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Kedves Támogatónk!
A Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány 2012-es
indulása óta a 2016-os év volt az, amely a legtöbb izgalmat, legnagyobb várakozást hozta
számunkra. Ebben az évben nyitottuk meg –
másfél éves előkészítés, tervezés és építkezés
után – a Premier Kultcafét a régi Vörösmarty
mozi helyén. Több mint 120 millió forintból sikerült
egy olyan integrált munkahelyet létrehoznunk,
ahol fogyatékossággal élők és épek dolgoznak
együtt, és ahol kávézó, pékség, mozi és egy koncert- és rendezvényterem is várja a látogatókat.
Ahhoz, hogy ez az álom valóra válhasson, minden támogatónk hozzájárulására szükségünk volt. Kávézónkban jelenleg
10 fogyatékossággal élőnek adunk munkát, akik közt vannak
Down-szindrómások, értelmi sérültek, autisták, testi fogyatékossággal élők és hallássérültek. Minden egyes munkában töltött
napjuk jelentősen hozzájárul életminőségük és önértékelésük
javulásához.
Az Ön segítsége elengedhetetlen! Tudnia kell, hogy az Ön támogatásával biztosíthatjuk fogyatékossággal élő kollégáink
hosszú távú foglalkoztatását, így nyílik lehetőségünk további
munkahelyteremtésre!
Az idei aukción 16 maci kerül elárverezésre, ebből 3 olyan külföldi világsztáré, akik hazánkba látogattak 2017-ben. Ebben
elengedhetetlen szerepe van alapítványunk rendszeres támo-

gatójának, Andy Vajnának és feleségének Vajna Tímeának. A befolyt
összeg nagyban hozzájárul ahhoz,
hogy a Premier Kultcafé sikeresen
működhessen tovább, emellett lehetőséget biztosít újabb munkahelyek megteremtésére is.
A 2017-es év azonban sajnos sok
váratlan fordulatot is hozott, ugyanis
alapítványunk fennállása óta ez lesz az első olyan év és esemény, amelyen betegség miatt alapítónk, Törőcsik Mari nem
tud reszt venni. Jobban izgulunk érte, mint bárki és bármi másért.
Úgy érzem, hogy ebben a helyzetben még inkább szükség van
minden egyes támogatásra, az anyagiak mellett kifejezetten
érzelmire, lelkire, hiszen Törőcsik Mari egészségének javulása
számunkra mindennél fontosabb.
Számítunk Önre és örömünkre szolgál, hogy Önnel közösen teszünk egy nagy lépést egy elfogadóbb, egy összefogóbb társadalom felé.
Köszönettel:

Kárász Róbert,
a Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány elnöke

Balázs Fecó Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekes, zenész. A Neotonban kezdett el játszani, majd megalapította az első magyar
hard-rock zenekart, a Taurus XT-t ezután Koncz Zsuzsa kísérőzenekarához került. 1987-ben erre az együttesre építve megalapította
a Korál zenekart. 1979-84 között hatszor egymás után az év legjobb billentyűsének választották. 2000-ben jelent meg új nagylemeze a Csönd éve, mindannyiunk örömére a mai napig aktívan
zenél.

Tételszám: 1

Balázs
Fecó

Bali
8 éves

Az Új évszakok kötet Balázs Fecó zenei pályafutásának harmincadik, életének csaknem
ötvenedik évfordulója alkalmából készült.
A művész az aukcióra ennek a kötetnek egy
dedikált példányát ajánlotta fel.

Balázs Fecó gyönyörű
dalaival, szerelmes slágereivel sokak szívét megdobogtatta. Ezt bizonyítja
Bali maci is, akit Fecó egy
kedves rajongójától kapott nyolc évvel ezelőtt.
A szívet tartó macit Fecó
sok szeretettel ajánlotta fel
jövendő gazdájának.

Horváth Károly, művésznevén Charlie, Liszt Ferenc-díjas énekes,
könnyűzenész, a rock, a jazz, a blues, a soul és a funk jellegzetesen
rekedt hangú előadóművésze, trombitás. Gimnazista évei során
alapított először rockegyüttest, az Olympiát, majd két Afrikában
töltött év után hazatérve a Generál sorait erősítette. Ezt követően
hol az 1982-ben alakult Pannonia Express-szel, hol az együttes nélkül járta a világot egy évtizeden át. Hazatérése után a Tátrai Band
énekese lett, tíz lemezük született közösen. Szólókarrierje 1994-ben
indult, legismertebb slágerei: a Jég dupla whiskey-vel, az Az légy,
aki vagy és a Nézz az ég felé.

