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Kedves Támogatónk!

Törőcsik Mari, a Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány alapítója nevében is nagyon köszönöm, hogy 2016-ban is segítségünkre van egy
olyan ügyben, amelyért 2012 óta dolgozunk.
2015 februárjában nagy álmunk vált valóra,
amikor az egykori Vörösmarty mozi új gazdájaként megkaptuk az esélyt egy olyan komplexum megnyitására, ahol elősegíthetjük a fogyatékossággal élők foglalkoztatásának bővítését. 150 millió forintos
beruházással – ebből közel 120 millió Ft-ot a támogatások
jelentettek – 7 hónapos átalakítási munkálatokat követően
2016. március 10-én nyitott meg Európa legnagyobb alapterületű fogyatékosság-barát közösségi és kulturális tere, a
Premier Kultcafé, ahol jelenleg nyolc megváltozott munkaképességű személynek adunk munkát. Dolgozóink között
vannak Down-szindrómások, értelmi sérültek, autisták és
hallássérültek is.
Az egykori mozi új funkciókkal és új helyiségekkel egészült ki
és kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az általunk megálmodott fogyatékosság-barát munkahely akadálymentes
környezettel fogadja dolgozóit és vendégeit.
Hatalmas összefogással valósult meg a Premier Kultcafé,
az az integrált munkahely, ahol fogyatékossággal élők és

épek dolgoznak együtt, és ahol
kávézó, mozi és egy rendezvényterem is várja a látogatókat.
Az Ön segítsége elengedhetetlen! Tudnia kell, hogy az Ön támogatásával biztosíthatjuk fogyatékossággal élő kollegáink
hosszú távú foglalkoztatását és a Premier Kultcafé sikeres
működését és így nyílik lehetőségünk a további munkahelyteremtésre!
A VI. Jótékonysági Maci Aukción befolyt összeggel Ön is
hozzájárul ahhoz, hogy 2017-ben belekezdjünk franchiserendszerünk kiépítésébe.
Örömünkre szolgál, hogy Önnel együtt, közösen teszünk egy
nagy lépést egy elfogadóbb társadalom felé. Ne feledje:
„Önnek egy maci, a fogyatékossággal élőknek
egy boldog munkahely!”
Köszönettel:

Kárász Róbert,
a Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány elnöke

Tételszám: 01

Álmos | 10 éves

Benedek Tibor és a vízilabdacsapat

Álmos egy igazi olimpikon!
Kabalaként Benedek Tibort
és a vízilabdacsapatot több
győzelemhez is hozzásegítette, most pedig új gazdáját keresi. Nem gyerekkori mackó,
de ez látszik is rajta, 6-8 évvel
ezelőtt egy vízilabda rajongótól kapta.

Egyedülálló értéket képvisel ez a dedikált vízilabda, ugyanis a nagy „öregek”, vagyis az olimpiai- és világbajnok játékosaink írták alá: Benedek
Tibor, Biros Péter, Gergely István,
Kásás Tamás, Kis Gábor, Hosnyánszky Norbert, Kiss Gergely, Madaras
Norbert, Molnár Tamás, Szécsi Zoltán,
Varga Tamás, Varga Dániel, Varga
Dénes.

Háromszoros olimpiai bajnok, Európa- és világbajnok vízilabdázó, edző. 2013-tól 2016 októberéig a magyar férfi vízilabda-válogatott
szövetségi kapitánya. A 2013-as barcelonai világbajnokságon aranyat nyert Magyarország,
emellett a válogatott dobogóra állhatott a
2014-es és a 2016-os Európa-bajnokságon is.

Az alapítvány számlaszáma:
11705998-21308750

Tételszám: 02

Tappancs | 36 éves

Börcsök Enikő

Börcsök Enikő régi kedvencét, Tappancsot ajánlotta
fel, aki igazi hűséges típus,
ugyanis már gyerekkora óta
kíséri a művésznőt, színházi
öltözője pedig a maci második otthona volt. Új gazdáját
is szeretné minél több helyre
elkísérni.

Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész, a
Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. 1994
óta a Vígszínház tagja, népszerűségét a Melodráma (1991) című filmben nyújtott alakítása
alapozta meg. Láthattuk színpadon, játékfilmekben, tévéfilmekben, de bemutatkozott
rendezőként is, amikor is F. W. Bain: A hajnal
leánya című művét gondolta újra.

