


Kedves Barátunk!
Kettő? Vagy három az egyben? Valahogy így működik a Hősök Tere Alapítvány Élményaukciója, 
amit idén hatodik alkalommal szervezünk meg. 

Ha úgy vesszük: kettő. Mi beleadjuk a legjobb tudásunkat és be is számolunk nektek arról, mit,  
hogyan teszünk az alapítványban a közöny ellen. Ti pedig olyan speciális, egyedülálló élményeket 
élhettek át a segítségünkkel a tudomány, a kultúra, a művészetek, a gasztronómia vagy a divat 
világából, amik másképp, máshol, máshogy nem elérhetők. 

Ha úgy vesszük: három. Mert ezekből az élményekből olykor barátságok, erős, vagy laza kapcsolatok 
szövődnek és néha meglepetések is. Éppen három éve, hogy egy kedves barátunk úgy döntött, 
szeretné átélni, milyen lehet bort házasítani. Az aukción “vásárolt” élményért Villányig utazott  
a barátaival együtt, beszélgettek, kóstolgattak. Addig és olyan bátran, hogy végül eldöntötte, készít egy 
saját házasítást - természetesen hozzáértő segítségével -, és ebből a borból annyit palackoznak majd, 
hogy jusson 2022-re a Hősök Tere Alapítvány Élményaukciójára is, minden asztalra egy magnum palack. 

Ezek a palackok most rátok várnak. Mint ahogy az idei élménytételeink is, amelyekben ott  
a fantasztikus lehetőség. Kettő vagy három. A 2022-es tételeket is úgy alkottuk meg, hogy legyen 
alkalmad új élményeket szerezni, baráti kapcsolatokat építeni és mindezzel támogatni a munkánkat. 
 
Nemcsak a miénket. Hiszünk abban, hogy összefogva, együttműködve többek vagyunk.  
Öt éve ezért döntöttünk úgy, hogy bizonyos tételekkel más civil szervezetek munkáját is  
támogathatod. Idén például a Szabó Szabolcs Alapítványét, a Kompánia Alapítványét,  
az Autistic Art-ét és  a Bátor Táborét. Mert kell az összefogás.

Reméljük idén is többet adunk ahhoz képest, ami előre kiszámítható. Ezért is szeretjük ezt az aukciót. 
És kívánjuk, hogy olyan élvezettel válogass az élmények között, ahogyan azt a felajánlók és a csapatunk 
tagjai összeállították neked!

Köszönöm, hogy számíthatunk rád! Kellemes és izgalmas estét kívánok!

Orosz Györgyi 
ügyvezető
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Pralinékészítés 
csokoládémester 
vezetésével
Kevesen tudják, hogy a csokoládészakma vezető világversenyén magyar 
sikerek is születtek: a Sweetic Csokoládé Manufaktúra három bonbonja is 
díjat kapott az Academy of Chocolate Awards zsűrijétől 2021-ben. A tétel 
nyertese és partnerei a szigetszentmiklósi manufaktúrában, a díjnyertes 
csokoládémester útmutatása mellett ismerkednek meg a töltött pralinék 
elkészítésének alapjaival (max. 6 fő, 2023 tavaszán). Mitől lesz fényes  
és roppanós a csokoládé? Tanuld a legjobbaktól a temperálás technikáját, 
és készítsd el saját, változatos ízvilágú bonbonjaidat!

Felajánló: 
Sweetic Csokoládé 

Manufaktúra

Kikiáltási ár:

30 000 Ft
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Desszertekkel  
a kiberbiztonságért és 
az emberiség jövőjéért
Egy édes kaland a technológia és a társadalom keserű igazságairól,  
Keleti Arthurral, kibertitok jövőkutatóval, íróval és IT biztonsági stratégával,  
az Édesmindegy családi desszertbár társalapítójával.
Mi motiválja a világ hackereit, mi mozgatja a kibertámadások és a kibervédelem 
nagy kerekét a világban? Hogyan védheti meg magát egy átlag felhasználó és 
egy cég? Érdemes-e kiberbiztonsági szakértőnek állni? Zajlik-e kiberháború?  
Mi köze van a mesterséges intelligenciának a titkainkhoz? Mikor váltja fel  
az embert a gép? Merre tartanak és biztonságosak-e a virtuális világok  
és a transzhumanizmus?
Legyetek Keleti Arthur partnerei egy izgalmas, gondolatébresztő, taburomboló 
két órás beszélgetésen  az Édesmindegy finom süteményei mellett a Pozsonyi 
úton.  A meghívás a beszélgetésre és a süteményekre, két személyre szól.

Felajánló: 
Keleti Arthur és 

az Édesmindegy 
Desszertbár

Kikiáltási ár:

55 000 Ft
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‘Nem középszerű’ 
beszélgetés Pataki Ágival
“Az én életstratégiám egyik alapja, hogy bárhol, bármilyen pályán,  
bármilyen helyzetben vagyok, ne legyek középszerű.” - írja Pataki Ági 
tavaly megjelent életrajzi könyvében. Életpályája valóban alátámasztja 
ezt, hiszen modellként, üzletasszonyként és az utóbbi két évtizedben 
filmproducerként is hatalmas sikereket ért el.
A licit nyertese - amellett, hogy megkapja a könyv egy dedikált 
példányát - meghívást kap Ági kertjébe, hogy sikerekről, kudarcokról, 
nyitottságról és céltudatosságról beszélgessenek egy kávé mellett, 
Orosz Györgyi moderálásával.

