
1. Autistic Art 
” 
Acqua” díszzsebkendő

A Milánóban nyomott magasfényű, 100% hernyóselyemből készült 

díszzsebkendő Lakatos Renáta autista fiatal grafikája alapján készült.  

A dupla, kétoldalas zsebkendő 30 x 30 cm-es.

Felajánló: Bella Viktória, Autistic Art

Értéke: 6900 Ft

Kikiáltási ár: 6900 Ft

2. Hangverseny egy szimfonikus zenekarban – 
élmény a Pannon Filhamonikusok tolmácsolásában
Éljen át egy hangversenyt a zenekar “tagjaként”. A Pannon Filharmonikusok 

a hazai komolyzenei élet kimagasló művészeti társulata. Felajánlásukban szó 

szerint körbeveszik hangokkal a tételre sikeresen licitálót, aki a zenekar tagjai 

között ülve hallgathat végig egy koncertet egy előre egyeztetett időpontban. Az 

európai koncerttermekben is elismert zenekar a nemzetközi zenei élet olyan 

kiválóságaival lépett már színpadra, mint Plácido Domingo, Jessica Pratt, vagy 

Maxim Vengerov.

Felajánló: Pannon Filharmonikusok

Értéke: nem meghatározható

Kikiáltási ár: 16 000 Ft

3. Közel-keleti vacsora és személyes
beszélgetés a félelemről Al Ghaoui Hesnával
Al Ghaoui Hesna évek óta kutatja a félelem természetét, és azt, hogy hogyan 

válhat ez az érzés üzemanyaggá, hajtóerővé bennünk. Erről is szó esik majd 

a vacsorán, ahol a szíriai-magyar származású újságíró nem csupán a közel-

keleti konyha remekeivel várja a vendégeit, hanem a vízipipázás rejtelmeibe is 

szívesen bevezeti őket.

Felajánló: Al Ghaoui Hesna

Értéke: nem meghatározható

Kikiáltási ár: 60 000 Ft

Élménykatalógus
Hősök Tere Kezdeményezés Jótékonysági Aukció 2017. május 25.



4. PaintCocktail csapatépítés max. 15 fő számára
A PaintCocktail profi instruktorainak segítségével valódi vásznon alkotható meg 

az adott festmény, miközben a munkatársakkal koccintani is lehet. A felhőtlen 

kikapcsolódás és a festői élmény garantált!

Felajánló: Hampuk Richárd, PaintCocktail

Értéke: 150 000 Ft

Kikiáltási ár: 70 000 Ft

5.  Sziget VIP hetijegy Backstage
Túrával és saját fotóssal 2 fő részére
Vannak a Szigeten olyan helyek, ahová csak a sztárok léphetnek be. És vannak 

olyanok is, ahová még ők sem. E két kivételes hetijegy birtokosa részt vehet 

egy backstage túrán, és meglátogathat 5 különleges Sziget-helyszínt, előre 

egyeztetett időpontban. Az élményhez saját fotós is jár, aki megörökíti  

a különleges pillanatokat.

Felajánló: Gerendai Károly

Értéke: nem meghatározható

Kikiáltási ár: 170 000 Ft

6. Hitka Viktória festett porcelán
tányérok – Hősök Tere szett
Hitka Viktória porcelán tányérjain összekapcsolódik a tradíció és a modernség. 

Az üzenetek frappánsak, a festés és a díszítés egyedi és magas minőségű.  

A Hősök Terének erre az alkalomra készített egyedi tányérszett hűen tükrözi  

az alkotó személyiségét és a Hősök Tere Kezdeményezés misszióját.

Felajánló: Hitka Viktória

Értéke: nem meghatározható

Kikiáltási ár: 12 000 Ft

7. Vintage Beauty testkezelés, ECOCERT minősítésű 
termékekkel, és  termékcsomag, 1 fő részére
Meghívó egy gyógyászati szakember által végzett testhygieniai kezelésre 

a Vintage Beauty Szépészeti Nőintézetbe, mely 2014-ben elnyerte az "Év 

szalonja" díjat. A szalonban gyógyhatású, organikus kozmetikumok fejlesztése 

folyik, melyeket 2017-ben az Ecocert globális bio minősítő szervezet organikus 

termékeknek minősített. Ilyen szakmai minősítéssel egyetlen más magyar 

termék sem rendelkezik, csak a felajánló.

Felajánló: Szakonyi Eszter, Vintage Beauty Szépészeti Nőintézet

Értéke: 40 000 Ft

Kikiáltási ár: 18 000 Ft



8. Egy fő részvétele a Hősök Tere tréningjén
A Hősök Tere Kezdeményezés kiscsoportos tréningjein mindenki 

megtapasztalhatja, hogyan hozhat ki magából egy tudatosabb, aktívan 

cselekvő embert. Hogyan fordíthatja át a közönyt pozitív tettekké. Másokért, 

saját magunkért és a világért, amiben élünk.