Tételszám: 2

Charlie

Öregmedve
60 éves

40 év Rock’N’Roll a címe annak a DVD-nek,
amelyen a 2005-ös Kisstadionban tartott koncertjük látható. Ebből, valamint az Ami soul az
szól című életrajzi kötetből 2-2 darab dedikált
példányt ajánlott fel az énekes.

Az idei év legmeghatóbb
mackó története Charlié.
Az énekes 44 évig élt együtt
feleségével, Széles Katalin
képzőművésszel, akit 2014ben veszített el. A kis plüssmackó, akit Öregmedvének
kereszteltek,
évtizedeken
keresztül Katalin mellett volt.
Halála után Charlie nagyon
nagy becsben tartotta felesége gyerekkori kabaláját,
de a nemes cél érdekében
most felajánlotta az árverésre. Ezzel az emberi gesztussal
szeretne Charlie tisztelegni
felesége emléke előtt.

Tételszám: 3
Henrik Irén operatőr, aki Dargay Attila Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező és képregényrajzoló felesége és alkotótórása is volt.  Dargay
Attilának köszönhetjük többek közt Gusztáv karakterét, A nagy
ho-ho-horgászt és a Pom Pom meséit is. A rajzfilm nagymestere
azonban generációk szívét melengette meg Vuk történetével, a
Ludas Matyival és a Szaffival. A művészpáros 1957 és 2009 között
élt házasságban.

Dargay Attila
nevében
özvegye,
Henrik Irén

Rudi
17 éves

Felbecsülhetetlen értéket képvisel a Szaffi
rajzfilm fekete-fehér beállítási rajza és egy, a
film végén szereplő jelenetrajz a főhőseiről, Jónásról és Szaffiról eredeti kiadásban, Dargay
Attila keze nyomán. A kicsi, kedves Vukot és
kalandjait felelevenítő képeket ábrázoló bögrék pedig még egyedibbé teszik a felajánlást.

Dargay Attila ezt a plüss
rénszarvast (mackójuk sosem volt), egy külföldi filmfesztiválon kapta a díja
mellé. A Vuk és a Szaffi
alkotója sajnos már az összes
róka kabalát elajándékozta,
Irén azonban úgy döntött,
hogy Rudit a rénszarvast az
idei maci aukcióra ajánlja
fel.

A csak „a magyar blueskirály” néven emlegetett énekes, Deák Bill
Gyula karrierjét külföldi dalok éneklésével kezdte, több együttes
tagja is volt. 1979-ben csatlakozott a Hobo Blues Band-hez majd
a sikercsapatból kiválva szólókarrierbe kezdett. Országos ismertségre az István a király című rockopera Torda táltosának megformálásával tett szert. 1987-től a Deák Bill Blues Band frontembere.
Munkásságát számos díjjal elismerték, többek közt Fonogram életmű-díjjal és a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével.

Tételszám: 4

Deák
Bill
Gyula

Bill, a maci
30 éves

Deák Bill szereti megajándékozni rajongóit,
most egy saját arcképes pólót és egy rajongói
kártyát készíttetett az aukcióra, melyeket aláírása csak még személyesebbé tesz és így Billnek, a macinak sem kell hiányolnia a régi gazdájára emlékeztető tárgyakat új otthonában.

Deák Bill Gyula macija egy
igazi borzas blues-maci. Már
30 éve várja haza a koncertekről és a szereplésekről az
énekest nap, mint nap, most
azonban elválnak útjaik és
Bill, a maci innentől kezdve
csak a távolból vigyáz szeretett gazdájára. A plüssmaci
azért reméli, hogy új otthonában is meghallgathatja
majd néha régi kedvenc
dalait.

Deák Kristóf első önálló munkájával, a Mindenki című kisfilmmel
– melynek rendezője, forgatókönyvírója és producere is egy személyben – idén elnyerte az Oscar-díjat, ezt követően pedig a díjakról döntő amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia
a tagjai közé is hívta. Egész fiatal kora óta foglalkoztatta a filmezés
és a szakma több területén is elmélyült pályája során, 2014 óta
azonban elsősorban rendezőként és forgatókönyvíróként dolgozik
London és Budapest közt ingázva.