Ehhez a ritka porcelánbabához nagyon különleges emlék fűzi Börcsök
Enikőt, ugyanis még 16 éves korában, amatőr színjátszóként kapta.
A kis macis szék pedig egy ritka darab, a Börcsök család egyik meghatározó ereklyéje.

Az alapítvány számlaszáma:
11705998-21308750

Tételszám: 03

Cápi | 8 éves

Cseh Laci

Veszélyes, kitartó, küzdő
alkat Cseh Laci, aki nem
ismer lehetetlent. Ezt szimbolizálja ez a plüss cápa is,
amit néhány évvel ezelőtt kapott medálja mellé az egyik
versenyen. Kabalaként rengetegszer magával vitte bajnokságokra, de most a jó ügy
érdekében szívesen átruházza
másra, hogy új gazdájának is
szerencsét hozzon.
Olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok, százszoros magyar bajnok úszó.
A 2016-os olimpián 100 méteres pillangóúszásban ezüstérmet szerzett, hármas holtversenyben Michael Phelpsszel és Chad le Clos-val.
Korábban is támogatta már célkitűzéseinket,
a legelső Fogadj Örökbe Egy Macit jótékonysági aukción az ő mackója is kalapács alá
került.
Cápa mellé egy igazi cápadressz
dukál. Ebben az úszónadrágban
ugrott Laci a medencébe több versenyen is, de ami még fontosabb,
hogy az idei 2016-os riói olimpián is
ezt a darabot viselte.

Az alapítvány számlaszáma:
11705998-21308750

Tételszám: 04

Dörmi | 6 éves

Sterczer Hilda (Erőss Zsolt özvegye)

Dörmit Hilda és Zsolt még a
gyerekeiknek vették hat évvel ezelőtt. Esténként mindig
együtt meséltek nekik, ezeket a történeteket pedig a
maci is meghallgatta. Ha tudna beszélni, biztos sok érdekes
és értékes történetet hallhatnánk tőle, de enélkül is értékes
az Erőss család plüssmackója.

Az idei árverés talán legértékesebb
személyes tárgya ez a hegymászó
kabát! A Columbia dzsekit Erőss Zsolt
viselte utolsó, végzetes expedícióján, a Kancsendzöngai csúcstámadásnál. Néhány személyes tárgyával
együtt ez a kabát is hagyatékként
került vissza feleségéhez, Hildához.

Erőss Zsolt özvegye. Szenvedélyes hegymászó,
aki háromszor tartott férjével a legmagasabb
csúcsokra. Erőss Zsolt Magyarország legeredményesebb magashegyi hegymászója, aki
első magyar állampolgárként mászta meg a
Föld legmagasabb hegyét, a Csomolungmát. Összesen tíz 8000 méter feletti csúcsot
hódított meg (ebből kettőt műlábbal). 2013.
május 21-én a Kancsendzönga megmászása után a visszaúton nyoma veszett.

Az alapítvány számlaszáma:
11705998-21308750

Tételszám: 05

Vili | 16 éves

Fenyvesi Zoltán

Zoli a felajánlott mackóját
még 8 éves korában kapta.
Vili az elmúlt 16 évben jóban-rosszban gazdája mellett volt. A maci most új gazdáját keresi, Zoli pedig reméli, hogy bárkié is lesz, hozzá
hasonlóan hű társra lel majd
benne.

Zoli lelkes sportoló. Legelső aranyérmét 2011-ben a Spar maraton
10 kilométeres távján szerezte meg
mint Suhangyal. Elmondása szerint
élete legnehezebb versenye ez volt,
de kitartása nem hagyta cserben.
Azóta rengeteg elismerésben részesült a sport terén, de élete legfontosabb érmének ezt az aranyat tartja
a mai napig, amelyet örömmel ajánlott fel a licit győztesének.

Kerekesszékes maratoni távfutó, blogger, aktivista, a SUHANJ! Alapítvány önkéntese. A Tiszta
szívvel című film egyik főszereplője, számtalan
társadalmi célú ügy arca és résztvevője, aki
reklámokban is egyre gyakrabban tűnik fel.
Célja felhívni a figyelmet arra, hogy mozgáskorlátozottként is lehet teljes életet élni.

