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Köszöntő

Az Ön segítségével egy Törőcsik Marival szőtt újabb álmunk
valósulhat meg. Szeretnénk létrehozni Magyarország első
olyan kávézóját, ahol fogyatékossággal élők számára biztosítunk újabb munkahelyeket. Így aztán nagy remények
és bizakodás előzi meg a 3. alkalommal megrendezésre
kerülő Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány jótékonysági
árverését. Az elmúlt egy évben közel 100 közismert személy ajánlotta fel saját mackóját, melyek elárverezéséből
már 6 millió forint gyűlt össze. Az idei év aukciójához 22 híresség csatlakozott annak reményében, hogy álmainkat
2014-ben megvalósítsuk. Az Ön támogatása elengedhetetlen számunkra. Segítsen, hogy a hazánkban élő több
százezer megváltozott munkaképességű 10%-os foglalkoztatási arányát növelni tudjuk. Ne feledje: ami Önnek egy
maci megvásárlása, az másnak egy új munkahely reményét jelentheti.
Köszönettel: Törőcsik Mari és Kárász Róbert

Előző gazdám:

Nevem:

Agárdi Szilvia

Misa

Korom:

Tételszámom:

20 éves

01

Történetem
Szilvi ezt a kedves, bolyhos macit egy rajongójától kapta, aki nagyra becsüli az énekesnő munkásságát és tehetségét. A medve már
nagyon régi, hiszen korábban az ajándékozó
hölgy kisfiáé volt.
Személyes tárgyam
A család kedvenc bakelitlemeze a világhírű Richard Clayderman csodálatos zenéivel. Szilvi
anyukája gyakorta hallgatta ezeket a zongorajátékokat, így a későbbiekben az énekesnő is
nagyon megszerette a zongorista műveit.

Előző gazdám:

Nevem:

Attraction

Teddy

Korom:

Tételszámom:

33 éves

02

Történetem
Az Attraction csapata Szűcs Zoltán (a Látványszínház megalkotója) maciját ajánlotta fel, amelyet Szücsi a sikeres mandulaműtétje után kapott
még 8 éves korában. Nem sok játékot őrzött
meg gyermekkorából, de ezt a macit mind a
mai napig nagy becsben tartja.
Személyes tárgyam
A csapat ebben a ruhában képviselte Magyarországot a Britain’s Got Talent tehetségkutató
versenyén, amelyen csodálatos győzelmet arattak. Az első helyezéssel mérhetetlen örömet szereztek hazánknak.

Előző gazdám:

Nevem:

Bangó Margit

Nonó

Korom:

Tételszámom:

2 éves

03

Történetem
Nonó macit a Művésznő dédunokája ajánlotta
fel a Fogadj Örökbe Egy Macit árverésre. A dédunoka azt mondta, hogy mindenképpen szeretne segíteni az embereken, így a számára legkedvesebb macit adta oda Bangó Margitnak.
Személyes tárgyam
A Kossuth-díjas Művésznő, Bangó Margit a 2010ben tartott 40 éves jubileumi nagykoncertjére
rendelte ezt a meseszép fellépőruhát. Egyenesen Londonból érkezett Magyarországra az
ezüstszínű, strasszokkal és flitterekkel díszített, igazán nagy becsben tartott estélyi.

Előző gazdám:

Nevem:

dr. Czeizel Endre

Luke

Korom:

Tételszámom:

25 éves

04

Történetem
A híres orvos-genetikus még évekkel ezelőtt
kapta Luke-ot egy amerikai barátjától. A fülig
érő mosollyal megáldott maci mindig jó kedvre
derítette eddigi tulajdonosát, aki reméli, hogy új
örökbefogadójának is mosolyt csal az arcára.
Személyes tárgyam
Czeizel Endre azt a Szent-Györgyi Alberttől kapott képet adományozta az alapítványnak,
amelyet a Nobel-díjas tudós személyesen dedikált a világhírű genetikus számára.