Tételszám: 5

Deák
Kristóf

Buci maci
30 éves

Az Oscar-díjas Deák Kristóf egy olyan szovjet
gyártmányú, 8mm-es kamerát ajánlott fel a
maci mellett, melyet a rendező is sokszor használt és reméli, hogy új gazdája is megpróbálkozik a filmkészítéssel.

Buci Maci 30 éve hű társa
Kristófnak, ezért az első pillanattól
végigkövethette
szeretett gazdája pályáját,
beleértve az Oscar-díjig vezető utat is, amire különösen
büszke. A plüssmedve nagyon bízik abban, hogy új
gazdáját is hasonlóan nagy
eredmények elérésében támogathatja majd.

Esztergályos Cecília Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes és kiváló
művész. Számos budapesti és vidéki társulat tagja volt, majd 1991től a Familia Kft-ben kezdett forgatni, amelyben Ágica szerepét
formálta meg közel egy évtizeden át. A sorozatot követően számos színházi előadásban láthatta a közönség, kifinomult mozgáskultúráját elsősorban vígjátékokban kamatoztatta, valamint több
tévéfilmben is játszott. A színjátszás mellett a festészet és a kerámia
a másik két szerelme, művei több kiállításon is szerepeltek már.

Tételszám: 6

Esztergályos
Cecília

Károly
8 éves

A kerámia a színésznő egyik mesterének arcát
ábrázolja, akitől úgy érzi, hogy nagyon sokat
tanult. Értéke egyedisége és a hozzá fűződő
személyes érzelmek révén felbecsülhetetlen.

Károly macit a művésznő
ajándékba kapta sok-sok
évvel ezelőtt egy számára
nagyon fontos embertől,
ezért különösen sokat jelent
neki. Otthonában is kiemelt
helyen tartotta a plüssmedvét, aki mindig vigyázott rá.
Nagy szeretettel adja tovább és bízik abban, hogy
Károlyt új családja is meleg
szívvel fogadja majd.

Jamie Foxx (születési nevén: Eric Marlon Bishop) amerikai színész,
komikus, énekes és dalszövegíró. 2005-ben a Ray Charles életét
feldolgozó Ray című filmben nyújtott alakításáért Golden Globe-,
BAFTA- és Oscar-díjjal jutalmazták. Ötévesen kezdett zongorázni, volt kórusvezető, az egyetemen pedig klasszikus zenét tanult.
Főszerepet játszott többek közt a Collateral – A hitel záloga című
filmben, melyért Golden Globe-díjjal és Oscar-díjjal is jutalmazták,
a Minden héten háborúban, az Ali című filmben Will Smith oldalán,
a Miami Vice-ban, a Dreamgirls-ben, A szólistában, vagy a Valentin napban is. Legújabb filmjét, a Budapesten forgatott Robin Hoodot 2018-ban mutatják be.

Tételszám: 7

Jamie
Foxx

Robin
6 hónapos
Jamie Foxx a legújabb Robin Hood film forgatása miatt idén hónapokat töltött
hazánkban, és több idelátogató hollywoodi sztárhoz
hasonlóan ő is fontosnak
érzi, hogy támogassa a fogyatékossággal élőket a Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítványon keresztül. Ennek a
segítő szándéknak a jegyében szerezte be Budapesten
Robint, a plüssmedvét, akit
dedikált is, így annak új tulajdonosa felbecsülhetetlen
értékű maci büszke gazdája
lesz.

Gálvölgyi János Kossuth-, és Jászai Mari-díjas színművész, parodista, szinkronszínész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának
örökös tagja. Az 1968-as Ki mit tud? című kulturális tehetségkutató
műsorban tűnt fel a parodista kategória győzteseként, húsz évesen. 1993 óta a Madách Színház társulatának tagja, elsősorban
komikus darabokban játszik. Gálvölgyi a közelmúltban megszűnt
Heti hetes című műsor állandó sztárja volt, saját műsora a Gálvölgyi Show pedig évtizedeken át hatalmas sikerrel futott. Szerteágazó tehetségét számos színházi és tévéfilmszerepben, paródiákban
és kabarészerepekben tárta a közönség elé.

Tételszám: 8

Gálvölgyi
János

Picúr
12 éves

Ma már igazi ritkaságnak számít az a ’86-ban
megjelent Gálvölgyi hanglemez, melyből a
művésznek összesen csak három példánya volt.
Ezek egyikét ajánlotta fel az árverésre. A bakelit
nemcsak azért különleges darab, mert felajánlója dedikálta leendő tulajdonosa számára,
hanem azért is, mert Cserháti Zsuzsa hosszú idő
után ezen a lemezen énekelt először.

