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Törőcsik Mari nevében is nagyon köszönöm, hogy 2015-ben 
is segítségünkre vannak. Segítségünkre vannak egy olyan 
fontos küldetés megvalósításában, amelyért 2012 óta dol-
gozunk.
A Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány azt az ígértet tette 
még 2013-ban, hogy ha egyszer elegendő pénzt összegyűj-
tünk, akkor nyitunk egy olyan kávézót, ahol megváltozott 
munkaképességű emberek dolgoznak majd. Bár erről a 
tervünkről lemondtunk, de csakis azért, hogy egy sokkal na-
gyobb álmot váltsunk valóra. 
Ahová most érkeztek, az nem más, mint az egykori Vörös-
marty mozi épülete. Alapítványunk célállomása. Egy olyan 
varázslatos hely, amelybe azonnal beleszerettünk, pedig 
több mint 1,5 évig üresen, kihasználatlanul állt. 
25 millió forinttal az alapítványunk „zsebében” idén pá-
lyázatot adtunk be a Fővárosi Közgyűléshez annak érde-
kében, hogy tovább üzemeltethessük az egykori művész- 
mozit. Természetesen azzal a céllal, hogy itt megváltozott 
munkaképességű emberek dolgozhassanak. Vállalásaink 
közt az is szerepelt, hogy a mozit felújítjuk, átépítjük és olyan 
új funkciókkal látjuk el, amelyek révén egy igazán pezsgő 
kulturális közösségi teret hozunk létre.
2015 február 25-én a Fővárosi Közgyűlés ellenszavazat nél-
kül döntött arról, hogy a Vörösmarty új gazdája a „macis 
alapítvány”.
A munka csak ezután kezdődött el. Tervezőirodákat ke-
restünk fel, hogy segítsenek a koncepciónk megvalósítá-

sában. Építészeti, 
gépészeti, villamos- 
sági, belsőépíté-
szeti, konyhatech-
nológiai, vetítés-
technikai cégek 
dolgoztak 6 hóna-
pon keresztül, mire 
a végleges tervek 
elkészültek. A kivi-
telezési munkála-

tok pedig szeptember 19-én kezdődtek meg.
Önök egy 130 millió forintos beruházás támogatói lesznek, 
s ezzel hozzájárulnak egy Európában is egyedülálló projekt 
megvalósulásához. A 620 négyzetméteres alapterületen 
üzemelni fog egy 55 férőhelyes művészmozi-terem, egy 150 
fős rendezvény- és koncertterem, egy kávézó, egy pékség 
és egy olyan kis üzlet, ahol a látogatók a  megváltozott 
munkaképességű emberek által készített termékeket vásá-
rolhatják meg. A beruházással 12–15 fogyatékossággal élő 
személy számára tudunk majd munkát biztosítani. 
Ehhez az Európában is egyedülálló kezdeményezéshez 
azonban új nevet is választottunk: 
Köszönjük, hogy itt vannak és segítenek álmunk megvaló-
sításában.
  Köszönettel:

Törőcsik Mari és Kárász Róbert

Kedves Támogatónk!





Előző gazdám: Nevem:

Andorai Péter Teddy

Korom: Tételszámom:

32 éves 01

Személyes tárgyam
Andorai Péter egy harmonikát aján-
lott fel az árverésre, melyhez külön-
leges emlék köti. Az 1989-es pekingi 
filmfesztiválon egy tolmács barátja 
ajándékozta meg vele a kínai nagy 
falon.

Történetem
Teddyt a színész egy különleges na-
pon, fia születésekor vásárolta, 1983-
ban. A mackó sok színházi és filmes 
élménnyel gazdagodott az Andorai 
családban, most pedig új gazdija 
mellett szeretne még több emléke-
zetes pillanatban jelen lenni.  

A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, 
Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész. Szín-
házi szerepei mellett pályafutáa során 
számos nemzetközi elismerésben részesí-
tett filmben is játszott.





Előző gazdám: Nevem:

Besenyei Péter Pilóta

Korom: Tételszámom:

15 éves 02

Személyes tárgyam
Besenyei Péter egy rendkívül értékes 
pilótaruhát ajánlott fel, melyet több 
mint húsz világversenyen viselt. Egy 
egyedi, dedikált Besenyei Péter-al-
bumot is kaptunk tőle, amit a boltok-
ból már nem lehet beszerezni.