Felajánló: Hősök Tere Kezdeményezés

Értéke: 55 000 Ft

Kikiáltási ár: 30 000 Ft

9.  Gerbeaud élménycsomag 2 fő részére
A kulináris utazás a Gerbeaud Kávéházban kezdődik egy reggelivel vagy 

ebéddel, majd Niszkács Anna vezetésével betekinthetnek a kávéház és a 

Michelin-csillagos Onyx Étterem működésébe. A program az Aria Hotel 

tetőteraszán található High Note Sky Bar-ban koktélozással zárul. És hogy az 

élmény tovább tartson, a Gerbeaud-ház ajándékcsomagja jár mellé búcsúzóul.

Felajánló: Gerbeaud Gasztronómia Kft.

Értéke: 100 000 Ft

Kikiáltási ár: 60 000 Ft

10. Harcsa Veronika - Gyémánt Bálint házikoncert
A jazz duó előre egyeztetett időpontban felkeresi a nyertest, és az otthonában 

koncertet ad. Az előadók szívesen mesélnek a dalok születéséről, és arról, 

mi minden van a kulisszák mögött. Az eseményen a nyertes által meghívott 

vendégek is részt vehetnek.

Felajánló: Harcsa Veronika - Gyémánt Bálint duó

Értéke: nem meghatározható

Kikiáltási ár: 140 000 Ft

11. A 
”
Kék Póló” Philip Zimbardo aláírásával

Viselje büszkén a kék pólónkat, mely mindig emlékeztet arra, miért fontos 

tenni a közöny ellen és hogy erre bárki képes! A limitált példányszámú pólón 

ráadásként prof. Philip Zimbardo aláírása is szerepel.

Felajánló: Hősök Tere Kezdeményezés

Értéke: nem meghatározható

Kikiáltási ár: 6500 Ft



12. Minya Viktória parfümkollekció
Az első és egyetlen magyar luxus parfümsorozat fenséges ajándékszettje, 

a Franciaországban élő magyar Orrtól, Minya Viktóriától. Az 5 darabos 

ajandékszett tartalmazza a kultikus Hedonist-ot, a kifinomult és különleges 

Hedonist Rose-t, a művészek kedvencét, a Hedonist Iris-t, a fiatalság forrását 

a Hedonist Cassis-t és a híres Tokaji Aszút idéző Eau de Hongrie-t. Mindez a 

kollekcióhoz hű, kézzel készített csomagolásban.

Felajánló: Minya Viktória parfümőr

Értéke: 50 000 Ft

Kikiáltási ár: 28 000 Ft

13. Személyes és különleges tárlatvezetés  
a Virág Judit Galériában: minikiállítás és  
beszélgetés a modern magyar festészetről
A Virág Judit Galéria fontos célkitűzése a magyar festészet és a Zsolnay 

kerámiák megismertetése és megszerettetése itthon és külföldön egyaránt. 

A különleges tárlatvezetés alkalmával személyesen Virág Judit és Kelen Anna 

vezeti be az érdeklődőt a modern festészet rejtelmeibe a Galéria raktárában 

megbújó, ritkán látott, csodálatos műtárgyak segítségével.

Felajánló: Virág Judit Galéria

Értéke: nem meghatározható

Kikiáltási ár: 24 000 Ft

14. Philip Zimbardo útinaplója
1949-ben Philip Zimbardo keresztülutazta a családjával Amerikát Los Angeles-

től Philadelphiáig. Az utazásról naplót vezetett, amiben minden apró részletet 

feljegyzett. Az eredeti példány már az enyészeté, de Zimbardo professzor 

megőrizte naplójegyzeteit és kizárólag erre az alkalomra készített 1 db dedikált 

példányt.

Felajánló: prof. Philip Zimbardo

Értéke: nem meghatározható

Kikiáltási ár: 50 000 Ft



15. Vintage Beauty teljes körű archygieniai  
kezelés ECOCERT minősítésű termékekkel, és 
termékcsomag, 1 fő részére
Meghívó egy teljeskörű archygieniai kezelésre a Vintage Beauty Szépészeti 

Nőintézetbe, mely 2014-ben elnyerte az "Év szalonja" díjat. A szalonban 

saját fejlesztésű és gyártású, ECOCERT minősítésű organikus termékekkel 

személyre szabottan kezelik a vendégeket, kiegészítve bio forrásból származó 

növényi olajokkal, vajakkal, macerátumokkal és aromavizekkel.

Felajánló: Szakonyi Eszter, Vintage Beauty Szépészeti Nőintézet

Értéke: 50 000 Ft

Kikiáltási ár: 24 000 Ft

16. Licitáljon 5 vidéki tanárért!
A Hősök Tere Kezdeményezés eddig több mint 1400 pedagógus számára 

tartott tréninget országszerte, akik legalább 30.000 fiatalra tudnak hatni. A 

sikeresen licitáló meghatározhatja, mely régióból, városból vagy térségből 

szeretné támogatni 5 pedagógus tréningjét. Gyarapítsuk tovább a hétköznapi 

hősök számát ezzel a licittel!