Előző gazdám:

Nevem:

dr. Csernus Imre

Dörmi

Korom:

Tételszámom:

50 éves

05

Történetem
Csernus Imre macija igazi különlegességnek számít, hiszen az árverésen részt vevő mackók közül
ő az egyik rangidős. Dörmit egy kedves barátjuktól kapták ajándékba, aki még Imre születése
előtt került a családhoz. A mackó egyenesen a
szülői házból, Szerbiából érkezett kis hazánkba,
hogy részt vehessen a 3. jótékonysági árverésen.
Személyes tárgyam
Ez a kulcs egy igazi kuriózum, hiszen több éven
át a lipótmezei zártosztály ajtaját nyitották és
zárták vele. Az ott dolgozók este hét óra után
csak ezzel a kulccsal tudtak közlekedni az épület
folyosóin.

Előző gazdám:

Nevem:

Történetem

Csík zenekar

Mimi

Korom:

Tételszámom:

A Csík Zenekar tagjai ezt a csodálatos kislány mackót ajánlották fel örökbefogadásra. Mimi sok-sok koncert résztvevője volt a zenekar 25 éves fennállása alatt, és
bíznak benne, hogy új tulajdonosánál is ugyanolyan jó helyen lesz, mint náluk.

15 éves

06

Személyes tárgyam
A zenekar egy 20 éves, általuk számtalanszor használt, még ma is működő
tamburát adományozott nekünk. Több éven át volt hű társuk egy-egy fellépésen mindaddig, amíg Őze Lajos (aki A tanú című filmben Virág elvtársat játszotta) meg nem ajándékozta őket egy új tamburával.

Előző gazdám:

Nevem:

Farkas Bertalan

Kubi

Korom:

Tételszámom:

1 hónapos

07

Történetem
Farkas Bertalan azt a mackót ajánlotta fel az
aukcióra, amit egy kedves rajongójától kapott
nem is olyan régen. A maci a Kubi nevet viseli
kedvelt űrhajóstársa, Valerij Kubaszov után.
Személyes tárgyam
Az űrhajós egyik kedvenc sportága a tenisz, így
örömmel adta át nekünk kedvenc, 20 éves teniszütőjét, amelyet aktívan használt, s ezt mi sem
bizonyítja jobban, mint egy törésvonal a markolat felett.

Előző gazdám:

Nevem:

Gesztesi Károly

Őrmackó

Korom:

Tételszámom:

5 éves

08

Történetem
Károly örömmel ajándékozta oda kislánya legkedveltebb maciját, akit Őrmackónak hívnak.
Egy londoni utazás során akadt rá erre az igazi
angol egyenruhát viselő rendőrmackóra, amely
a későbbiekben Panka legkedvesebb játékává
vált.
Személyes tárgyaim
Gesztesi Károly személyes tárgyként alapítványunknak a Story Gálán kapott serlegével kedveskedett, amit a Legjobb Színész kategóriában
nyert el. Ezenkívül felajánlotta a Ramada Grand
Prix futamon szerzett „Szakaszgyőztes” emlékplakettjét is.

Előző gazdám:

Nevem:

Hosszú Katinka

Maci

Korom:

Tételszámom:

20 éves

09

Történetem
Katinka 20 évvel ezelőtt kapta ajándékba Macit
a szüleitől. Junior úszóversenyek állandó résztvevője volt a barna kismackó, és nem utolsósorban többször hozott Katinkának szerencsét, így
most örökbe adja őt, hogy másnak is örömteli
pillanatokat szerezzen.
Személyes tárgyam
A világklasszis úszónő azt az úszósapkáját adományozta nekünk, amelyben 2013-ban két világcsúcsot is megdöntött.

Előző gazdám:

Nevem:

Jancsó Miklós

Új névre vár

Korom:

Tételszámom:

„1000” éves

10

Történetem
A kétszeres Kossuth-díjas magyar filmrendező, Jancsó Mikós macija Erdélyből származik.
A mackó annyira régi, hogy Jancsó úr már a
nevére sem emlékszik, így most új örökbefogadójától várja azt.
Személyes tárgyam
„Egy kis füst, egy kis jó hangulat és egy egyéniség”. Miki bácsi a pipák iránti szenvedélyét
édesapjától örökölte. Igazi gyűjtő, rengeteg
pipája van otthon. Az árverésre egyik kedvenc
oroszlánfejű, kézzel faragott, ébenfekete pipájával kedveskedett alapítványunknak.