Az alapítvány számlaszáma:
11705998-21308750

Tételszám: 06

Maxi | 2 éves

Wellhello zenekar (Fluor Tomi és Diaz)

„Emlékszem
Sopronban,
néztem a fák fölé...” – így
szól az ismert Wellhello sláger. Ezt a dalt már ez a
mackó is kívülről fújná, hiszen
ő is Sopronban került Tamásékhoz egy fellépésük alkalmával. A fiúk remélik, hogy
Maxinak ezután is sok élményben lesz része új gazdája mellett és talán egy koncerten is
viszontlátják majd.

Flur Tomi egyik hobbija a baseballsapka-gyűjtés. Lakása falait és
polcait is ezek a kellékek díszítik.
A „műkincsek” közül viszont az egyik
legfontosabb relikvia az „#Elnök”
feliratos baseball sapka, amelynek
különös jelentősége van a zenekar
életében. Nagyon nehezen vált meg
tőle, a legtöbb koncertjén ugyanis
ezt viselte, azonban a maci alapítvány támogatása számára elnöki
ügy! – mondta.

Fluor Tomi, az ismert rapper és az énekes-dalszerző Diaz 2014-ben alapított zenekart Wellhello néven. A formációt a „Rakpart” című daluk
tette ismertté, mely megjelenését követően
egyből a sláger- és a rádió játszási listák élére került. 2016 végén #Sohavégetnemérős
címmel kerül a mozikba az a zenés játékfilm,
melyet a zenekar slágerei inspiráltak.

Az alapítvány számlaszáma:
11705998-21308750

Tételszám: 07

Mici | 5 éves

Imre Géza

Micit, a mackót öt évvel ezelőtt vette kislányának Imre
Géza olimpikonunk. Szofi
éppen a 7. születésnapját
ünnepelte, amikor édesapja
meglepte ezzel a kis plüssmedvével, hogy legyen egy
alvótársa a kislánynak. Szofi
azóta mindenhova magával
vitte a macit, de szülei kérésére
nyugodt szívvel adta tovább,
hogy másoknak segíthessen.
Világ- és Európa-bajnok, kétszeres olimpiai
ezüst- és kétszeres olimpiai bronzérmes párbajtőrvívó, a Budapest Honvéd versenyzője.
A 2016-os riói olimpián a párbajtőrözők egyéni
számában nagyszerű vívással egészen a döntőig menetelt, majd ezüstérmet szerzett, csapatban pedig bronzzal gazdagodott.
Ezt a melegítőt viselte Géza a 2004es athéni olimpián, mely azért is különlegességnek számít, mert ilyen típust már nem is gyártanak. Emellett
egy különleges pólót is felajánlott,
melyből csak egy pár darab készült.
Ami teljes egészében egyedivé teszi
a ruházatot, az nem más, mint Imre
Géza aláírása.

Az alapítvány számlaszáma:
11705998-21308750

Tételszám: 08

Brúnó | 0 éves

Kenderesi Tamás

Brúnó maci nemrég került
Tamáshoz, miután az első
plüssmackóját elvesztette
valahol. A riói olimpia és
Tamás felejthetetlen teljesítménye annyira lázba hozta az úszó rajongóit, hogy
sajtburesz helyett néhányan
plüssmackót ajándékoztak az
ifjú tehetségnek, ezek egyike
Brúnó, a kölyökmaci.

Ifjúsági olimpiai bajnok úszó. A 2014. évi nyári
ifjúsági olimpiai játékokon 100 méter pillangón
hetedik, 200 méter pillangón első lett, a 2016os Európa-bajnokságon és a riói olimpián pedig bronzérmet szerzett 200 méter pillangón.
A 19 éves úszó a világ második legjobb időeredményével rendelkezik ebben a számban, edzője szerint még nagyon nagy dolgokra képes.
Az úszósapka egy féltve őrzött kincs.
Legalábbis ez volt eddig. Tamás
ugyanis első országos bajnokságát
nyerte ebben az úszósapkában,
amit most új tulajdonosa számára
aláírásával is ellátott. Az úszószemüveg pedig Riót is megjárta.