Kikiáltási ár:

55 000 Ft

Felajánló: 
Pataki Ági

03



Rendhagyó kémialabor 
Holtzer Péterrel
A kémia órákra visszagondolva nem feltétlenül a kíváncsiság, lelkesedés  
és izgalom jut eszünkbe. Pedig a kémia éppen az a tudomány, amivel az élet 
számos kihívására kaphatjuk meg a válaszokat előre.
A Szabó Szabolcs Alapítvány országjáró mobillaborja azt is bebizonyítja, hogy 
a kémia szórakoztató és izgalmas: az általuk látogatott iskolák rászoruló 
tanulói gyakran szaktanár és kémia óra hiányában ezeken a foglalkozásokon 
látnak először kísérleteket, kémcsövet és színes-szagos-durrogó dolgokat. 
A “varázslatot” persze magyarázatokkal egészítik ki a foglalkozást vezető 
kémiatanárok, hogy az érzékszerveinkkel tapasztalt jelenségek a való 
életben is hasznos tudást jelentsenek. Várjuk családodat, barátaidat (max. 
12 fő, felnőttek és 10 év feletti iskolások) Budaörsön, Salgótarjánban vagy 
Soltvadkerten egy iskolai, provokatív természettudományi bemutatóval és 
beszélgetéssel az Alapítvány alapítójával, Holtzer Péterrel! Próbáljatok elbújni 
az elefántfogkrém elől, vagy figyeljétek meg, merre repül az alkoholrakéta!
A licited egyik felével a Szabó Szabolcs Alapítvány, másik felével a Hősök Tere 
Alapítvány munkáját támogatod. 

Kikiáltási ár:

150 000 Ft

Felajánló: 
Szabó Szabolcs 

Alapítvány

04



Találd meg a stílusod! 
- Luan by Lucia 
élménylátogatás
„Olyan vagyok, mint a tű, a cérna, az olló, az eszköz, amely segít neked”  
– S. Hegyi Lucia divattervező most kizárólag neked, egy exkluzív alkalmon 
segít a belső és a külső egyensúly megtalálásában. Vegyél részt egy komplex 
stíluskialakítási folyamaton, és kerülj harmóniába saját rejtett kincseiddel! 
A látogatás során kollázskészítéssel, kreatív foglalkozással és személyes 
beszélgetésekkel bontakozhatsz ki, mindezt a Luan by Lucia Divatház 
különleges holisztikus környezetében.
Licitálj erre a tételre, ha szeretnél egy olyan személyes élményen keresztül 
menni, ami által megtalálod önazonos stílusodat, ami minden siker alapja!

Felajánló: 
Luan by Lucia

Kikiáltási ár:

50 000 Ft
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Víruskutatás  
Kemenesi Gáborral
Mindannyian másképp éltük meg a több mint két éve tartó járványidőszakot.  
A kezdeti bénultság-érzés átalakult, és ma már hétköznapjaink része  
a maszkviselés, az alapos kézmosás és a diskurzusok az oltásokról.
De vajon milyen egy világjárványt végigélni virológusként?  
Hogy kell vírusokra vadászni?  Mire számítsunk a következő évtizedekben?
Öltözz szkafanderbe, és látogasd meg a világ egyik legmodernebb virológiai 
kutatóközpontját Pécsen, Kemenesi Gábor vezetésével! Kerülj testközelbe  
a vírusokkal, fogd a kezedbe csőbe zárva vagy nézd meg mikroszkópban,  
mit tesznek a rájuk bízott sejtekkel - és kérdezz meg mindent, amit  
a víruskutatásról tudni szeretnél!

Felajánló: 
Kemenesi Gábor

Kikiáltási ár:

70 000 Ft
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Vitorlázz a Balaton 
legendás zászlóshajóján!
Az 1944-ben épített Nemere vitorlás egy balatoni legenda: ötször 
nyerte meg a Kékszalagot, 1955-ös rekordját 57 éven át nem tudták 
túlszárnyalni. A kilencvenes években partra tett, leromlott állapotú 
hajót Láng Róbert építette újjá az eredetivel megegyező formában, 
ami azóta is az egyik legnagyobb és legszebb klasszikus cirkáló 
Magyarországon.
Csatlakozz Láng Róbert hajóskapitányhoz a Nemere II-n barátaid 
társaságában (max. 12 fő), és töltsetek egy felejthetetlen délutánt  
a legendás hajón!

Kikiáltási ár:

140 000 Ft

Felajánló: 
 Láng Róbert
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Lakatos Péterrel  
a VIDEOTON-ban
Mit jelent a gyakorlatban az automatizálás és a robotok bevonása 
a termelésbe, és hogyan lehet okos megoldásokkal több mint 
megháromszorozni egy raktár rakodóterületét?
Vajon mi a titok: mit tud Magyarország egyik legmeghatározóbb ipari 
vállalatcsoportja, amely szanálás alatt álló állami vállalatból három évtized 
alatt a 4. legnagyobb európai székhelyű elektronikai szerződéses gyártójává 
nőtte ki magát? És milyen kihívásokkal kellett a VIDEOTON-nak szembenéznie 
a rendszerváltás óta?
Látogass el a VIDEOTON legmodernebb, 2019-ben átadott elektronikai 
gyártócsarnokába Lakatos Péterrel, a VIDEOTON HOLDING Zrt. társ-
vezérigazgatójával, és járjátok végig együtt az elmúlt három évtized 
fejlődési útját!

Kikiáltási ár:

46 000 Ft

Felajánló: 
Lakatos Péter
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Lámpafény verskoncert  
az 1000 éves templomban
Ott, ahol a hegyek és folyók összeérnek: szemben a Szent Mihály-heggyel, 
balra a Börzsönnyel, jobbra a Visegrádi-szorossal, alatta a kanyargó 
Dunával. Épp itt áll a dömösi 1000 éves templom elképesztő történelemmel, 
páratlan életérzéssel.
Ebben a csodálatos környezetben, a prépostsági romok altemplomában ad 
különleges, privát koncertet Harcsa Veronika a tétel nyertese és társasága 
számára (max. 12 fő).
A 20. századi magyar költők - József Attila, Tóth Árpád, Babits Mihály, 
Kosztolányi Dezső, Nemes Nagy Ágnes - megzenésített versei Veronika 
legközelebbi alkotótársával, Gyémánt Bálinttal duóban hangzanak el, 
személyes összekötő szövegek kíséretében. Licitálj erre a tételre, ha egy 
egyszeri és megismételhetetlen kulturális élmény részese lennél!