Előző gazdám:

Nevem:

Koncz Gábor

Nick

Korom:

Tételszámom:

28 éves

11

Történetem
Koncz Gábor Tekla lánya gyerekkori mackójával támogatta jótékonysági árverésünket. Tekla
még kicsi volt, amikor ezt a kedves kis jegesmedvét kapta apukájától. Nagyon féltették a
plüssmackót, hiszen Gábor egy igazi vadász, így
minden állatot féltve „őriztek” otthonukban, nehogy „bántódásuk” essék.
Személyes tárgyam
Gábor kedvenc sportja a vadászat mellett a vízisí, ezért a legkedveltebb lécét ajánlotta fel. Egy
fényképet is adott hozzá, amely bizonyíték arra,
hogy valóban ezen a lécen szelte a habokat.

Előző gazdám:

Nevem:

Majka

Új névre vár

Korom:

Tételszámom:

2 éves

12

Történetem
Peti még 2 évvel ezelőtt vette párjának, Hajninak ezt a pici barna macit. Figyelmes férfi lévén
mindig meglepte szerelmét valami aprósággal
az éjszakai koncertekről hazafelé tartva, így egy
késői fellépést követően ezzel a mackóval kedveskedett neki.
Személyes tárgyam
Az énekes ezt az általa nagyon kedvelt Adidas
táskát kínálta fel, amely gyakran kísérte őt edzésekre, de még fellépésekre is.

Előző gazdám:

Nevem:

Müller Péter

Új névre vár

Korom:

Tételszámom:

3 éves

13

Történetem
Müller Péter hófehér, lila masnis mackója Veronika unokája legkedvesebb játéka volt egészen
mostanáig. Veruska nagyon nehezen, mégis jó
szívvel adta át a mackót nagypapájának, mert
úgy érezte, ő is szeretne segíteni másokon.
Személyes tárgyam
Személyes tárgyként egy nagy becsben tartott
cigány jóskártyát kaptunk az írótól, amire mostanáig kabalaként tekintett.

Előző gazdám:

Nevem:

Ónodi Eszter

Belle

Korom:

Tételszámom:

6 éves

14

Történetem
A színésznő a legkedvesebb plüssmaciját ajánlotta fel. A mackó nagyon különlegesnek számít:
a szeme királykék kristálygyöngy, s egy hazai
nagysikerű divatcégtől, a Je Suis Belle-től kapta.
Személyes tárgyam
Ónodi Eszter személyes tárgyként egy szívéhez
közel álló babát ajándékozott nekünk, amely
gyermekkora kedvenc játéka és az esti mesék
gyakori résztvevője volt. Ezt az igazi retro babát
kislányként kapta egy közeli rokonuktól, és azóta
kabalaként őrizte otthonában.

Előző gazdám:

Nevem:

Oszter Sándor

Rose

Korom:

Tételszámom:

55 éves

15

Történetem:
Az ország Rózsa Sándora, azaz Oszter Sándor
még az 50-es években kapta amerikai nagybátyjától ezt az igazi, korhű mintákkal felöltöztetett tengerentúli macit.
Személyes tárgyam
Ezt az értékes alkotást Sándor lánya, Oszter Alexandra készítette. A Művész úr annyira megszerette a képet, hogy 2 évvel ezelőtt, amikor lánya
kiállítást szervezett a műveiből, titokban visszavásárolta az alkotást, hogy tovább csodálhassa
otthonában.

Előző gazdám:

Nevem:

Pál Dénes

Vatta

Korom:

Tételszámom:

12 éves

16

Történetem
A Voice 2013 nyertesének mackója egy igazi
családi maci, hiszen nővére kapta még 12 évvel
ezelőtt egy kedves rokonuktól, majd a maci tovább öröklődött Dénesre. Hosszú évek elteltével
a mackó az énekes unokahúgainak is kedves játéka volt, megannyi örömet szerezve ezzel nekik.
Személyes tárgyam
Dénes személyes tárgyként legelső mikrofonját
ajánlotta fel, amelyet 5-6 évvel ezelőtt a nagyszüleitől kapott, miután megnyerte legelső énekversenyét. A mikrofont rengetegszer használta,
otthon is mindig ezen gyakorolt. Számtalan szép
emlék köti az énekest ehhez a mikrofonhoz, hiszen ezzel kezdte pályafutását.