Picúr maci hosszú éveken
át ült Gálvölgyi János íróasztalán és rengeteg vicces
történetet hallott ez idő alatt
a művész úrtól, így rendkívül
kifinomult humorérzékre tett
szert. Az apró plüssmedve új
otthonába is szeretné magával vinni a sok nevetést,
amit szeretett gazdájától kapott útravalónak, így leendő
tulajdonosa sok vidám pillanatra készülhet vele.

Dr. Gyarmati Andrea olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnok úszó, orvos. 1967-ben nyerte első országos bajnoki címét és már tizennégy
évesen a magyar válogatott tagja lett. A hetvenes évek elejére
a magyar úszósport meghatározó egyéniségévé vált, összesen
huszonnyolcszor nyert magyar bajnoki címet 100 és 200 m-es pillangóúszásban, illetve hátúszásban tizenöt Európa-rekordot és
egy világrekordot állított fel. Megkapta a Magyarország örökös
úszóbajnoka címet és az Úszó Hírességek Csarnoka is tagjává választotta. 1989 óta házi gyermekorvosként praktizál Budapesten.

Tételszám: 9

dr. Gyarmati
Andrea

Bubu
8 éves

Ezt a sporttörölközőt Andrea kabalaként soksok edzésére, versenyére magával vitte és az
úszónő eredményeit tekintve úgy tűnik, szerencsét is hozott gazdájának, így egy igazi sportrelikvia keresi új tulajdonosát.

Dr. Gyarmati Andrea gyermekorvos, amellett, hogy
rendkívül
eredményes
úszó volt, nagy macigyűjtő is, szereti, ha minél több
brummogó plüssfigura veszi
körül. Macikollekciója egyik
féltett darabját, Bubut
nyolc éve kapta ajándékba. Most abban bízva válik meg tőle, hogy az édes
mackó nemcsak örömet
okoz majd, hanem a jó
ügyet is segíteni fogja.

Ashton Kutcher amerikai színész 1978-ban született Iowában. Mielőtt felfedezték, biokémikusnak készült. Kezdetben modellként
dolgozott, majd 1998-ban két filmsorozatban is szerepet ajánlottak
neki. Kutcher az Azok a ’70-es évek show-t választotta, melyben
2005-ig játszott. Eközben a filmszerepek is megtalálták, a Pillangó-hatás című filmben nyújtott alakításával pedig már a kritikusok
elismerését is kivívta. A színészeten túl Kutcher a társadalmi felelősségvállalást is fontosnak tartja. A Thorn alapítvány társalapítójaként az emberkereskedelem és a gyermekpornográfia elleni küzdelmet tűzte ki céljául.

Tételszám: 10

Ashton
Kutcher

Kevin
4 hónapos

Egy olyan fotó, amely azt a pillanatot rögzíti,
amikor Ashton Kutcher az általa felajánlott
mackót új tulajdonosa számára dedikálja.
Egyébként ő volt az idei hollywoodi hírességek
közül az egyetlen, aki hozzájárult ennek a pillanatnak a megörökítéséhez.

Kevint az amerikai filmsztár
budapesti
tartózkodása
alatt szerezte be, és ajánlotta fel a Fogadj Örökbe
Egy Macit Alapítványnak.
A macit igazi kinccsé az
teszi, hogy Ashton Kutcher még aláírásával is
ellátta. Büszkék vagyunk
arra, hogy ő is beállt azon
hollywoodi hírességek sorába, akik fontosnak érzik
a fogyatékossággal élők
támogatását.

Hegedűs D. Géza színművész, rendező. A Színház- és Filmművészeti
Egyetem elvégzése után a Vígszínházban kezdte pályafutását és
máig a társulat tagja. 1987 óta tanít is az egyetemen, rektorhelyettes és osztályvezető tanár. Rengeteg színházi és filmes szerepet, rendezést felvonultató életművét számos díjjal jutalmazták,
többek közt Jászai Mari-díjjal, Kossuth-díjjal és örökös tagsággal a
Halhatatlanok Társulatában.

Tételszám: 11

Hegedűs
D. Géza

Brúnó
30 éves

Hegedűs D. Géza minden előadásból megtart
egy kelléket, amely számára meghatározó
volt. A kék madár című, Vígszínházban bemutatott darab különösen kedves volt számára,
ezért gondosan megőrizte a címadó kék madarat, mely a boldogságot jelképezi. Ezt a színházi relikviát nagy szeretettel ajánlotta fel az
árverésre, hogy új tulajdonosa életébe is sok
örömet hozzon.