Felajánló: 
Harcsa Veronika, 

1000 éves templom

Kikiáltási ár:

95 000 Ft

3

09



Tokaji gasztrotúra  
Segal Viktorral
Titkos tokaji túrát vezet Segal Viktor séf, gasztronómiai tanácsadó neked és 
barátaidnak (max. 6 fő). Tokajnak vannak evidensen legendás borai és rejtett 
kincsei - Viktor most ez utóbbira fókuszál. A napot egy szerencsi minigazdaságban 
indítjátok: a Gasztrokakas a mai modern világ egy eldugott csücske, egy 
család szívvel-lélekkel gondozott gazdasága. A kertbemutató és kóstoló 
után háromfogásos ebéddel, igazi házias ízekkel várnak benneteket Mádon, 
a Kardos Supreme BorBisztróban, ahol az élmény nem lenne teljes a bisztró 
csúcsminőségű tokaji borainak kóstolója nélkül. Az ebédet követően a Borecet 
Művek felé veszitek az irányt, ahol megismerhetitek az ecet kultúrtörténetét, az 
ecetkészítés ősi mesterségét és a gyártási folyamatokat. Itt megkóstolhatjátok 
a különböző gyümölcsös különlegességeket is, mint például az aszú balzsamecet, 
a nemesecet, vagy a díjnyertes csipkebogyó balzsamecet. A túra utolsó állomása 
a bodrogkeresztúri Csicsörke műhely, ahol különleges kistermelői lekvárokat, 
csatnikat, szörpöket kóstolhattok. A gasztrokaland garantált!

Felajánló: 
Segal Viktor, 

Borecet Művek, 
Csicsörke, 

Gasztrokakas, 
Kardos Supreme 

BorBisztro

Kikiáltási ár:

110 000 Ft

3
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Via ferrata élmény  
Mécs László hegymászóval
Mécs László nem szűkölködik tapasztalatban, élményekben és rázós 
helyzetekben, ha hegymászásról van szó. Harminc éve járja a hegyeket, több 
mint 20 expedíciója során nyolc 8000 m-es hegy első magyar csúcsmászásában 
működött közre, melyből háromnak maga is a tetején állhatott.
Csatlakozz barátaiddal, családoddal (max. 4 fő) egy privát via ferrata túrához 
László vezetésével Cseszneken, Magyarország legelső ‘vasalt utak’ pályáin,  
ahol fizikai és pszichés határaidat is feszegetheted biztonságban, profi 
vezetéssel, gyönyörű környezetben!

Kikiáltási ár:

55 000 Ft

Felajánló: 
Mécs László
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Tanoda a Kompániás 
gyerekekkel
Csepel közel ötöde él szegregáltan, mélyszegénységben, az itt élő gyerekek 
10%-a pedig hivatalosan is veszélyeztetett státuszban van.  
A Kompánia Alapítvány azon dolgozik, hogy az ott élő hátrányos helyzetű 
gyerekek megtalálják az útjukat úgy, hogy azért ők maguk is tesznek. Most 
megismerkedhetsz a Kompániás gyerekekkel és bepillanthatsz a csepeli 
tanoda mindennapjaiba egy közösen megtervezett délután keretében.
Érkezhetsz családoddal, barátaiddal, akár gyerekeiddel, de lehet ez egy jó 
csapatépítő alkalom is munkatársaiddal közösen - a pontos programot  
a Kompánia munkatársaival véglegesítheted az igényeiteknek megfelelően.  
A leütési ár felével a Kompániát, felével a Hősök Tere Alapítványt támogatod.
Az életre szóló élmény garantált! (max. 15 fő)

Kikiáltási ár:

110 000 Ft

Felajánló: 
Kompánia 
Alapítvány
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Grecsó Krisztián  
elvisz magával
Exkluzív író-sofőr szolgálatot kínálunk maximum két személy 
részére. Vagyis egy közös utazást, jó szót, mosolyt, egy estet, 
és egy közös visszautat a József Attila-díjas magyar költő, 
író, dalszerzővel, Grecsó Krisztiánnal, akit egy író-olvasó 
találkozóra kísérhetsz el. 

Felajánló: 
Grecsó Krisztián

Kikiáltási ár:

26 000 Ft

3
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Exkluzív szalonlátogatás 
és ruhatervezés az év 
divattervezőjével
Varga Viktória - aki idén “Az év divattervezője” díjat nyert a Glamour Women of 
the Year gálán -  ruháival arra inspirálja a nőket, hogy legyenek bátrak, vállalják 
önmagukat és nőiességüket. Hitvallása, hogy Budapest utcáit, az itt élő 
hölgyek ruhatárát, ezáltal az életüket is színesebbé tegye.
A VIKTORIAVARGA showroomban eltöltött idő egy olyan élményprogram, amiben 
megtalálják a neked tökéletes ruhadarabot, a te színeidet és a számodra 
legelőnyösebben szabott formákat is. Megnézheted hol és hogyan készülnek 
a szebbnél szebb kézi és egyedi megoldások, amik luxus színvonalra emelik 
a ruhakészítést. Ezen a délutánon úgy figyelheted meg egy designer márka 
működését, ahogy azt kívülállók általában nem tehetik. Te és egy barátod igen!

Felajánló: 
 VIKTORIAVARGA 

Budapest

Kikiáltási ár:

70 000 Ft

3
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Legyél te a legjobb házigazda, 
Rácz Jenővel együtt!
Veled is előfordult, hogy egy-egy családi vagy baráti összejövetelre nem tudtad 
mit főzz? Szeretnéd valami igazán különlegessel meglepni a szeretteidet? 
Esetleg jeles évforduló vagy alkalom áll előtted? Ezzel az élménnyel garantáltan 
te leszel a konyha mestere: ízek, illatok és a tálalás bajnoka. Ha erre a tételre 
licitálsz, vendéged és személyes tanácsadód lesz Rácz Jenő a következő 
családi/baráti összejövetelen! Az eddigi legfiatalabb magyar Michelin csillagos 
séf, televíziós személyiség segít átgondolni és megtervezni a menüsort, jobb 
kezed lesz az előkészületekben és veletek tart a vacsorára is, ahol személyes 
történetein keresztül igazán közel kerülhettek a fine dining konyha világához.

