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A magyar macikra röpködtek a milliók
Az idei jótékonysági árverés felajánlásai között volt 3 világsztár, Jennifer Lawrence, Jamie
Foxx és Ashton Kutcher dedikált plüssmedvéje, előbbi kettő 1-1 millió forintért kelt el, Ashton
Kutcher mackójáért pedig 650.000 forintot fizettek. Kellemes meglepetés volt, hogy a
világsztárok felajánlása ellenére a magyar hírességek személyes tárgyai sokkal népszerűbbek
voltak. A hazai mezőnyből Dargay Attila, Lovasi András és Nyilasi Tibor medvéi és személyes
tárgyai bizonyultak a legértékesebbnek, ezek mindegyike 3-3 millió forintért talált új gazdára.
Szintén sikeres volt és milliós nagyságrendben kelt el Péterfy Bori, Charlie, Deák Bill Gyula,
Deák Kristóf és Mácsai Pál plüssmedvéje is. Külön érdekesség volt, hogy Hegedűs D. Géza
személyes tárgyait az alapítvány egyik korábbi felajánlója, a nemzet színésze Molnár Piroska
vette meg.
Üzletemberek vívtak hatalmas csatát a tárgyakért
A sztármacikért folytatott küzdelemben több ismert személy, üzletember is részt vett, többek
között Andy Vajna, aki évek óta bőkezű, lelkes támogatója az alapítványnak és a maci
aukciónak. A tegnapi árverésen összesen 5 millió forinttal támogatta a kezdeményezést,
ugyanis 2 millió forintért Charlie személyes tárgyainak, 3 millió forintért pedig Dargay Attila
mackójának és személyes tárgyainak lett ő az új gazdája. A 3 világsztár felajánlásai egy vidéki
vállalkozónál kaptak helyet, de több millió forintot költött az idei árverésen a Netrisk.hu is, akik
szintén hírességek relikviáival gazdagodtak.
Újabb munkahelyet nyitna az alapítvány
A Premier Kultcafé megnyitása óta 10 fogyatékossággal élő dolgozik a kávézóban, köztük
autisták, Down-szindrómások, hallássérültek. Az alapítvány elnöke nyitóbeszédében elmondta,
hogy 2018-ban szeretnének újabb 3 fogyatékossággal élő személynek munkát adni a Premier
Kultcaféban, továbbá tervben van egy akadálymentes terasz létrehozása, a mozi technológia
fejlesztése és egy új, merőben más profilú munkahely megnyitása, ahol további megváltozott
munkaképességű személyeket szeretnének foglalkoztatni.
Rengeteg nem anyagi jellegű segítség is érkezik az alapítványnak
Az árverések történetében először, a rendkívül bőkezű, 25 millió forint értékű támogatások
mellett, az árverésen sokan ajánlottak fel nem anyagi jellegű segítséget is az alapítványnak és

az alapítvány dolgozóinak. Többek között az Édes Napok szervezői bonbonokat ajánlottak fel
a kávézóban árusításra, melynek bevétele szintén az alapítványt segíti majd, színházba
mehetnek a Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány munkatársai, a Premier Kultcaféban pedig
ingyen koncertek is lesznek a dolgozók legnagyobb örömére. Kárász Róbert megköszönte a
rengeteg segítséget, illetve elmondta, hogy az alapítványnak nagy szüksége lenne egy
kisbuszra, aminek segítségével olyan helyekre is eljuthatnának, amelyekre eddig együtt soha
nem volt lehetőségük, ezzel kapcsolatban még segítségre várnak.