Maci a páston

Előző gazdám:

Nevem:

Szilágyi Áron

Oli

Korom:

Tételszámom:

1 éves

17

Történetem
Áron a tavalyi olimpiai győzelme után egy általános iskolában tartott élménybeszámolót. A
rendezvény végén egy csillogó szemű kislány
nyújtotta át a macit bajnokunk számára.
Személyes tárgyam
Áron azt a saját, általa dedikált vívókesztyűjét
adta oda személyes tárgyként, amelyben egy
korábbi dobogós helyezését érte el. A kesztyűn
az aláírás mellett megtalálható az egyesület hitelesítő pecsétje is.

Előző gazdám:

Nevem:

Szinetár Dóra

Holly

Korom:

Tételszámom:

4 éves

18

Történetem
Dóra még 4 évvel ezelőtt kapta Holly mackót
egy színházi premierjére. A későbbiekben annyira
megtetszett kislányának, Zorkának, hogy ő vigyázott rá évekig. Most nehéz szívvel, de megváltak
tőle, bízva abban, hogy szintén szerető gazdihoz
kerül majd az esküvői ruhában pompázó maci.
Személyes tárgyam
A Bojtorján együttes közel 30 éves karácsonyi
kazettájával kedveskedett Dóri. Gyermekként
mindig ezt a zenét hallgatta az ünnepek közeledtével, és közben a lakás eldugott szegletében csomagolta szüleinek az ajándékokat.

Előző gazdám:

Nevem:

Tandori Dezső

Főmedve

Korom:

Tételszámom:

15 éves

19

Történetem
Tandori Dezsőnek, a Kossuth-díjas, Prima Primissima-díjas magyar költőnek, írónak sajnos már
nincs saját mackója, de nagyon szerette volna
támogatni alapítványunkat. Pályafutása során
az írónak számos medvével kapcsolatos írása
született, és most a saját kezűleg rajzolt kedvenc
“Főmedvéjét” ajánlotta fel.
Személyes tárgyam
A rajz mellé nagyon nagy szeretettel adta át
nekünk a mackóversekkel teli, Medvék minden
mennyiségben című könyvét.

Előző gazdám:

Nevem:

Tarlós István

Emil

Korom:

Tételszámom:

1 hónapos

20

Történetem
Ezt a csodaszép medvebocsot Budapest nevében ajánlotta fel Tarlós István. Sajnos neki már
nincsen saját plüssmacija, de szeretett volna
hozzájárulni az alapítvány sikeréhez, így az általa
vásárolt, újszülött macival bővült a tételek sora.
A mackó az Emil nevet kapta, és örömmel várja
szerető, új örökbefogadóját.
Személyes tárgyam
Emil mellett ezt a csillogó ezüstérmet ajánlotta fel
Tarlós úr, amit külön erre az alkalomra készíttetett
annak a személynek, aki a mackó új tulajdonosa
lesz.

Előző gazdám:

Nevem:

dr. Torgyán József

Misa

Korom:

Tételszámom:

33 éves

21

Történetem
Misa macit az 1980-ban Moszkvában megrendezett nyári olimpiai játékokon versenyző hölgytől kapta. A kopott szőrű mackó eredetisége
mellett igazi kincs azért is, mert már csak a múzeumok polcain lehet fellelni.
Személyes tárgyaim
Ezt az asztali órát a Vitézi Rendtől kapta körülbelül 10 évvel ezelőtt. A fazekasok által készített
órát 2 vitéz szorosan tartva őrzi. Emellett még
egy saját könyvvel is meglepett minket Torgyán
úr, amelyet személyesen dedikált nekünk.

Előző gazdám:

Nevem:

Zséda

Brumi

Korom:

Tételszámom:

2 éves

22

Történetem
Zséda ezt a csodaszép hófehér plüssállatkát
még évekkel ezelőtt kapta egy kedves rajongójától. Brumi egy fellépést követően került az énekesnőhöz, és bízik benne, hogy a későbbiekben
új gazdijánál is ugyanolyan jó helye lesz, mint
amilyen az ő otthonában volt.
Személyes tárgyam
A Tiszta szívvel című klipjében viselte ezeket a
ruhákat, s egy stílusosan mackómintával díszített
dobozkába csomagolva adta át nekünk.

