
200 KM VIKIÉRT! 
EGY KÖR BALATON



Él a kerületben egy mosolygós 7 éves kislány, Márkus-Schütt Viki, aki 6 hónap-
ra született agyvérzéssel, emiatt folyamatos gondoskodásra van szüksége, 
hiszen számtalan egészségügyi problémája miatt másképp fejlődik, mint vele 
egyidős, egészséges ikertestvére. Az agyvérzés miatt szervi kifejletlenségek, lá-
tás-hallás és beszédkészség problémák, fejletlen izmok, mozgásszervi rendelle-
nességek, egyéb idegrendszeri betegségek teszik az apró testét próbára nap 
mint nap.  Mikor Viki született, az orvosok azt mondták, hagyják a kórházban, 
mert az életre alkalmatlan lesz.  A kislány és szülei azonban rácáfoltak a kegyet-
len jóslatokra és kis lépésekkel ugyan, de a létező összes fejlesztéssel és alter-
natív megoldásokkal, sőt külföldi kezelésekkel, haladást értek el a kislány 
állapotában. Viki egy négy gyermekes, csodás, pozitív szemléletű, szerető csa-
ládba érkezett, akik erejükön felül mindent megtesznek érte, de azok a kezelé-
sek, amelyek eddig segítettek neki, jelentős anyagi terhet jelentenek, 
melyhez minden támogatásra szükségük van. Hisszük, ha összefogunk 
mi itt a 18. kerületben és szerte az országban, akkor tudunk segíteni a családnak 
ebben a rendkívüli küzdelemben!

Kiért mozdul most meg a
18. kerület és az ország?



Kik azok a Kis-Pingvinek? - Bemutatkozás

Az ötlet, hogy idén karácsonykor Vikiért fogjunk össze, a 18. kerületi Kis-Pingvin Sportegyesü-
lettől ered, akik főként gyerekek úszásoktatásával és vízilabdával foglalkoznak. A Pingvineknek 
immár 10. éve kiemelt fontosságú, hogy a sporton túl, a közösség élményére és az összefogás erejé-
re is megtanítsák a náluk edző gyerekeket. Minden évben rendeznek adománygyűjtést egy 
nemes cél érdekében. Csapatfegyelem, játék és tenni akarás jellemzi náluk, már az egészen kicsi 
sportolókat is. 



Egy kör Balaton - A kihívás

A Kis-Pingvineknek mindig kell egy új kihívás. 2019-ben az országos sajtó hangos volt attól, hogy 18 
sportoló gyerekkel 3 oktatójuk hosszában úszta át a Balatont. 
Most azonban új, szokatlan megmérettetésre készülnek Vikiért. A pingvinek - bár a vízben a leggyor-
sabbak - most a szárazföldre merészkednek és a Balatont totyogják körbe a jó cél érdeké-
ben. Öt Nagy-Pingvin (edző) vág neki a 200 km-es távnak, amit 6 nap alatt szeretnének teljesíte-
ni, melyhez a sportoló gyerekek és bárki aki fontosnak érzi a célt, csatlakozhat.

A „totyogás” időtartama: 

2021. 
december
18 - 23.



A séta célja

A Kis-Pingvinek régóta szeretnének segíteni Vikinek és családjának. Eddig az országos kupakgyűjtő 
akcióban vettek részt (ehhez továbbra is lehet csatlakozni a Kis-Pingvin Kucogóban és a Kastélydom-
bi Uszodában).

Tudtad? 1 kg kupakkal 65 Ft támogatást lehet összegyűjteni. 
Most szeretnénk, ha 1 lépésünk is érne ennyit! 

A célhoz egyre több kis- és nagyvállalkozó csatlakozik, de minden támogatóra szükség van, hogy Viki 
még teljesebb életet élhessen. 



Ha teheted, juttasd el adományodat az alábbi bankszámlaszámra:
Márkus-Schütt Viktória Gyógyulását Segítő Alapítvány
Számlaszám: 11712004-21363089
Adószám: 18907366-1-41

Vagy a 18. kerület több pontján elhelyezett adománygyűjtő dobozokba, helyszínek:
Kis-Pingvin Kucorgó - 1188 Budapest, Nemes utca 38.
LLovely Wardrobe Boutique - 1182 Budapest, Dés utca 22.
BonZsúr Kávézó - 1182 Budapest, Királyhágó utca 73.

Valamint az alábbi időpontokban vásárlásod összegének 10%-át is Vikinek ajánlja fel 
- Lovely Wardrobe Boutique:
2021. november 27., december 4., 10., 16., 21.
- BonZsúr Kávézó:
2021. december 4., 11., 18.

Hogyan tudsz segíteni Vikinek?



A kihívás számokban

5 NAGY-PINGVIN NAPI 10 ÓRA SÉTA 6 NAPON KERESZTÜL

200 KM TÁVOLSÁG 300.000 LÉPÉS 1 KISLÁNYÉRT



Hiszünk abban, hogy karácsonykor igen is vannak csodák!
Lepjük meg Vikit!

Támogatók