Brúnót a művész a gyerekeinek vásárolta, amikor
még kicsik voltak, a 30 éves
mackó azóta a család
féltve őrzött kincse. Hegedűs D. Géza abban bízva
ajánlotta fel a plüssmedvét
az árverésre, hogy Brúnó új
gazdái életét is legalább
ilyen hosszú ideig fogja
végigkísérni és sok boldog
pillanatot él át majd a társaságukban.

Jennifer Shrader Lawrence Golden Globe-díjas, valamint Oscar-díjas amerikai színésznő. Színészi pályafutását egy televíziós
sorozatban kezdte, de később is vállalt kisebb sorozatszerepeket.
A hallgatás törvénye című amerikai misztikus thrillerben nyújtott
felejthetetlen alakítást. A világhírt Az éhezők viadalában alakított
Katniss Everdeen szerepe hozta el számára. Az Oscar-díjat azonban a Napos oldal című filmért kapta, mint a legjobb női főszereplő. Játszott még többek között az X-Men: Az elsők című filmben,
a Joyban és az Utazókban is és a jelenleg a hazai mozikban futó
Anyám!-ban is.

Tételszám: 12

Jennifer
Lawrence

Joy
9 hónapos

A színésznő bár személyesen nem tud részt
venni az aukción, de ez alkalomra küldött egy
fényképet, melyet Joyhoz, a macihoz hasonlóan kézjegyével is ellátott, amely ettől méltán
nevezhető egyedi és igen értékes tárgynak.

Hollywood és az egész világ egyik kedvenc fiatal
színésznője az év első felében forgatta Budapesten
a Vörös veréb című kémthrillerét és ez idő alatt lelkesen fedezte fel a várost,
amit nagyon megszeretett.
Talán ezért is érezte fontosnak, hogy macijával támogassa a fogyatékossággal
élők foglalkoztatását hazánkban, sőt azzal, hogy
aláírásával is ellátta Joyt,
tett azért, hogy a mackó
hihetetlenül értékes darabbá váljon.

Lovasi András 1987-ben alapította a Kispál és a Borz zenekart,
melyben énekesként, basszusgitárosként és dalszerzőként is közreműködött. Fennállásuk 23 éve alatt rengeteg feledhetetlen slágerrel örvendeztették meg a közönséget, de ezen kívül például
a Csinibaba című film zenéjével is nagy sikert arattak. Lovasi ezt
követően nemcsak zeneszerzőként, hanem szereplőként is feltűnt
filmekben, miközben zenei karrierje is szárnyalt. 2005-ben megalapította a Kiscsillag zenekart, ami a Kispál és a Borzhoz hasonlóan a
közönség nagy kedvence lett. Lovasi életművét 2010-ben, mindössze 43 éves korában Kossuth-díjjal ismerték el.

Tételszám: 13

Lovasi
András

Pali
15 éves
A Kispál és a Borz együttes nyolcadik stúdióalbumával 2000 szeptemberében első helyen
debütált a Mahasz top
40-es albumlistáján. Ezt
a sikert a következő
évben az év hazai rockalbumának kategóriájában Arany Zsiráf-díjjal
ismerték el, melyet Lovasi András felajánlott
az árverésre, hogy Pali
egy régi gazdájára emlékeztető tárgy közelében kezdhesse meg új
életét.

Pali Lovasi András gyerekeinek féltve őrzött mackója, akit még koncertekre is
sokszor magukkal vittek,
ezért bíznak abban, hogy
új tulajdonosa is megajándékozza majd zenei élményekkel a vájt fülű mackót.
Különlegességét az adja,
hogy a plüssmedve szívét
is láthatjuk.

Mácsai Pál színészt, rendezőt sokoldalú művészként tartják számon a szakmában és a színházi közéletben is aktív szerepet
vállal. Művészcsalád gyermekeként született, pályáját már a
gimnáziumban elkezdte, ahonnan egyenes út vezetett a Színművészeti Egyetemre. Volt a Pinceszínház, a Nemzeti Színház és
a Madách Színház társulatának tagja is, majd szabadúszóként
folytatta pályáját, jelenleg az Örkény Színház igazgatója, de
rendezőként és színészként is erősíti a társulatot. 2012 óta alakítja
a nagy sikerű tévésorozat, a Terápia központi figuráját, Dargay
András pszichológust.