Történetem
A vakmerő mackó rengeteg be-
mutatójára és versenyére elkísér-
te a gazdáját, és vigyázott rá a 
veszélyes mutatványok közben.  
A kabalamacit Péter most tovább- 
ajándékozza, hogy újabb szerető 
gazdinak lehessen hűséges és vé-
delmező társa.

Világhírű magyar műrepülő versenyző, 
repülőoktató, berepülőpilóta. Európa- 
bajnokságokon, világbajnokságokon és 
világkupafutamokon több mint 30 do-
bogós helyezést ért el.





Előző gazdám: Nevem:

BKK Bernát

Korom: Tételszámom:

3 hónapos 03

Személyes tárgyam
Kimondottan értékes, a gyűjtők szá-
mára pedig igazi kincset jelentő tár-
gyat ajánlott fel az árverésre a BKK: 
egy méretarányos villamosmakettet, 
amely csak limitált számban készült, 
így igazi ritkaságnak számít.

Történetem
A BKK által felajánlott medve a 
cég szeptemberben bemutatott, 
Maci hazatalál című imázsfilmjének 
főszereplője. A gyorsan népszerűvé 
vált videó arra buzdítja az embe-
reket, hogy a közösségi közlekedés 
használatakor is figyeljenek oda 
egymásra, különösen a fogyaté-
kossággal élő, speciális igényű em-
bertársaikra.

A Budapesti Közlekedési Központot a  
Fővárosi Közgyűlés 2010. október 27-i 
döntésével hozta létre a budapesti köz-
lekedés új irányító szervezeteként.





Előző gazdám: Nevem:

Ifj. Carlo Ponti Carlo Jr.

Korom: Tételszámom:

21 éves 04

Személyes tárgyam
Ifj. Carlo Ponti egy olyan karmesteri 
pálcát ajánlott fel, amellyel számos 
koncertjén vezényelt, és arról neve-
zetes, hogy teljesen épen és sértetle-
nül maradt meg. A világhírű karmes-
ter aláírásával is ellátta a különleges 
tárgyat.

Történetem
Ifj. Carlo Ponti a család nagy becs- 
ben tartott maciját ajánlotta fel az 
árverésre. Carlo Jr. Los Angeles-i 
otthonukban központi helyet fog-
lalt el, nagyon ragaszkodtak hozzá, 
de a jó ügy érdekében most mégis 
megváltak tőle. Remélik, hogy sze-
rető gazdára lel, aki hozzájuk ha-
sonlóan családtagként tekint majd 
a kis mackóra.

Ifj. Carlo Ponti világhírű karmester, So-
phia Loren és Carlo Ponti filmproducer 
fia. 2004-ben vette el Mészáros Andrea 
hegedűművészt, ezért gyakran láto-
gat Magyarországra, és a zeneszeretők 
nagy örömére időnként koncertezik is 
hazánkban.





Előző gazdám: Nevem:

Csuja Imre Portugál

Korom: Tételszámom:

7 éves 05

Személyes tárgyam
A Portugál színházi felvételének 
DVD-változata, amely a rajongók 
szemében igazi kincs, de minden 
színházkedvelőnek kellemes otthoni 
kikapcsolódást ígér.

Történetem
Az apró Portugál maci a közked-
velt színdarabról kapta a nevét, 
melyben Csuja Imre felejthetetlen 
alakítást nyújt. A maci a család 
kedvence volt, és a színész reméli, 
hogy ez új tulajdonosánál sem lesz 
másképp.

Jászai Mari-díjas színész, érdemes mű-
vész. Filmszerepeiben, a színpadon és 
szinkronhangként is régóta a közönség 
nagy kedvence. Idén egy, a helyes új-
raélesztést bemutató videó főszereplője 
is lett Csuja Imre, akinek népszerűsége és 
jellegzetes humora is hozzájárult ahhoz, 
hogy még több emberhez eljussanak az 
életmentő információk.





Előző gazdám: Nevem:

Halász Judit Maci

Korom: Tételszámom:

43 éves 06

Személyes tárgyam
Judit számtalan fellépésén viselte 
ezt a különleges ruhát, amit még az 
Egyesült Államokban vásárolt 1985-
ben.

