Klapka György
Kóbor János
Kocsis Zoltán
Koltai Lajos
Komjáthy György
Koncz Gábor
Kovács  István
Kovács Katalin
Kovács Kati



Kozák Danuta
Kökény Roland
Kulka János

Liptay Gabriella
Lorán Lenke

Mága Zoltán
Magna Cum Laude
Majoros Péter 
Makány Márta
Makk Károly
Malek Andrea
Máthé Erzsi
Medveczky Ilona
Mesterházy Attila
Miklósa Erika
Módos Péter
Molnár Ferenc Caramel 
Molnár Piroska
Müller Péter

Nagy Tímea
Navracsics Tibor
Neo FM – Bumeráng

Ómolnár Miklós
Ónodi Eszter
Osvárt Andrea
Oszter Sándor
Oszvald Marika

Pál Dénes
Pál Feri atya
Pataky Attila
Páva Zsolt
Pécsi Ildikó
Polgár Judit
Punnany Massif

Radics Gigi
Rogán Antal
Rudolf  Péter

Rúzsa Magdi

Schiffer András
Schmidt Mária
Schmitt Pál
Simon Zsolt
Somló Tamás
Sors Tamás

Szabó Gabriella
Szabó István
Szalai Annamária
Szekeres Pál
Széles Gábor
Szilágyi Áron
Szinetár Dóra
dr. Szolnoki Nikoletta

Tandori Dezső
Tarlós István
Timo Glock

Tolvai Reni
dr. Torgyán József
Tóth Vera
Tordy Géza
Törőcsik Mari

Udvaros Dorottya
Ungár Anikó

Vajda Attila
Varnus Xavér
Verrasztó Evelyn
Vitézy Tamás
Vitray Tamás

Zorán

Zsédenyi Adrienn
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