Fogadj Örökbe Egy MACIT!
Felajánlóink

Adamis Anna, Agárdi Szilvia, Ágh Péter, Alföldi Róbert, Andy Vajna, Attraction, Badár Sándor, Balogh Gábor, Bangó Margit, Beck György, Benedek Tibor, Berki Krisztián, Bodrogi Gyula, Borkai Zsolt,
Brózik Klára, dr. Czeizel Endre, Czene Attila, Csányi Sándor, Csapó Gábor, Cseh Laci, Csepregi Éva,
dr. Csernus Imre, Csík zenekar, Demjén Ferenc, Dés László, Dobó Kata, Dombi Rudolf, Dzsudzsák
Balázs, Fábián László, Farkas Bertalan, Fehér Anna, Fülöp Valter, Gerendai Károly, Gesztesi Károly,
Gubás Gabi, Győrfi Pál, Gyurta Dani, Hegyi Barbara, Herendi Gábor, Hosszú Katinka, Igaly Diána,
Jancsó Miklós, Jankovics Marcell, Jókai Anna, Kárász Róbert, Kemény Dénes, Kepes András, Kern
András, Király Linda & Király Viktor, Klapka György, Kóbor János, Koltai Lajos, Koncz Gábor, Kovács
Katalin, Kovács Kati, Kovács KOKÓ István, Kozák Danuta, Kökény Roland, Kulka János, Liptay Gabriella, Mága Zoltán, Magna Cum Laude, Majka, Makány Márta, Makk Károly, Malek Andrea, Medveczky Ilona, Mesterházy Attila, Miklósa Erika, Módos Péter, Müller Péter, Nagy Tímea, Navracsics
Tibor, Neo FM – Bumeráng, Ónodi Eszter, Osvárt Andrea, Oszter Sándor, Pál Dénes, Pataky Attila,
Radics Gigi, Rogán Antal, Rudolf Péter, Rúzsa Magdi, Schiffer András, Schmidt Mária, Schmitt Pál, Simon Zsolt, Somló Tamás, Sors Tamás, Story Magazin – Ómolnár Miklós, Szabó Gabriella, Szabó István,
Szalai Annamária, Széles Gábor, Szilágyi Áron, Szinetár Dóra, dr. Szolnoki Nikoletta, Tandori Dezső,
Tarlós István, Tolvai Reni, dr. Torgyán József, Tóth Vera, Törőcsik Mari, Udvaros Dorottya, Ungár Anikó,
Vajda Attila, Verrasztó Evelyn, Vitézy Tamás, Zséda.

A kreativitás kifejezése elengedhetetlen egy-egy
fotográfián. Amikor Kárász Róbert felkért a katalógusfotók elkészítésére, azonnal arra gondoltam, hogy milyen jó lenne a macikat élővé varázsolni, életszerű helyzetbe hozni az adott személy
tevékenységével, kedvtelésével. E célkitűzés fényében mertünk „nagyokat gondolni”, és a kedvenceket érdekes helyeken megörökíteni.
Farkas Bertalan Kubija például a Közlekedési Múzeumban kiállított 1980-as űrkapszulán csücsül
büszkén, melyben gazdija is visszatért az utazásból; Tarlós István macija a 2-es villamosra szállt
fel, Csernus Imre Dörmije egy terápián vett részt a
Gellért szálloda egyik patinás szobájában, Ónodi
Eszter kedvence a meseautóra ült az Álomautó
Múzeumban, míg Jancsó Miki bácsi macija újraforgatta a Szegénylegények című filmet.
Remélem, hogy fényképeimmel én is hozzájárulok
az alapítvány célkitűzéseinek megvalósításához.
Köszönöm a lehetőséget
Kapás Gergő

Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány

Az alapítvány számlaszáma: 11500092-11069540
adószáma: 18397482-2-43
Cím: 1126 Budapest, Nárcisz utca 12/a
Telefon: +36 30 504-5866;
e-mail: info@fogadjorokbeegymacit.hu
www.fogadjorokbeegymacit.hu
facebook.com/fogadjorokbeegymacit