Történetem
Bájos külseje ellenére ez az ártat-
lan mackó az első időkben nagy 
riadalmat okozott. Halász Judit kisfi-
ának születése alkalmából kapta 
ajándékba a Vígszínház kollektívá-
jától. A macitól azonban annyira 
félt Jutka fia, hogy egy teljes évre 
egy szekrény mélyére kellett rejte-
ni a plüssállatot, később azonban 
örök barátság alakult ki köztük.

Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, 
énekesnő, érdemes művész, a Halhatat-
lanok Társulatának örökös tagja. Közel 
negyven filmben szerepelt, a gyerekek 
nagy kedvencévé pedig magyar költők 
verseinek megzenésítésével vált. Melyi-
künk ne ismerné a Boldog születésnapot 
vagy a Micimackó című dalt?





Előző gazdám: Nevem:

Jakabos Zsuzsanna Brumi

Korom: Tételszámom:

0 éves 07

Személyes tárgyam
Zsuzsától a versenyein eddig legtöb-
bet viselt úszósapkáját kaptuk meg, 
ami az úszónő kiemelkedő sikereit te-
kintve ma már igazi sportereklyének 
számít, főként hogy még aláírásával 
is ellátta.

Történetem
Zsuzsa csak az árverés alkalmából 
vásárolta a felajánlott mackót.  
A gondosan kiválasztott plüssfigura 
gyermekkori kedvencére emlékez-
tette, ezért esett rá a választása. 
Brumi mackó az együtt töltött idő 
rövidségének dacára is az úszónő 
szívéhez nőtt, ezért reméli, hogy 
szerető gazdához kerül majd.

Rövidpályás Európa-bajnok úszó, világ-
kupagyőztes, olimpikon, 2004-ben az 
athéni, 2008-ban a pekingi, 2012-ben 
pedig a londoni olimpián is részt vett.





Előző gazdám: Nevem:

Koltai Róbert Dörmögő

Korom: Tételszámom:

15 éves 08

Személyes tárgyam
Üvegből készült egyedi darab, ame-
lyet a művész a Sose halunk meg 
című film bemutatójának 10. évfor-
dulójára kapott egy rajongójától, s 
amely utalás filmbéli szerepére (Gyu-
szi bácsi, a vállfaárus).

Történetem
A színész felajánlott mackóját egy 
lelkes rajongójától kapta. A szívé-
nek kedves maci most új gazdiját 
keresi, és Róbert bízik benne, hogy 
bárkié is lesz, hozzá hasonlóan hű 
társra lel majd benne.

Jászai Mari-díjas színművész, filmrende-
ző, érdemes művész. Filmszerepeiben és 
rendezéseivel egyaránt hatalmas sikere-
ket ért el. Rendkívüli népszerűségét töb-
bek közt az Indul a bakterház, a Csocsó 
és a Sose halunk meg című filmmel érte 
el.





Előző gazdám: Nevem:

Koós János Mackó

Korom: Tételszámom:

43 éves 09

Személyes tárgyam
Ezzel a karmesteri pálcával vezényelt 
életében először a Zeneakadémia 
koncerttermében teltház előtt, te-
hát karrierje és élete meghatározó 
élményéhez köti ez a tárgy. János 
egy dedikált portréval egészítette ki 
a felajánlását, melyet egy személyes 
üzenettel is ellátott.

Történetem
Mackót még János lánya, Réka 
kapta első születésnapjára. A ked-
ves szőrmók végigkísérte a család 
életét,  ezért nehezen váltak meg 
tőle, de örömmel ajánlották fel jó-
tékony célra a kedvencüket.

Énekes, humorista, színművész. Végzett-
sége szerint karmester, első sikereit tánc-
dalfesztiválokon indulva aratta. Énekesi 
karrierjével párhuzamosan színészként is 
feltűnt, több filmben is láthatta a közön-
ség. Számos lemezt adott ki, dalai gene-
rációk kedvenceivé váltak.





Előző gazdám: Nevem:

Korda György és 
Balázs Klári

Lotty és Marci

Korom: Tételszámom:

3 évesek 10

Személyes tárgyam
Klári egy gyönyörű bőrtáskát ajándé-
kozott az alapítványnak, melyet so-
káig féltve őrzött. Gyuri pedig életraj-
zi könyve, A Korda-sztori egy dedikált 
példányát, ráadásként pedig a  kéz-
jegyével ellátott pókerzsetonokat. 