Az alapítvány számlaszáma:
11705998-21308750

Tételszám: 09

Bajszos | 8 éves

Klein Dávid

Dávid maci helyett egy
párducot ajánlott fel, amely
számára mindig a szabadságot jelképezte. A Bajszos
névre keresztelt plüssfigura
háta mára egy kicsit bezöldült, ugyanis 8 éven keresztül
egy jurtában élt gazdájával
együtt. A „párducmaci” tehát
közel egy évtized után új gazdira vár. Egyedi példány!

Magashegyi expedíciós hegymászó. Megmászta Pakisztán, Alaszka, a nepáli és a tibeti Himalája csúcsait is. Erőss Zsolt után ő volt a második
magyar hegymászó, aki feljutott a Manaszlu
csúcsára, és ő volt az első magyar hegymászó, aki oxigénpalack nélkül ért fel az Annapurna csúcsára, 8091 méter magasra. 2017ben új csúcstámadásra indul!

A hegyre nem elég felmenni, vissza
is kell jönni! Ezt az ereszkedő nyolcast
Dávid 2001-ben az Everest keleti oldalán használta, és azt a felelősséget szimbolizálja, hogy mindig vissza
is kell tudni jönni a magasból.

Az alapítvány számlaszáma:
11705998-21308750

Tételszám: 10

Borzas | 8 éves

Kozák Danuta

Borzas maci a 8. életévét
töltötte be. Már a 2012-es
olimpián is átélte Danuta sikereit. Kabalafigura és „szerencsemaci” hírében állt a
Kozák család szerint. A dupla olimpiai sikereket is megélt
plüssfigurát Danuta annak reményében ajánlotta fel, hogy
másnak is lapátolja majd a sikereket.

Ötszörös olimpiai bajnok kajakozó, a legtöbb
olimpiai aranyérmet nyert magyar női kajakos.
2016-ban a kajak egyes 500 méteres versenyszámában elért győzelemével az első magyar
kajakozó lett, aki négy aranyérmet nyert az
olimpiai játékokon, valamint Magyarország
500. érmét szerezte az olimpiai játékok történetében.

Dedikált edző- és versenydressz! Ezt a
kajakos dresszt rengeteg versenyen
viselte Danuta, több bajnokságot is
nyert benne. Ahhoz, hogy még értékesebbé váljon a kajakos dressz,
Kozák Danuta a kézjegyével látta el.

Az alapítvány számlaszáma:
11705998-21308750

Tételszám: 11

Olivér | A látszat ellenére igen öreg

Nádas Péter

Nádas Péter maci helyett
egy régi, különleges babát
ajánlott fel az árverésre,
melyet kincsként őrzött otthon. Reméli, hogy új helyén is
kiemelt figyelmet szentelnek
neki, nagy becsben tartják és
vigyáznak majd rá.

Kossuth-díjas író, drámaíró, esszéista. A magyar
és európai irodalom egyik legkiemelkedőbb alkotója. Neve évek óta ott szerepel az irodalmi
Nobel-díjra jelöltek esélyesei között. Három,
nemzetközi szinten is kiemelkedő sikereket elért műve az Egy családregény vége, a Párhuzamos történetek és az Emlékiratok könyve,
ez utóbbit Susan Sontag amerikai író korunk
legnagyobb regényeként és a század nagy
műveinek egyikeként jellemezte.
A világhírű író 2016 márciusában
megjelent, Az élet sója című kötetének dedikált példánya, melynek új
tulajdonosa méltán lehet majd nagyon büszke birtokosa.

Az alapítvány számlaszáma:
11705998-21308750

Tételszám: 12

Medve | 18 éves

Nemes Jeles László

Medve maci életkorát senki sem ismeri. Annyit tudunk
róla, hogy valahol, valaki,
valamikor átadta a kockás
masnis macit Lászlónak. Állítólag egyik barátja lepte
meg vele, de ez sem biztos.
Az viszont tény, hogy a maci
megélte gazdájának sikereit,
tehát akár vitrinbe is kerülhetett
volna, hacsak nincs a jótékonysági maci árverés.
Kossuth-díjas filmrendező, forgatókönyvíró. Már
első rendezése, a Türelem díjat nyert 2007ben a 38. Magyar Filmeszemlén és az Európai
Filmakadémia rövidfilm díjára is jelölték. The
Counterpart című második kisfilmje is nagy
sikert aratott nemzetközi porondon is. Első
nagyjátékfilmje, a Saul fia a cannes-i Filmfesztivál nagydíját, a Golden Globe-ot és az
Oscar-díjat is megnyerte.
A mára világhírű filmrendező első elismerését a 38. Magyar Filmszemlén
kapta, ahol Türelem című művét a
legjobb kisjátékfilmnek választották.
Karrierjének e fontos állomására emlékeztető díját örömmel ajánlotta fel
az árverésre.