Felajánló: Hősök Tere Kezdeményezés

Értéke: 250 000 Ft

Kikiáltási ár: 170 000 Ft

17. Autistic Art Bonbon
Az Autistic Art grafikákkal díszített dobozban 9, illetve 12 darab különböző ízű 

bonbon található, amelyek a Cadeau Bonbon Manufaktúra remekei.  

A rajzokat Bihari László és Lakatos Renáta autista fiatalok készítették, az autista 

lakóotthonokban zajló rajzfoglalkozásokon.

Felajánló: Bella Viktória, Autistic Art

Értéke: 2800 Ft

Kikiáltási ár: 2800 Ft

18. Személyes parfüm-styling Zólyomi Zsolt 
parfümőrrel és 1 db Ladurée illatgyertya
Exclusive személyes parfüm tanácsadás a nemzetközileg elismert magyar 

parfümőrtől. A styling során lehetőség nyílik a Le Parfum parfüméria kisszériás 

illatkülönlegességei közül válogatni, valamint kiválasztható egy 55 órán át 

illatozó Ladurée gyertya.

Felajánló: Zólyomi Zsolt parfümőr

Értéke: 52 000 Ft

Kikiáltási ár: 25 000 Ft



19. Hősök Tere Terepgyakorlat 2-10 fő részére
A Hősök Tere Kezdeményezés Terepgyakorlatán mindenki a saját bőrén 

érezheti meg, hogyan hat az előítéletesség, vagy a bámészkodó hatás, és 

hogyan tudunk mindezen pozitív irányban változtatni. Autentikus Hősök Tere 

élmény, maradandó pozitív hatásokkal!

Felajánló: Hősök Tere Kezdeményezés

Értéke: nem meghatározható

Kikiáltási ár: 30 000 Ft

20. Vacsora Philip Zimbardoval egy budapesti  
étteremben két személy részére 2017. októberben
Interjúkban gyakran híres börtönkísérletéről kérdezik, mások arról, hogy mi 

motiválja leginkább, esetleg legújabb könyvéről. A nyertes viszont szabadon 

dönthet, hiszen egy vacsora keretében ezeket, és még sok minden mást is 

megkérdezhet az amerikai szociálpszichológus professzortól, a hétköznapi 

hősiesség modelljének kidolgozójától.

Felajánló: prof. Philip Zimbardo

Értéke: nem meghatározható

Kikiáltási ár: 80 000 Ft

21. Fogadja örökbe az előítéletesség  
modul első tréningjét!
Miért kezelünk egyes embereket önkéntelenül is kedvezően, másokat 

pedig negatív előítélettel? Hogyan változtathatunk tudatosan a bennünk élő 

diszkriminatív tendenciákon? 2017. szeptembertől ezt is megtapasztalhatja, aki 

részt vesz a Hősök Tere Kezdeményezés legújabb moduljának pedagógusok 

számára fejlesztett tréningjein.

Felajánló: Hősök Tere Kezdeményezés

Értéke: 250 000 Ft

Kikiáltási ár: 170 000 Ft

22. Az első Hősök Tere termékkollekció
Elkészítettük az első Hősök Tere termékkollekciót, amelyet ezen az estén 

mutatunk be. A Hősök Tere Kezdeményezés pólójában, vászontáskájával 

és jegyzetfüzetével minden helyzetben érezhetjük, hogy mennyire jó 

kezdeményezésnek vagyunk a részesei.

Felajánló: Hősök Tere Kezdeményezés

Értéke: 12 500 Ft

Kikiáltási ár: 9000 Ft



23. 
”
Vendégborászként” a Sauska Pincészetben – 

élmény 2 fő részére
Egész délutánt és estét betöltő programot kínál a pincészet. A délutáni 

uzsonnát séta követi a borászat dűlőiben, majd a sikeresen licitáló borászok 

segítségével készítheti el saját borházasítását, amelyet azonnal palackoznak is 

számára. A programot borkóstolóval egybekötött vacsora zárja, az élmények 

felidézéséhez pedig 18 palack saját bor is hozzájárul.

Felajánló: Sauska Pincészet

Értéke: nem meghatározható

Kikiáltási ár: 45 000 Ft

24. Egy délutánnyi vendégség Palya Beánál
Egy nyáresti délután Palya Beánál és családjánál Adyligeten. Erdei séta, 

eszmecsere az élet fontos kérdéseiről és érzéseiről az énekesnővel. A látogató 

ízelítőt kaphat a dalokból, azok születéséből és abból az atmoszférából, ami  

az énekesnőt körül lengi.

Felajánló: Palya Bea

Értéke: nem meghatározható

Kikiáltási ár: 60 000 Ft

25. Licitáljon 5 budapesti tanárért!
Egy támogatott tanár legalább 30 gyereknek adja tovább a tudást arról, 

hogyan alakulhatnak ki erősebb, szolidárisabb közösségek, és miként tehetünk 

tudatosabban másokért és magunkért. Mi nem csak beszélünk a társadalmi 

felelősség vállalásról, hanem teszünk is érte. Legyen részese ennek!

Felajánló: Hősök Tere Kezdeményezés

Értéke: 250 000 Ft

Kikiáltási ár: 170 000 Ft

Köszönjük részvételét és támogatását!