Történetem
Klári egy lány mackót, Lottyt, 
György pedig a párját, Marcit  
ajánlotta fel az árverésre,  egy ra-
jongójuktól kapták őket ajándék-
ba egyik nagyszabású koncertjük 
után, 3 évvel ezelőtt. 

Balázs Klári énekesnő és Korda György 
énekes 1981 óta alkot egy párt mind 
házastársként, mind pedig a színpadon. 
Egyik legismertebb slágerátdolgozásuk 
a Mamma mia, de Gyurit legendás pó-
kerjátékosként is jegyzik.





Előző gazdám: Nevem:

Kudlik Júlia Dönci

Korom: Tételszámom:

2 hónapos 11

Személyes tárgyam
A műsorvezetőnő két karácsonyi 
albumot ajánlott fel az árverésre, 
méghozzá a legújabb és a tavalyi 
nagysikerű válogatásokat, melyeket 
dedikált is, így kíván békés, boldog 
karácsonyt az új tulajdonosnak. 

Történetem
Júlia kimondottan az árverésre, 
saját kezűleg varrta élete második 
maciját. A gondosan, nagy sze-
retettel készített, „újszülött” Dönci 
most keresi gazdáját, akinek hűsé-
ges társa lehet.

Újságíró, televíziós műsorvezető és be-
mondó. Neve legszorosabban a Delta 
című tudományos magazinnal kap-
csolódott össze, melyet évtizedekig ve-
zetett, valamint rendkívül népszerűek 
voltak Antal Imrével közös szórakoztató 
műsoraik is.





Előző gazdám: Nevem:

Kuncze Gábor Liberty

Korom: Tételszámom:

6 éves 12

Személyes tárgyam
Mezgyűjtők figyelem! Egyedülálló 
relikvia, amelyet Kuncze Gábor hosz-
szú éveken át viselt azokon a kosárlab-
da-mérkőzéseken, amelyeken a Par-
lament SE színeiben lépett pályára.  
A póló Kuncze nevét is viseli. 

Történetem
Kuncze Gáborhoz akkor került ez a 
maci, amikor hátat fordított az aktív 
politikának. Egy ismerősétől kapta, 
hogy otthon is legyen kinek felszó-
lalnia, és legyen kivel vitatkoznia a 
közéletről.

Politikus, volt országgyűlési képviselő, 
egykori belügyminiszter, a Szabad De-
mokraták Szövetségének volt elnöke, 
emblematikus alakja.





Előző gazdám: Nevem:

Lukács Laci Medve László

Korom: Tételszámom:

18 éves 13

Személyes tárgyam
A rocklegenda egyik zenésztársától 
kapta a furulyát, azzal az üzenet-
tel, hogy ideje megtanulnia a gitár 
mellett más hangszeren is játszani. Ő 
továbbadja e számára fontos aján-
dékot, egy szintén zenekedvelő ado-
mányozónak.

Történetem
Laci egy lelkes rajongójától kapta a 
vagány mackót egy Tankcsapda- 
koncert után. Sok közös élményük 
után reméli, hogy új gazdájánál is 
hasonló emlékezetes pillanatok ré-
szese lesz Medve László.

A Tankcsapda együttes alapítója, front- 
embere, énekes-basszusgitárosa. A DVSC 
futballcsapatának, a Loki indulójának 
szövegét Lukács Laci, zenéjét pedig a 
Tankcsapda szerezte.





Előző gazdám: Nevem:

Nagy Feró Botond

Korom: Tételszámom:

16 éves 14

Személyes tárgyam
Feró a  legendás Beatrice zenekar 
egyik jelképét, a pöttyös kendőt 
ajánlotta fel az árverésre. 

Történetem
A felajánlott mackót Feró fia, 
Botond kapta 16 évvel ezelőtt.  
A maci ki másról, mint a gazdájáról,
Botondról kapta volna a nevét? 
Nehezen váltak meg a kedvencük-
től, de szívesen ajánlották fel az ár-
verésre.

Énekes, színész, dalszövegíró, a Beatrice 
és az ős-Bikini frontembere, „a nemzet 
csótánya”. Feró énekesi pályája a hat-
vanas években indult, zenél rock- és 
punkbandában, a magyar új hullám 
egyik vezéregyénisége.