Az alapítvány számlaszáma:
11705998-21308750

Tételszám: 13

Hősök | együtt lassan elérik a 100 évet

Magyar paralimpiai csapat

Köszönjük!
A XV. NYÁRI PARALIMPIAI JÁTÉKOK
ÉRMES SPORTOLÓI

A paralimpiai csapat nevében 6 sportoló ajánlotta fel
egy-egy mackóját az árverésre. Ezek közül a legszembetűnőbb Kézdi Réka hatalmas plüssmacija, amit még
5 éves korában kapott. Ez a
mackó most azért is válik különlegessé, mert a Jótékonysági Maci Aukciók történetének a legnagyobb elárverezett
macija lesz.

Csonka András
asztaliteniszező
ezüstérem

Krajnyák Zsuzsanna,
Veres Amarilla,
Dani Gyöngyi
női párbajtőr csapat
bronzérem

Tóth Tamás

úszó aranyérem,
bronzérem

Biacsi Ilona

atléta ezüstérem

Krajnyák Zsuzsanna
vívó bronzérem

Tunkel Nándor
erőemelő,
bronzérem

Pálos Péter

Vereczkei Zsolt
úszó bronzérem

asztaliteniszező
bronzérem

Suba Róbert
kajak-kenu
ezüstérem

Osváth Richárd
vívó két
ezüstérem

Dani Gyöngyi, Hajmási Éva, Krajnyák Zsuzsanna
női tőrcsapat ezüstérem

Konkoly Zsófia
úszó
bronzérem

Sors Tamás
Pap Bianka
úszó
ezüstérem,
bronzérem

mpcs_ermesek_1103.indd 1

úszó ezüstérem,
bronzérem

2016.11.09. 13:48:55

Kézdi Réka úszó, Hajmási Éva vívó, Dani Gyöngyi vívó, Kálmán Krisztina atléta, Csuri Ferenc
úszó, Boronkay Péter triatlonista

Parasportolóink a sportágukhoz
kapcsolódó nagyon fontos személyes tárgyukat is felajánlották.
Van itt vívókesztyű, mezek (pólók) és úszósapkák is, melyeket a
legtöbb versenyükön viseltek, és
amelyekben hihetetlen sikereket
értek el.

A Magyar Paralimpiai Csapat 18 érmet nyert
a legutóbbi, XV. Nyári Paralimpiai Játékokon
Rió de Janeiróban, ezzel a 162 résztvevő ország 83 érmes országa közül a 47. helyen zárt
az éremtáblázaton.

Az alapítvány számlaszáma:
11705998-21308750

Tételszám: 14

Pötyi | 16 éves

Sándor Pál

Sándor Pál feleségéről talán kevesen tudják, hogy
milyen hobbija van. Az egykori szupermodell Safranek
Anna ugyanis szenvedélyes
macigyűjtő. A 16 éves Pötyi
macit kisebb harcok árán sikerült megszereznie Sándor
Pálnak. A családi plüsskedvenc olyan gazdira vágyik, aki
egy jó cél érdekében fogadja
örökbe.
Kossuth- és Prima Primissima-díjas rendező, forgatókönyvíró, producer. Noé bárkája című filmje nagy sikert aratott a 38. Magyar Filmszemlén.
Nevéhez fűződik a Régi idők focija, a Szabadíts
meg a gonosztól!, a Ripacsok és a Szerencsés
Dániel is. Legújabb filmje Vándorszínészek
címmel forog, mely az 1800-as évek első felében játszódó kosztümös „road movie”.

Személyes tárgyként egy nagy becsben tartott filmes díját ajánlotta fel
az árverésre, melyet évekkel ezelőtt
érdemelt ki a Bali Filmfesztiválon.

Az alapítvány számlaszáma:
11705998-21308750

Tételszám: 15

Mese | 17 éves

Szász Emese

Emese macija már elmúlt
17 éves, rengeteg párbajt
vívtak meg együtt. A hűséges mackó sokszor kabalaként kísérte olimpiai bajnok
vívónkat a pástra, az idő
vasfoga és a sok szorongatás
már nyomott hagyott Mese
fizimiskáján.