Tételszám: 14

Mácsai
Pál

Medve úr
6 éves

A színész egy Medve úr által ihletett saját készítésű rajzzal készült, amely Sándor Macit, becenevén Brumit ábrázolja. Mácsai Pál ugyanis
a képzőművészethez elismert festő édesapján
keresztül kötődik.

Medve úr, Mácsai Pál féltve
őrzött mackója igazi lelki társa lehet új gazdájának! A színész főszereplésével készült
Terápia című sorozat összes
részét figyelmesen végignézte, így új gazdája is méltó
társra lelhet benne, akivel
megoszthatja legféltettebb
titkait is.

Nyilasi Tibor 70-szeres magyar válogatott labdarúgó támadó középpályás poszton, később edzőként vett részt a futball világában. A Ferencváros és az Austria Wien csapatok tagja volt, kétszeres magyar és háromszoros osztrák bajnok. Kiemelkedően sikeres
sportolói pályafutásának tapasztalatait szakkomentátorként is
kamatoztatja.

Tételszám: 15

Nyilasi
Tibor

Maci
34 éves

Nyilasi Tibor egy felbecsülhetetlen értékű futballcipőt ajánlott fel az árverésre, melyet
1985-ben egy bécsi teremtornán a nyertes
Austria Wien csapat gólkirályaként kapott.
Az aranyszínű cipő nagy kedvence volt a legendás futballistának, aki bízik abban, hogy új
tulajdonosának is sokat jelent majd ez a darab.

Macit a futballista évtizedekkel ezelőtt vásárolta
idősebbik fiának, akivel
hamar megtalálták az
összhangot és hosszú ideig
elválaszthatatlanok voltak.
Nyilasi Tibor bízik benne,
hogy új családjában is úgy
fogják szeretni a kis plüssmedvét, mint ahogy az
övékben.

Péterfy Bori énekesnőként és színésznőként is elismert művész, színészi pályáját többségében alternatív színházaknál töltötte. Játszott Pintér Béla Társulatában, 2000 óta a Krétakör színház tagja,
de pár évig a Nemzeti Színház társulatához is tartozott. A kilencvenes években alakult Amorf Ördögök zenekar énekesnője volt
annak megszűnéséig, amikor is részben ugyanazokkal a tagokkal
megalapították a Péterfy Bori&Love Band együttest, melynek a
mai napig énekesnője, de szövegíróként is részt vett egyes dalok
születésében. Zenei pályája mellett több filmben is játszott, mint
például a Poligamy vagy a Terápia című sorozatban. A Magyar
Köztársaság Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést is megkapta.

Tételszám: 16

Péterfy
Bori

Deni
10 éves

Az énekesnő két értékes tárgyat is felajánlott
az árverésre. Ezek egyike egy olyan kesztyű,
amelyben megszámlálhatatlanul sok koncerten fogta a mikrofont, rengeteg élménye,
emléke kötődik hozzá. Ezen kívül a Péterfy
Bori&Love Band legutóbb megjelent CD-je,
a Szédülés is új gazdáját keresi, melyből már
csak pár darab van, és azért is különlegességnek számít, mert a jövőben már más felületeken jelentetik meg lemezeiket, így ez az utolsó
Péterfy Bori CD egy példánya.

A kis denevér éveken át Bori
koncertezős bőröndjében
megbújva hűségesen járta a fellépéseket szeretett
gazdájával, kabalaállatként
szinte minden koncerten
ott volt vele. Az énekesnő
nehezen válik meg tőle, de
nagyon bízik benne, hogy
Deni új gazdája életében is
kiemelt helyet foglal majd
el és az ő sikereiben is méltó
társa lesz a kis plüssdenevér.
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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
Benedek Tibor és a
vízilbadacsapat
Bereczki Zoltán
Berki Krisztián
Besenyei Péter
BKK
Bodrogi Gyula
Borkai Zsolt
Börcsök Enikő
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
Harrison Ford
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
Rubik Ernő
Röhrig Géza
Rudolf Péter
Rúzsa Magdi
Ryan Gosling

Sándor Pál
Schiffer András
Schmidt Mária
Schmitt Pál
Simon Zsolt
Somló Tamás
Sors Tamás
Sterczer Hilda (Erőss
Zsolt özvegye)
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
Törőcsik 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
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