Kikiáltási ár:

120 000 Ft

Felajánló: 
Rácz Jenő
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Hangkutatás a színpad 
mögött - Dés Lászlóval
A Dés. Évtizedek óta fogalom a magyar zenei életben: musicalek, filmzenék, 
népszerű dalok és jazzlemezek sora fűződik nevéhez. Most Te és partnered 
csatlakozhattok a zenészhez egy nagykoncert délutánján, a fellépés előtt, 
alatt és után, de mindenképp a színfalak mögött. Beszélgethettek bármiről, 
ami Téged érdekel. Ő szívesen mesél arról, miért és hogy alakult ki a koncertek 
kultúrája, történelme, hogy hogyan befolyásol a technika fejlődése, vagy épp 
mit kell másképp hallani a háttérben, hogy az kifelé tökéletesen szóljon.

Kikiáltási ár:

55 000 Ft

Felajánló: 
Dés László
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‘Erőforrás’ - 
együttműködést támogató 
program pedagógusoknak
A Bátor Tábor és a Hősök Tere hitvallása, értékrendje számos pontban  
egyezik, alkalmazott módszereink összecsengenek és erősítik egymást.  
Ezért vágtunk bele egy új, közös tanári workshop létrehozásába, amellyel 
célunk a pozitív kommunikáció fejlesztése, a megoldásfókuszú szemlélet  
és a growth mindset eszköztárát használva. Szeretnénk, hogy az iskola 
tanárnak és diáknak egyaránt olyan kellemes közeg lehessen, ahol könnyű  
és örömteli az együttműködés, és mindenki jól érezheti magát a bőrében.
Licitálj erre a tételre, ha szeretnéd, hogy az általad választott iskola  
tanítóihoz is elvigyük Erőforrás-tréningünket, ezzel támogatva a jó  
hangulatú együttműködést és eredményességet az iskolai közösségben!
A leütési ár felével a Bátor Tábort, felével a Hősök Tere Alapítványt támogatod.

Felajánló: 
Bátor Tábor, Hősök 

Tere Alapítvány

Kikiáltási ár:

150 000 Ft

3
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Soha nem látott Vaszary-
alkotások Kelen Annával
Korábban soha nem látott művek kiállítására készül a Magyar Nemzeti Galéria: 
a 2022 őszén nyíló, Vaszary János munkásságát bemutató tárlaton ugyanis 
24 alkotás eddig teljesen ismeretlen volt a közönség és a szakma számára is! 
Ezek a képek közvetlenül a művész műterméből, hagyatékából kerültek  
a közgyűjteménybe, és létezésükről a közelmúltig senki sem tudott.
Látogass el a múzeumba, ahol Kelen Anna művészettörténész zárás után, 
exkluzív tárlatvezetést tart a licit nyertesének és társaságának (max. 10 fő), 
hogy közelebbről megismerhessék a magyar képzőművészet egyik jelentős 
mesterének hagyatékát!

Felajánló: 
Magyar Nemzeti 

Galéria,  
Kelen Anna

Kikiáltási ár:

36 000 Ft

3

18



Csatlakozz az Onyx Alkotói 
Közösséghez: kóstolj, 
tesztelj, kísérletezz!
Magyarország egyetlen 2 Michelin-csillagos étterme nemrég mérföldkőhöz 
érkezett: 14 sikeres év után teljeskörű átalakításba kezdett. Legyél részese  
az Onyx Metamorfózisának, csatlakozz az Alkotói Közösséghez és kóstold,  
fejleszd, véleményezd a konceptuális menüsorokat és ételeket, még mielőtt  
az étterembe kerülnek!
A tétel nyertese és társa egy közösségi vacsoraélményen vehet részt  
a Műhelyben, az Alkotói Közösség tagjaival, ahol bepillanthatnak a kísérletezésbe, 
a tálalóeszközök fejlesztésébe és aktívan közreműködhetnek egy olyan újító 
magyar konyha bemutatásában, ami a művészet, a tudomány és a gasztronómia 
összefonódásán alapszik és kizárólag magyar alapanyagokat használ.

Kikiáltási ár:

110 000 Ft

Felajánló: 
Gerbeaud
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Minden, amit privátban 
tudni akarsz az ukrajnai 
háborúról - Rácz Andrással
Ebben az évben gyakrabban olvastunk az oroszokról, az orosz hadseregről, 
külpolitikáról, szankciókról, mint azt valaha gondoltuk volna. De vajon az 
információáradatban megtudtuk-e mindazt, ami a legfontosabb? Vagy van 
valami, ami mellett elmentünk, esetleg sehol nem beszéltek róla? Ha van olyan 
kérdésed, amelyre eddig sehol nem kaptál választ, itt az alkalom!
Rácz András Oroszország-szakértő hív privát vacsorára téged és társadat, 
ahol őszintén és tabuk nélkül beszélhettek mindarról, amit tudni szeretnél 
Oroszországról és a háborúról, de eddig nem volt kitől megkérdezni.

Kikiáltási ár:

46 000 Ft

Felajánló: 
Rácz András

20



Aranyló szépség - couture 
ruha lélekre szabva
Számodra mit jelent a nőiesség? Kisugárzás, megjelenés, harmónia? Valami 
megfoghatatlan? A Luan by Lucia Divatház ikonikus, Aranyló szépség kollekciója 
teljes mértékben a nőiességre összpontosít: kifinomult, elegáns, ám nem 
hivalkodó, ahogyan a ruhák színe is visszafogott, tompított. Tökéletes választás 
lehet olyan nők számára is, akik eddig nem a ruha sugallta tulajdonságokat 
hordozták magukban, hiszen viselete más szemléletmódra terelheti őket, ami 
által megtalálhatják magukban az igazi nőt. Látogass el a Budapest szívében 
elhelyezkedő szalonba, ahol megismerheted az alkotások otthonát, és az Aranyló 
szépség egy különleges, egyedi couture ruhája is a tiéd lehet! A divatházban  
S. Hegyi Lucia tervezőnő fogad majd, aki egyúttal szívesen mesél a kollekcióról, 
inspirációról, kisugárzásról és belső fejlődésről is.