Egyedülálló személyes tárgy, egy
igazi sporttörténeti ereklye! Ebben
a vívókesztyűben harcolt Emese
az olimpiai aranyért Rióban, ezt a
kesztyűt viselte a győzelem pillanataiban, melynek eredményeként a
dobogó legfelső fokára állhatott.
Eddig minden győztes kesztyűjét
megtartotta, de most kivételt tett és
még dedikálta is!

Olimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes, olimpiai aranyérmes párbajtőrvívó.
Élete legnagyobb eredményét a Rio de Janeiróban rendezett 2016. évi nyári olimpiai játékokon érte el. Ő szerezte meg a magyar olimpiai
csapat első aranyérmét, hatalmas küzdelem
során legyőzve ellenfelét.

Az alapítvány számlaszáma:
11705998-21308750

Tételszám: 16

Füles | 15 éves

Szilágyi Áron

Kard ki kard, kedves licitálók! Ez a maci már 15 éves,
minden Szilágyi testvérnél
megfordult már, míg végül
Áronnál kötött ki. A sportoló
bízik abban, hogy új családjában is minél többen szeretgetik majd Füles mackót.

Kétszeres olimpiai, világ- és Európa-bajnok kardvívó. A Vasas SC versenyzője. 2016-os riói olimpiai játékokon kard egyéniben a döntőben
megvédte olimpiai bajnoki címét. 1948 óta az
első magyar sportoló, aki olimpiai zászlóvivőként olimpiai aranyat nyert, és a harmadik
magyar kardvívó, aki megvédte olimpiai bajnoki címét. Szilágyi Áron 2013-ban már csatlakozott kezdeményezésünkhöz.

Gyűjtők figyelem! Egy újabb olimpiai
ruhadarab, méghozzá egy immáron
kétszeres olimpiai bajnok kardvívótól,
aki még aláírásával is ellátta azt.

Az alapítvány számlaszáma:
11705998-21308750

Tételszám: 17

Vackor | 20 éves

Thuróczy Szabolcs

Egy színész plüssmackója
csak játékos lelkű lehet,
igaz ez Szabolcs kedvenc
macijára is, aki úgy elbújt,
hogy napokba telt, amíg
gazdája rátalált otthonában,
ezért jó lesz, ha új gazdája
mindig szem előtt tartja majd
Vackort. Tiszta szívvel ajánlja
a medvét, hogy „aranyélete”
legyen neki is új társa mellett.

Színész, író, többek között a Fehér isten, az Aranyélet, a Csicska és a Tiszta szívvel főszereplője.
Ez utóbbiban két idei felajánlónkkal, Till Attivál és
Fenyvesi Zoltánnal dolgozott együtt. Öt filmjét
is bemutatták Cannes-ban, Pintér Béla és Társulatának alapító tagja, az összes előadásban játszik.

Limitált széria! Személyes tárgyként
Szabolcs a Parasztopera egy dedikált DVD példányát ajánlotta fel az
árverésre. A darabban ő maga is
játszott.

Az alapítvány számlaszáma:
11705998-21308750

Tételszám: 18

Miki | 14 éves

Till Attila

Sok évvel ezelőtt, karácsonykor érkezett ez a
mackó a Till családba, ahol
nagyon megszerették. Tilla
most felesége és a gyerekek
beleegyezésével ajánlja fel
az árverésre és reméli, hogy
ez a tündéri mikulássapkás
maci az idei karácsonyt már új
családja körében töltheti.

Egyedi darab Till Attila művésztől.
Telvíziós és filmes sikerei miatt kevesen gondolnák, hogy Tilla a Magyar
Képzőművészeti Főiskolán szerezte
meg diplomáját. A mai napig hű a
képzőművészethez,
rendszeresen
fest és rajzol. Az árverésre egy eredeti „Tillasso” grafit tanulmányrajzot
ajánlott fel, amelyet 2000-ben készített az egyik rajzórán.

Riporter, műsorvezető, filmrendező. Már első
nagyjátékfilmje, a Pánik is nagy sikert aratott,
most pedig legújabb rendezése, a Tiszta szívvel
a cannes-i sikerek utána újabb megmérettetésre készül. Magyarország 2017-ben a kerekesszékes maffiózókról szóló filmet nevezi a
legjobb idegen nyelvű film kategóriában az
Oscar-díjra.