Előző gazdám: Nevem:

Palvin Barbara Kungfu

Korom: Tételszámom:

6 éves 15

Személyes tárgyam
Barbi egy róla készült fotót ajánlott 
fel, amely kifejezetten erre az alka-
lomra készült a világhírű modellről, a 
képet pedig dedikálta is leendő tu-
lajdonosa számára. 

Történetem
Az ismert modellnek több panda-
mackója is van, de számára Kung-
fu panda a legkedvesebb, akit az 
árverés előtt kedvenc parfümjével 
is befújt. Barbi modellkarrierjét Kíná-
ban kezdte, ezért különösen kötő-
dik ehhez az országhoz.

Topmodell, karrierje alig 13 évesen in-
dult, évek óta a legnagyobb világmár-
kák kifutóin és kampányaiban szerepel.





Előző gazdám: Nevem:

Pásztor Erzsi Balu

Korom: Tételszámom:

16 éves 16

Személyes tárgyam
Erzsi egy csodaszép fehér gyöngysort 
ajánlott fel az árverésre, melyet húsz 
évvel ezelőtt lányától egy olaszorszá-
gi utazás emlékére kapott ajándék-
ba.  Legkedvesebb ékszerét számta-
lan premierünnepségen viselte.

Történetem
A mackót egy rajongójától kapta 
a művésznő egyik  premierje alkal-
mából, és Balu azóta is sok fellépés-
re elkísérte gazdáját. Erzsi szeretet-
tel ajánlotta fel egykori kedvencét 
az árverésre, hogy ezzel is segítse az 
alapítvány munkáját.

Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész-
nő, érdemes művész. Egyik legnagyobb 
alakítását a Veri az ördög a feleségét 
című film főszerepében nyújtotta, ame-
lyért megkapta a Filmszemle „legjobb 
női alakítás” díját. 





Előző gazdám: Nevem:

Röhrig Géza Bubu

Korom: Tételszámom:

40 éves 17Történetem
Géza Amerikában egy régiség-
boltban akadt e szép kort megélt 
mackóra. A világlátott plüssmedve 
most az árverésre a tengerentúlról 
érkezett haza.

Színész, író, költő, énekes. Világszerte el-
ismert, egyedülálló színészi teljesítményt 
nyújtott Nemes Jeles László Saul fia 
című filmjében, az alkotás 2015-ben a  
cannes-i filmfesztiválon a Zsűri Nagydíját 
is elnyerte.





Előző gazdám: Nevem:

Ifj. Rubik Ernő Mr. Rubik

Korom: Tételszámom:

9 éves 18

Személyes tárgyam
A kocka nincs elvetve! Sőt,  a kocka 
behálózta az egész világot. Gyere-
keket, felnőtteket, világsztárokat, fil-
meseket, zenészeket egyaránt meg-
ihletett a „bűvös kocka”. Rubik Ernő 
a leghíresebb találmányának egyik 
darabját ajánlotta fel az árverésre, 
melyet az aláírásával tett egyedivé. 

Történetem
Mr. Rubik egy budapesti játékbolt 
kirakatában üldögélt, kezében 
egy Rubik-kockával. A „bűvös koc-
ka” egy rajongónak annyira meg-
tetszett a kis maci, hogy azonnal 
megvásárolta. A leleményes vevő 
egyetlen kívánsága azonban az 
volt, hogy a medve a kocka felta-
lálójához kerüljön. Most a maci és a 
Rubik-kocka ismét új gazdit keres.

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, 
Kossuth-díjas magyar szobrász, építész, 
formatervező, belsőépítész, játékter-
vező, feltaláló, egyetemi tanár. De ha 
feltennénk a kérdést, hogy Rubik Ernő-
ről kinek mi jut az eszébe, akkor a válasz 
egyértelmű lenne: a Rubik-kocka.





Előző gazdám: Nevem:

Törőcsik Mari Ünnep

Korom: Tételszámom:

10 napos 19Történetem
Törőcsik Mari ebben az évben, 
november 23-án ünnepelte 80. 
születésnapját. Lánya, Teréz ebből 
az alkalomból lepte meg őt ezzel 
a kedves, csinos macival. Mari el-
mondása szerint olyan ajándék ez, 
amelyre rendkívül büszke, hiszen 
saját gyermekétől kapta, másrészt 
kitűnően illeszkedik az alapítvány 
kampányához.