Felajánló: 
 Luan by Lucia

Kikiáltási ár:

190 000 Ft

3
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Privát vacsora  
Zimbardo-val az otthonában
Te miről kérdeznéd Prof. Philip Zimbardot? Az 50 éves börtönkísérletről?  
Az időperspektíva-módszerről? Vagy az Abu Ghraib börtönben történtekről? 
Most itt az alkalom, hogy egy privát vacsora során arról kérdezd  
a nemzetközileg ismert és elismert szociálpszichológust, amiről csak 
szeretnéd! Ráadásul San Francisco közepén, az otthonában, ahol Ő maga 
főzi az olasz vacsorát. Ha a következő hónapokban az Egyesült Államokban 
jársz, szeretettel vár téged és partneredet San Franciscó-i otthonában, hogy 
feleségével, Christina-val együtt töltsetek egy estét. Ha pedig otthonod 
kényelméből beszélgetnétek, kapcsolódjatok online, és indulhat  
a hamisítatlan Zimbardo-s beszélgetés!

Felajánló: 
Philip Zimbardo

Kikiáltási ár:

80 000 Ft

3
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Történelmi csoda,  
ahol eddig nem járhattál
Gyere és szívd magadba az igazi Pannonhalma Élményt! Barátaid társaságában 
(max. 4 fő) egy különleges és egyedi vendéglátásra várunk a Pannonhalmi 
Főapátságban, ahol kiemelt idegenvezetéssel megtekintheted a legfőbb 
látványosságokat (Főkönyvtár, Bazilika, Kerengő) és olyan helyekre is  
beléphetsz, ami nagyközönség számára nem látogatható.  
A nap végén pedig vendégül látunk a Pannonhalmi Főapátság Sörfőzdéjében 
vagy a Pincészetében - amelyiket szeretnéd.

Kikiáltási ár:

65 000 Ft

Felajánló: 
Pannonhalmi  

Bencés Főapátság
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Római pizza mesterfokon
“A komoly pizza drogfüggő: az ő drogja az alapanyag” - állítják az ikonikus 
Anyukám Mondta étteremben, ahol a Dudás testvérek több mint 25 éve 
ötvözik az Olaszországból hazahozott nyitottságot a magyar konyha iránti 
szeretettel. De mi a titok? Az olasz pizzaliszt, a legjobb zempléni víz, vagy  
a kertben frissen szedett oregánó?
Látogass el másodmagaddal az encsi étterembe, amely mára igazi 
kulináris zarándokhellyé vált, és lesd el a római pizzakészítés csínját-bínját 
egyenesen a tulajdonostól, Dudás Szabolcstól!

Kikiáltási ár:

65 000 Ft

Felajánló: 
Anyukám Mondta 

étterem
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Fotózás és műalkotás 
Tombor Zoltán fotográfussal
Vedd kézbe a világ egyik legjobbnak tartott fényképezőgépét, és ismerkedj, 
tanulj egy világhírű fotográfus oldalán! De hogyan? Tombor Zoltán először 
mesél neked az analóg fényképezésről, majd közösen exponáltok egy 
tekercs 36 kockás Kodak filmet. Ezután Zoltán lehívja a negatívodat, majd  
a közösen kiválasztott legjobb fotóból műtárgy minőségű papírképet printel 
neked. A közös munkából készült műalkotás a Tiéd lesz.
Tombor Zoltán gyerekként próbálta ki először édesapja Leicáját, amit azóta 
sem tett le. Divatfotósként a legnagyobb nemzetközi magazinok számára 
- a Vogue, a Harper’s Bazaar, a Time, és a New York Times Style - készített 
anyagokat, az utóbbi években pedig főként képzőművészeti munkáit 
ismerhettük meg hazai és külföldi kiállításokon.

Felajánló: 
Tombor Zoltán

Kikiáltási ár:

340 000 Ft

3
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Digitalizálj kódexet  
az Országos Széchenyi 
Könyvtárban
Kíváncsi vagy, hol és hogyan készült az első összefüggő magyar nyelvemlék, 
a Halotti beszéd és könyörgés szövegét is tartalmazó, a 12. század végén 
keletkezett Pray-kódex díszmásolata?
Látogass el társaiddal (max. 4 fő) az OSZK nyolcadik emeletére, ahol  
a legkülönfélébb és legkülönlegesebb dokumentumokat digitalizálják! Ez a hely 
ma Közép-Európa legnagyobb és legmodernebb közgyűjteményt digitalizáló 
műhelye. Az eszközök évente tízmillió oldal beolvasására képesek. Ezen a privát 
vezetésen megismerheted és - szakmai irányítás mellett - kipróbálhatod például 
a több száz éves kódexek digitalizálását lehetővé tevő fotós berendezéseket is.

Felajánló: 
Országos  

Széchenyi  
Könyvtár

Kikiáltási ár:

30 000 Ft

3
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Alkosd meg a saját gin-edet!
Koriandermag, angyalgyökér, kardamom, és az elengedhetetlen boróka...  
Érzed már az illatokat? Merülj el a ginkészítés rejtelmeiben és állítsd össze saját 
kedvenc italodat! A Hernyák Birtok ginkészítő workshopján megismerkedhetsz  
a párlatok és fűszernövények világával, tesztelheted az aromákat és 
illatmintákat, valamint megtanítanak a garnish, azaz tálalás művészetére is. 
Frissen szerzett tudásodat rögtön a gyakorlatban is kipróbálhatod, hiszen  
az alap tételek házasításával saját gin-edet is összeállíthatod és 
megkóstolhatod! A levezetésre, közös munka értékelésére a Hernyák Birtok 
borai és egy sajtkóstoló mellett lesz lehetőségetek (max. 6 fő).