Az alapítvány számlaszáma:
11705998-21308750

Tételszám: 19

Bandi | 22 éves

Törőcsik András

Egy ízig-vérig labdazsonglőr maci, tündéri külsővel és
lila-fehér szívvel a belsejében. Egy csel, két csel, egy
kis passzolgatás a legendás
Törővel, aki betegsége ellenére örömmel ajánlotta fel
mackóját az árverésre. Új gazdájával Bandi egy meccsre is
szívesen kilátogatna.

Egressy Zoltán Lila csík, fehér csík
című könyve a legendáról, az utolsó
magyar futtballzseniről, Törőcsik Andrásról. A könyv értékét felbecsülhetetlenné teszi, hogy Törő dedikálta is
új tulajdonosa számára.

Törőcsik András, az élő legenda tizenkét évesen kezdte a labdarúgást, tehetségére hamar
felfigyeltek, így az Újpesti Dózsa hamarosan
leigazolta, ahol háromszoros magyar bajnok
és kupagyőztes lett. 1976 és 1984 között 45 alkalommal szerepelt a válogatottban, ez alatt
12 gólt szerzett. Cselezéseit, helyzetfelismerési
képességét, robbanékonyságát kivételesnek tartották, igazi futballegendaként tartják számon.

Az alapítvány számlaszáma:
11705998-21308750

Tételszám: 20

Morgó | 15 éves

Vámos Miklós

Kamaszkorú maci, ami elválaszthatatlan volt Vámos
Miklóstól és íróasztalától.
Morgó ugyanis ott ült az elmúlt másfél évtizedben és
a saját szemével láthatta,
ahogy gazdája az egyik könyvet írja a másik után. Tizenöt
év után Morgó olyan gazdira
vár, akinek az otthonában is
vannak vagy lesznek Vámos
Miklós könyvek.

Relikviák Vámos Miklós íróasztaláról:
egy könyv kéziratának részlete (Vámos Miklós ugyanis kézzel írja regényeit) és egy fésűs kagyló, melyek
évek óta ott pihentek az író közvetlen közelében. Mindegyikhez személyes emlékkel kötődik, de boldogan
ajánlotta fel őket a fogyatékossággal élők megsegítésére.

Író, forgatókönyvíró, dramaturg, kiadóigazgató,
műsorvezető. 35 kötete jelent meg, regényei
és novellái mellett pedig sikeres színdarabokat,
filmeket és hangjátékokat is írt. Legismertebb
kötetei: Zenga zének, A New York–Budapest
metró, Anya csak egy van, Apák könyve,
melyek közül több külföldön is nagy népszerűségre tett szert.

Az alapítvány számlaszáma:
11705998-21308750

Fogadj Örökbe Egy MACIT!
Felajánlók 2012 – 2016

Adamis Anna
Agárdi Szilvi
Ágh Péter
Alföldi Róbert
Andorai Péter
Andy Vajna
Attraction
Badár Sándor
Balázs Klári
Balogh Gábor
Bangó Margit
Beck György
Benedek Tibor
Bereczki Zoltán
Berki Krisztián
Besenyei Péter
BKK
Bodrogi Gyula
Börcsök Enikő
Borkai Zsolt
Bródy János
Brózik Klára
Ifj. Carlo Ponti

Dr. Czeizel Endre
Czene Attila
Csányi Sándor
Csapó Gábor
Cseh Laci
Csepregi Éva
Dr. Csernus Imre
Csík Zenekar
Csuja Imre
Csukás István
Demjén Ferenc
Dés László
Dobó Kata
Dombi Rudolf
Dzsudzsák Balázs
Esterházy Péter
Fábián László
Farkas Bertalan
Fehér Anna
Fenyvesi Zoltán 
Dr. Fülöp Valter
Gerendai Károly
Gesztesi Károly

Gubás Gabi
Győrfi Pál
Gyurta Dani
Hajós András
Halász Judit
Haumann Péter
Havas Henrik
Hegyi Barbara
Herendi Gábor
Hosszú Katinka
Hozleiter Fanny
Igaly Diána
Imre Géza
Jakabos Zsuzsanna
Jancsó Miklós
Jankovics Marcell
Jonas Kaufmann
Jókai Anna
Kárász Róbert
Kemény Dénes
Kenderesi Tamás 
Kepes András
Kern András