A Nemzet Színésze, a Halhatatlanok 
Társulatának örökös tagja, kétszeres 
Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas szín-
művésznő, a Fogadj Örökbe Egy Macit 
Alapítvány alapítója.
Érdemeit, elismeréseit, színészi alakítása-
it hosszasan tudnánk méltatni, de talán 
az a legfontosabb számunkra, hogy 
köztünk van, szeretjük és tiszteljük őt, 
büszkék vagyunk rá.





Előző gazdám: Nevem:

Weisz Fanni Koda

Korom: Tételszámom:

15 éves 20

Személyes tárgyam
Porcelánnyuszi, amelyet egy fogya-
tékossággal élő képzőművész készí-
tett Fanni számára.

Történetem
A mackót kicsi korában kapta Fan-
ni, a plüsskedvenc gyerekkora óta 
őrzi gazdája álmát. Egyedivé teszi, 
hogy a sok ölelgetéstől leszakadt a 
maci feje, de gondoskodó gazdija 
visszavarrta azt.

A modell, szépségkirálynő és esély-
egyenlőségi aktivista, Weisz Fanni né-
hány évvel ezelőtt egy szépségver-
senynek köszönhetően vált ismertté. 
Fanni születésétől fogva hallássérült, de 
számára ez nem jelent akadályt, szám-
talan fogyatékkal élőket támogató kez-
deményezés résztvevője, Európa első 
siket sajtószóvivője.
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Kovács Kati
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Lorán Lenke
Lukács Laci
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Navracsics Tibor
Neo FM – Bumeráng
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Osvárt Andrea
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Palvin Barbara
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Páva Zsolt
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Polgár Judit
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MACIK a katalógusban
segítség

Andorai Péter 
szerepére 
utaltunk a  
Csinibaba 
című filmben.

Besenyei 
Péter macija 
a világbajnok 
repülőjén ül.

A BKK macija 
egy villamos 
vezetőfülkéjé-
ben sajátítja 
el a jármű 
kezelését.

Ifj. Carlo Ponti 
macija a  
Walt Disney  
Concert  
Hall előtt.

„Ízirájder 
öcsém” –
Csuja Imre az 
Üvegtigrisben.

Halász Judit 
mackója egy 
óvodában a 
gyerekeket 
szórakoztatja.

Jakabos  
Zsuzsanna 
macija az 
úszómedence 
mellett várja a 
bajnokot.

Koltai Róbert 
esetében híres 
szerepére, a 
Sose halunk 
meg c. filmből 
ismert vállfaá-
rusra utaltunk.

Koós János 
talán egyik 
legnépsze-
rűbb nótája, 
a Kislány a 
zongoránál.

Korda György 
és Balázs Klári 
mackói hol 
máshol, mint 
egy pókerasz-
talnál játszhat-
nak.

Kudlik Júlia 
macija a hóvi-
harban küzd, 
mint a kutatók 
a Delta főcí-
mében.

Kuncze Gábor 
mackója az 
SZDSZ logóját 
idézve három 
madárral 
látható.

Lukács Laci 
medvéje a 
Tankcsapda 
egyik koncert-
jén szerepel.

Nagy Feró 
macija egy 
eszterga-
padon a „8 
óra munkát” 
szimbolizálja.

Palvin Barbi 
macija a kifu-
tón pózol.

Pásztor Erzsi 
mackója a 
Veri az ördög 
a feleségét c. 
1977-es film 
egyik jeleneté-
ben.



„Kimaradt  
jelenetek”

Röhrig Géza 
macija egy 
New York-i 
utcában, 
a művész 
lakóhelyére 
utalva.

Rubik Ernő 
mackója a 
feltaláló leg-
közkedveltebb 
találmányá-
val, a bűvös 
kockával.

Törőcsik Mari 
macija a 
művésznő 
munkahelyé-
vel, a Nemzeti 
Színházzal a 
háttérben cso-
dálja a várost.

Weisz Fanni 
mackóját 
jelnyelven 
promotáljuk.



Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány
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E-mail: info@fogadjorokbeegymacit.hu

www.fogadjorokbeegymacit.hu
facebook.com/fogadjorokbeegymacit