Kikiáltási ár:

90 000 Ft

Felajánló: 
Hernyák Birtok
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Személyre szabott bőrápolási 
tanácsadás Szakonyi Eszter 
kozmetikus mesterrel
A Vintage Beauty az elmúlt 10 évben Magyarország egyik leghitelesebb, közel 30 
hazai és nemzetközi termékdíjjal kitüntetett natúr kozmetikai brandjévé vált. Saját 
kozmetikai laborban fejlesztett női és férfi bőrápolási termékei, valamint kétszeres 
Év-szalonja díjas kozmetikai szalonja, a Vintage Beauty Szépészeti Nőintézet sok 
százezer embernek ad prémium minőségű, kompromisszummentes bőrápolási 
élményt. Vegyél részt egy 2 órás, személyre szabott bőrápolási tanácsadáson, ahol 
Szakonyi Eszter, a Vintage Beauty tulajdonosa, kozmetikus mester, egészségügyi 
szakkozmetikus részletes elemzést nyújt bőröd állapotáról, javaslatot ad 
a mindennapos arcápolási rutinról és az arcbőröd számára legideálisabb 
hatóanyagokról! A tanácsadás során Eszter segítséget nyújt a legideálisabb  
Vintage Beauty kozmetikumszett összeállításában is, a felajánlás ugyanis  
40.000 Ft értékű kozmetikumcsomagot is magában foglal.

Kikiáltási ár:

80 000 Ft

Felajánló: 
Vintage Beauty
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Legyetek Ti az ország  
első Eco Hero-i!
Tudtad, hogy a fiatalok 90%-a szorong a klímaváltozás miatt? Sokan mégis 
tehetetlennek érzik magukat. Mi gátol minket a cselekvésben?  
Ez is egyfajta bámészkodás. A Hősök Tere legújabb, Zimbardo professzorral 
közösen fejlesztett tréningjén, az Eco Hero-n arra keressük a választ, mit és 
hogyan tehetünk mi magánemberek a fenntartható életért? Motivációt és 
kelléktárat is adunk a cselekvéshez.
Licitálj és hívd el barátaidat, vagy csapatodat (max. 12 fő) az első, zártkörű 
Eco Hero tréningre, és tapasztaljátok meg elsőként, mekkora erő rejlik  
a Te közösségedben!

Felajánló: 
Hősök Tere 
Alapítvány

Kikiáltási ár:

110 000 Ft

3
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Bolygóbarát vacsora  
és beszélgetés
Kóstoltál már a testnek, a léleknek és a bolygónak is kitűnő vacsorát?  
Mit és miért együnk, ha jót akarunk magunknak és a világnak is? A The 
Planteen megmutatja és el is magyarázza, 100%-ig növényi alapú menüsorral, 
hozzá illő borokkal, és olyan alapanyagokkal, amelyeknek története van.  
Ez mind rád és barátaidra vár (max. 6 fő), ha erre a tételre licitálsz! 
A vacsorát dr. Szemerédy Viktória és Baráth Barna, az ország első vegán 
kantinjának és a REAL School Budapest fenntarthatóságra épülő nemzetközi 
általános iskolának az alapítói, valamint Zsolnay Gergely, kertészmérnök, séf  
és táplálkozástudományi szakértő társaságában tölthetitek el. És nem 
mellesleg igazi gourmet vacsorára számíthattok. 

Felajánló: 
The Planteen,  
Baráth Barna, 

Szemerédy Viktória

Kikiáltási ár:

60 000 Ft

3

30



Egyedi légzsák-ruhatervezés 
az upcycling jegyében
Rengeteg nem használt, selejtes autóipari hulladék - légzsák, autóülés, 
kárpit - vár az ipari megsemmisítésre. De nem a SLANGSLANG műhelyében! 
Itt ugyanis a hatástalanított, nem használt légzsákok erős, szinte mindennek 
ellenálló anyagát egyedileg szabják formára és színezik, mindezt a Back2Bag 
kooperációjában. Így unisex ruhadarabok és kiegészítők formájában adnak 
új életet nekik.
Látogass el a fenntartható márka manufaktúrájába, ismerkedj meg a 3D 
látványtervezés technikájával, a mintadarabok kivitelezésével, díszítési 
lehetőségekkel, és tervezd meg saját, egyedileg szabott ruhadarabodat 
újrafelhasznált autólégzsákból, Láng Szonja divattervező segítségével!

Kikiáltási ár:

65 000 Ft

Felajánló: 
SLANGSLANG  

x Back2Bag
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Tradíciók nyomában 
- a Gerbeaud-kulisszatitkok
Magyarország egyik legédesebb és legismertebb gasztronómiai értéke:  
ez a Gerbeaud, ahol szívügyüknek tekintik, hogy megőrizzék a több mint  
164 éves örökséget és életben tartsák a tradíciókat.
Járd be másodmagaddal a legendás cukrászda vendégek előtt láthatatlan 
részeit, ismerd meg a kulisszatitkokat és legizgalmasabb történeteket 
Niszkács Anna ügyvezető-tulajdonos vezetésével! A klasszikus Dobos torta 
és a világot meghódító macaronok rejtelmeinek feltárása után, egy reggeli 
brunch során meg is kóstolhatjátok az egyedülálló süteményeket Sauska 
pezsgő és Gerbeaud specialty kávé kíséretében!

Kikiáltási ár:

46 000 Ft

Felajánló: 
Gerbeaud
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Piknik és élmény  
- az autista fiatalokért
Háromszoros élmény egy tételben! Ennek a különleges Autistic Art 
piknikcsomagnak a darabjait ugyanis autista fiatalok rajzai díszítik, akiknek  
a rajz foglalkozások egyben fontos terápiaként is működnek. A nyertes licitáló el 
is látogathat egy lakóotthonba Gödöllőn vagy Tatán, ahol részt vehet egy ilyen 
foglalkozáson, közösen az ott élőkkel. A csomag tartalmát pedig egy kellemes 
őszi délutánon élvezheti: a pihe-puha ESZKA takaróba burkolózva kóstolhatja 
meg az Autistic Art jótékony vörösborát és frizzante-ját. A leütési ár felével  
az Autistic Art Alapítványt, felével a Hősök Tere Alapítványt támogatod.