Kertész Imre
Király Linda
Király Viktor
Klapka György
Klein Dávid
Kóbor János
Kocsis Zoltán
Koltai Lajos
Koltai Róbert
Komjáthy György
Koncz Gábor
Koós János
Korda György
Kovács István
Kovács Katalin
Kovács Kati
Kozák Danuta
Kökény Roland
Kudlik Júlia
Kulka János
Kuncze Gábor
Liptay Gabriella
Lorán Lenke

Lukács Laci
Mága Zoltán
Magna Cum Laude
Magyar Paralimpiai
Csapat
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
Nádas Péter
Nagy Feró
Nagy Tímea
Navracsics Tibor
Nemes Jeles László
Neo FM – Bumeráng

Ómolnár Miklós
Ónodi Eszter
Osvárt Andrea
Oszter Sándor
Oszvald Marika
Pál Dénes
Pál Feri atya
Palvin Barbara
Pásztor Erzsi
Pataky Attila
Páva Zsolt
Pécsi Ildikó
Polgár Judit
Punnany Massif
Radics Gigi
Rogán Antal
Röhrig Géza
Rubik Ernő
Rudolf Péter
Rúzsa Magdi
Sándor Pál
Schiffer András
Schmidt Mária

Schmitt Pál
Simon Zsolt
Somló Tamás
Sors Tamás
Sterczer Hilda
Szabó Gabriella
Szabó István
Szalai Annamária
Szász Emese
Szekeres Pál
Széles Gábor
Szilágyi Áron
Szinetár Dóra
Dr. Szolnoki Nikoletta
Tandori Dezső
Tarlós István
Thuróczy Szabolcs
Till Attila
Timo Glock
Tolvai Reni
Dr. Torgyán József
Tóth Vera
Tordy Géza

T örőcsik András 
Törőcsik Mari
Udvaros Dorottya
Ungár Anikó
Vajda Attila
Vámos Miklós 
Varnus Xavér
Verrasztó Evelyn
Vitézy Tamás
Vitray Tamás
Weisz Fanni
Wellhello zenekar
Zorán
Zsédenyi Adrienn

MACIK a katalógusban
segítség

Benedek Tibor és
a vízilabdacsapat
macija most a fürdőkádban játszik.

Börcsök Enikő
gazdája munkahelye, a Vígszínház
előtt.

Cseh Laci cápája
bekiugrik a medencébeből.

Sterczer Hilda macija falat mászik.

Fenyvesi Zoltán a
Tiszta szívvel című
filmbeli szerepére
utalunk.

A Wellhelo macija
a Rakpart című
szám névadó helyszínén áll.

Imre Géza és a másik két felajánló vívó
macijai alakítják
a „három testőr”
trióját.

Kenderesi Tamás
macijának is jólesik
a „sajtburesz”.

Klein Dávid párduca hegyet mászik.

Kozák Danuta
macija hol máshol
pózolna, mint egy
kajakon.

Nádas Péter féltett
kincse, mint gazdája, író lett.

Nemes Jeles László
Macija a Saul fia
című film egy jelenetében.

A paralimpiai
csapat mackója az
„Olimpián”.

Sándor Pál macija
a Noé bárkája c.
film helyszínén.

Vámos Miklós New
York–Budapest
metró c. regényére
utalunk.

Törőcsik András
mackója az Újpesti
Stadion előtt várja
a meccset.

Szász Emese és a
másik két felajánló
vívó macijai
alakítják a „három
testőr” trióját.

Szilágyi Áron és a
másik két felajánló
vívó macijai
alakítják a „három
testőr” trióját.

Thuróczy Szabolcs
a Fehér Isten c.
filmben nyújtott
alakítására utalunk.

A macija Till Attila
egyik műsorában
helyettesíti gazdáját.

Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány

Az alapítvány számlaszáma:
OTP Bank 11705998-21308750
Adószáma: 18397482-2-42
Cím: 1085 Budapest, Üllői út 2-4.
Telefon: +3670 514-7914
E-mail: info@fogadjorokbeegymacit.hu
www.fogadjorokbeegymacit.hu
facebook.com/fogadjorokbeegymacit

