
	
	 	 	

Sziasztok! 
 
Szeretnénk megosztani veletek a jó hírt:  
a HaverVagy közösség úgy határozott, hogy idei jótékonysági árverésének 
bevételéből a ColorPlay Egyesületet és az állami gondoskodásban és fogyatékkal élő gyerekeket 
is támogatja. 
 
A HaverVagy 2009 óta minden évben megrendezi ezt az eseményt, és évről évre nő azoknak az 
éttermeknek, fesztiváloknak, művészeknek, vállalatoknak a száma, akik értékes felajánlásokkal 
segítik a rendezvény sikerét.  
A HaverVagy nagylelkű gesztusa azon túl, hogy megtisztelő, komoly lehetőség is egyesületünknek, 
és ezen keresztül azoknak a gyermekvédelmi és szociális gondoskodásban élő, sérült gyermekeknek 
és fiataloknak, akiknek életkörülményein javítani szeretnénk. A befolyt összeg 100%-át 
tehetséggondozó és élményterápiás programjainkra kívánjuk fordítani.  
 
Kérjük, ha módotokban áll, gyarapítsátok ti is a felajánlások listáját valamilyen adománnyal, 
és csatlakozzatok hozzánk 2017. december 12-én 19 órakor, a Pointer Pubban (1054 Budapest, 
Bajcsy-Zsilinszky út 21.), ahol licitálásotokkal is hozzájárulhattok a jótékonysági árverés 
sikeréhez. 
 
Az esemény fellépői: A Tordasi Fogyatékkal Élők Otthonának zenekara és a ColorPlay Egyesület 
egyik patronáltja,Vigváry Zsóka. 

Mi az a HaverVagy? : Egy egyedülálló 17.000 fős közösség a milliós fővárosban. Kultúra és szórakozás, 
egy hatalmas baráti társaságban.  

Kéri Csaba, illegális grillpartival kezdte a közösségépítést nyolc évvel ezelőtt. A kezdetekkor ajánlással 
lehetett taggá válni és a közös filmnézések,felolvasó estek kovácsolták össze a 100 fős „keménymagot”.  

Mára nagyon színes lett a repertoár,sokkal többről lett szó: Gourmet estek, borkóstolás, Klubkert beszélgetések 
például a felelős alkoholfogyasztásról, közösségi média hatásairól vagy épp kérdezz-felelek rangos közéleti 
személyiségekkel, kutyasétáltatás a Normafánál, külföldi utazások, kiállítások, underground művészet, 
irodalmi- és filmestek … Budapest legjobb helyei is HaverVagy bulikkal nyitnak már évek óta.  

A haverok, miközben jól érzik magukat, szívesen segítenek és már tradicionálisnak mondható a HaverVagy 
Jótékonysági Árverés. Gyűjtöttek már Böjte Csaba testvér gyámolítottjainak, a Csodalámpa Alapítványnak és 
a Kaposfői szegénytelep javára. Fesztiválok és számtalan szórakozóhely is bekapcsolódott a karitatív 
tevékenységbe, lehetett licitálni Sziget és Balaton Sound hetijegyekre, Akvárium koncertbelépőkre, de a 
felajánlások között volt Ákos és Omega VIP koncertjegy, vacsorautalvány és soron kívüli bejutási lehetőség a 
legmenőbb budapesti helyekre, ékszerek, elektronikai berendezések és megannyi tárgyi felajánlás is érkezett, 
ahogy idén is.  

Felajánlásokkal	kapcsolatos	információk:	egyesulet@colorplay.hu	,		
(Kéri	Csaba:	06-303-381-800	,	Brózik	Klári:	06-209-813-696)		
	

Várunk szeretettel: ColorPlay Egyesület	