Felajánló: 
Autistic Art 
Alapítvány

Kikiáltási ár:

120 000 Ft

3
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Meddig bírja a Balaton az 
embert? - exkluzív látogatás 
a Balatoni Limnológiai 
Kutatóintézetben
Mi történt a ‘60-as, ‘70-es években, ami miatt annyira leromlott  
a Balaton vízminősége, hogy tömegesen pusztultak ki a halak és a nádas?  
Hogyan állították helyre a tavat, és hogy alakul a Balaton állapota az utóbbi 
években? Milyen hatása van a klímaváltozásnak, és mi a helyzet a gyógyszer  
maradványokkal a vízben? Egyáltalán: meddig bírja még a Balaton  
az embert? A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet exkluzív, vezetett látogatásra  
hívja a nyertes licitálót és társaságát (max. 10 fő) tihanyi műemlék épületeiben,  
a mezokozmosz rendszerben és a gyönyörű parkban, ahol mindent megtudhatsz  
a Balaton ökoszisztémájának múltjáról, jelenéről és jövőjéről.

Felajánló: 
Balatoni Limnológiai 

Kutatóintézet

Kikiáltási ár:

26 000 Ft

3
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Színfalak mögött a Budapesti 
Fesztiválzenekarral
Fischer Iván saját álmát váltotta valóra, amikor 1983-ban Kocsis Zoltánnal  
együtt megalapította a Budapesti Fesztiválzenekart, amit azóta már a világ tíz 
legjobb zenekara között tartanak számon. Most betekintést nyerhetsz  
a színfalak mögé, hiszen partnereddel együtt részt vehetsz egy nagyzenekari 
vagy kamarazenekari koncert próbáján! A zenekar rendszeresen fellép a világ 
koncerttermeiben a Carnegie Halltól a Musikvereinig, de fő küldetésük, hogy 
a társadalom minden rétegéhez eljuttassák a zene szépségét. Rachmaninov, 
Wagner, Ligeti, Beethoven… Az előzetes egyeztetés során választhatod ki,  
hogy melyik világhírű zenemű próbáját szeretnétek végighallgatni. 
A részvétel mellett az óbudai próbaterem épületén is körbevezetnek 
benneteket, így garantáltan maradandó élményben lesz részetek.

Kikiáltási ár:

46 000 Ft

Felajánló: 
Budapesti 

Fesztiválzenekar
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Közös családi főzés  
Ekler Viktorral
Mi a közös a jordán és a szaúdi főnemesek gálavacsoráiban, Danny DeVito, 
Jason Momoa és Keira Knightley munkaebédeiben, valamint Borbély Alexandra 
és Nagy Ervin esküvői menüjében? Mindegyiket Ekler Viktor készíti. A magyar 
privátséf megjárta Angliát, dolgozott Bécsben és Budapesten, most  
pedig Szentendrére, az Éclair’s Fine Bistro-ba hozta el az örömfőzés  
és a látványkonyha tökéletes kombinációját.
“Szakmai múltam sokrétű, kontinenseket átívelő tapasztalatát szeretném  
a Vendégeink tányérjára csempészni. Fogásaim inspirációja a harmónia és  
az összhang, mind az ízeket, mind a tálalást tekintve.” – vallja Ekler Viktor, chef, 
aki most ebbe a privát élménybe avat be téged. Látogass el a szentendrei 
Éclair’s Fine Bistro étterembe, és készíts el családoddal, gyermekeiddel együtt 
egy háromfogásos vacsoramenüt!

Kikiáltási ár:

60 000 Ft

Felajánló: 
Éclair’s Fine 

Bistro
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Egy nap a Pál utcai fiúk 
nyomában Geszti Péterrel
Füvészkert, Múzeumkert, einstand a Práter utcában, na meg a Grund…  
Kövesd A Pál utcai fiúk nyomát a musical dalszerző Geszti Péter 
idegenvezetésével negyedmagaddal és a Hősök Tere Alapítvány Hős Iskola 
programjának különdíjas osztályával!
Egész napos, színes programra számíthatsz, törökmézzel, uzsonnával, 
kakaóval, este pedig azzal a Vígszínházbéli előadással, amire a meghirdetés 
pillanatában rendszerint elfogynak a helyek - de nektek ezt is biztosítjuk. 
Légy részese a nagy kalandnak, amellyel egy egész osztályt megajándékozol 
és akikkel közösen bújhattok a regény hőseinek bőrébe az egész napos 
kirándulás során! Minden generáció számára életre szóló élmény lesz!

Felajánló: 
Geszti Péter, 

Vígszínház

Kikiáltási ár:

240 000 Ft

3
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Kaland egy titokzatos 
kisvárosban - a repülőtéren
Hogy vezetik a világ egyik legmodernebb repülőgépét? Próbáld ki te 
magad: foglalj helyet a bal ülésben és legyél kapitány egy Airbus A320neo 
szimulátorban! “Húzz át” a Dunán, landolj egy extrém repülőtéren vagy  
szállj fel erős oldalszélben - itt az alkalom, hogy egy profi oktató  
segítségével mindent kipróbálj.
A VIP reptéri kalandod folytatásaként megismerheted a polgárilégiközlekedés 
izgalmas területeit: előtereket, kifutópályát vagy akár a tűzoltóságot. 
Ráadásul társaságoddal (max. 3 fő) egy oldtimer autóval járhatjátok be 
a repülőtér kerítésen belüli részét, ezt a titokzatos ‘kisvárost’, és olyan 
területekre is eljuthattok, amely nemcsak az utasok, de még a reptéri 
dolgozók jelentős része elől is elzárt.

Felajánló: 
Aeropark

Kikiáltási ár:

40 000 Ft

3
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Egyik kutya, másik nem  
- egy este plusz egy óra 
Korom Gáborral
Nehéz elképzelni, hogy Winnetou kergeti a kutyáját a Mohás szikla körül,  
vagy az öreg Bandi bácsi ordítozik Bogáncs pulijával, mert az nem jön vissza.  
A természetben élő embernek, a pásztornak, az indiánnak vagy a vikingnek nem 
kellett bajlódnia a kutyájával. Hogy lehetséges ez, és miben mások a városi 
kutyatartók? Korom Gábor a világszerte ismert Tükör Módszer alapítója,  
40 évnyi és több tízezer kutyával megélt tapasztalatával mesél neked és 
barátaidnak (maximum 10 fő) arról, hogy tart tükröt a kutya a gazdájának, 
meddig fejleszthető az ember-kutya kapcsolat és hogy képes egy kutya  
villanyt kapcsolni, karácsonyfát díszíteni, vagy törölközőbe csavarni magát?  
A beszélgetés után kapsz egy bónusz órát, amikor Gáborral és egy 
tetszőlegesen kiválasztott kutyával sétálhattok a szabadban.  
Garantált élmény, nem csak kutyásoknak!

Kikiáltási ár:

55 000 Ft

Felajánló: 
Korom Gábor és  
a Tükör Módszer 
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Előzd meg a bajt, tegyél  
a cyberbullying ellen!
Ki az a „Star Wars kölyök”? Az első kanadai tinédzser, aki cyberbullying áldozata 
lett. A 15 éves önértékelési zavarral küzdő, túlsúlyos fiú készített egy videót, 
amiben Jedi lovagként harcol a nem látható ellenségek ellen. Az osztálytársai 
viccesnek tartották és felrakták a netre, amely gyökeresen megváltoztatta  
a fiú életét…
Miről veszed észre, hogy baj van? Mit tegyél ellene? Hogy tudod megvédeni 
magadat és másokat, ha kell? Mire figyeljen egy kamasz és hogy használja  
a netet úgy, hogy ne legyen internetes zaklatás áldozata?
A licit nyertese kiválaszthatja azt az ötödikes osztályt, akinek a Hősök Tere 
trénere, Prohászka Szandra tart erőszakmegelőző foglalkozást a cyberbullying 
buktatóiról és megelőzéséről.

Kikiáltási ár:

110 000 Ft

Felajánló: 
Hősök Tere 
Alapítvány
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Családtörténet és 
karrierváltás - privát beszél-
getés Ragályi Elemérrel
80 évesen lezárt egy igen sikeres filmes karriert és és pályát váltott. Nyár 
elején megjelent novelláskötete, a Mancikám, Déneském első kiadása néhány 
hét alatt elfogyott. Hogyan lesz egy operatőrből író? Mit keres az irodalom 
területén? Miért fontos korrajz ez a vállaltan személyes családi történetek 
sora? Ragályi Elemér író, Kossuth- és Balázs Béla díjas operatőr-rendező, 
akinek alkotásai Oscar- és Emmy-díjat is nyertek, most kávézásra, fagyizásra 
és beszélgetésre hív a saját kertjébe. A dedikált könyv már most a Tiéd lesz.  
A meghívás két személyre szól egy később egyeztetett időpontra.

Felajánló: 
Ragályi Elemér

Kikiáltási ár:

46 000 Ft

3
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Koktél workshop  
az Absolut Vodkával
Mi tesz kultikussá egy koktélt, mint például az Espresso Martinit, 
a White Russiant, a Bloody Maryt, a Cosmopolitant vagy egy Vodka Martinit? 
És mi tesz ikonikussá egy vodkát?
Az Absolut filozófiájának alapja, hogy mindent egy forrásból nyernek;  
ez pedig azt jelenti, hogy ha az Absolut készítéséről van szó, minden út egy kis 
svéd faluba, Åhusba vezet. Minden alapanyag, amit a vodkához használnak, 
100 km-en belül található. Hihetetlen, ugye? Minden csepp víz egyetlen 
vízforrásból, minden szem gabona egy területről és egy közösségtől származik. 
Az Absolut Elyx pedig új szintre emelte ezt az “Egy forrás” koncepciót.  
Mit jelent ez és miért hívják az Absolut Elyx-et folyékony selyemnek?
Ezekről is mesél Rácz Zoltán Brand Ambassador ezen a személyre szabott 
koktélworkshopon (max. 5 fő), ahol a klasszikusoktól eljuthatsz a saját  
signature koktélod megalkotásáig.

Felajánló: 
Pernod Ricard 

Hungary Kft 
Absolut Vodka

Kikiáltási ár:

50 000 Ft

3
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GRAPELOVE spa élmény és 
borkóstoló Gere Andreával
A hetedik generációs villányi borászcsalád tagjaként Gere Andrea 
mindennapjait már gyermekkorától kezdve a szőlőtermesztés és a 
borkészítés határozta meg. Andrea a szőlő bőrre gyakorolt pozitív hatásait 
egy spanyolországi utazás során tapasztalta meg, melyet itthon is alkalmazni 
kezdett a Gere birtokhoz tartozó szálloda kozmetikájában. Hosszú évek kutató-
fejlesztő munkájának köszönhetően az egyik legprofesszionálisabb svájci 
laboratóriumban alkották meg az Andrea Gere Skin Care, Grapelove kozmetikai 
termékcsaládot. Az öt komplex termékben a Gere birtokról származó organikus 
szőlőmag kivételes adottságai és a kozmetológiai célú őssejt kutatás 
legújabb vívmányai egyesülnek, amelynek spa élményét a villányi Crocus 
Hotelben tesztelheti a szerencsés licitáló. Az estét pedig egy két személyes 
borkóstolóval zárhatja Gere Andrea borász vezetésével.

Kikiáltási ár:

65 000 Ft

Felajánló: 
Andrea Gere 

Skin Care és Gere 
Attila Pincészete
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Mesteri sajtos  
élmény Etyeken
Meddig érik egy jó sajt? Mi kell hozzá a tejen kívül? Mitől lesz csöppenős 
illatos, vagy markánsan kemény? Hegedűs István és családja 14 éve készít 
sajtot a Magyarországon fellelhető legjobb minőségű tejből. Most Te és 
barátaid (5-15 fő) részt vehettek egy sajtkészítésről szóló bemutatón 
Etyeken úgy, hogy az elkészült sajt a Te nevedet viseli majd (vagy azt 
a nevet, amit szeretnél). Emellett megismerkedhetsz a mesterműhely 
részleteivel,  köpülhetsz vajat és ha minden jól megy, a magad készítette 
vajat helyben kóstolhatjátok és haza is viheted.

Kikiáltási ár:

22 000 Ft

Felajánló: 
Hegedűs 

Sajtműhely
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www.hosoktere.org


