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Forma-1-es nap a civileknek  

 
Forma-1-es napra várta a Székesfehérvár Önkormányzata és a Vodafone Magyarország 

négy helyi civil szervezet pártfogoltjait az Alba Plaza-ban. A program során látássérült 

gyerekeknek lehetőségük nyílt arra, hogy testközelből is megérintsék a kiállított 

Vodafone McLaren Mercedes versenyautót, ezáltal szerezve maradandó élményt és 

emlékeket. 

 
A Forma-1-es Civil Napra meghívást kapott a Látássérültek Regionális Közhasznú 

Egyesülete, az Ifjúság a Jövő Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület, a Lurkó 

Gyermekvédelmi Egyesület és a Széna Egyesület a Családokért. Az esemény Östör 

Annamária önkormányzati képviselő, egészségügyi és sport tanácsnok köszöntőjével 

vette kezdetét, aki kiemelte: „A megyeszékhelyen nyolcszáz bejegyzett civil szervezet 

működik, közülük kerül ki az a négy szervezet, amelyek képviselői, pártfogoltjai ma 

közelről is megcsodálhatják a versenyautó részleteit. Nagy örömmel tölt el ez az 

együttműködés, hiszen a résztvevő látássérülteket, hátrányos helyzetű, állami 

gondozásban, lakás- és gyermekotthonban élő gyermekeket, nagycsaládosokat egy 

életre szóló, egyedülálló élményben tudjuk részesíteni!”  

 

Az eseményen Intődy Gábor, a Vodafone Magyarország belső kommunikációs és 

társadalmi felelősségvállalás igazgatója is köszöntötte a vendégeket, majd elmondta: „A 

Vodafone felelősen viselkedő gazdasági szereplőként nagy hangsúlyt fektet a hátrányos 

helyzetű emberek támogatására, ezért szívesen veszünk részt minden olyan 

programban, ami az ilyen sorsú gyermekek és felnőttek életét könnyebbé, vagy 

színesebbé teszi. A kiállított Vodafone McLaren Mercedes versenyautó most tökéletes 

lehetőség arra, hogy valami igazán különlegeset mutassunk mindenki számára.„ 

 

A meghívott szervezetek gyermek, illetve felnőtt képviselői egyaránt nagy örömmel 

vettek részt a programon és ismerkedtek az addig csak televízióban látott Forma-1-es 

autóval. A látássérült gyerekek egy rövid beszámoló mellett, tapintás útján tesztelhették 

a versenyautó felépítését, míg a többi szervezet résztvevői a különleges autó előtt 

fotózkodtak, valamint a Forma-1es pilótákhoz hasonlóan reflexkapun mérhették össze 

gyorsaságukat.  

 

A mobilszolgáltató társadalmi felelősségvállalási programja keretében évek óta 

elkötelezett támogatója a Somlai Angyalka Alapítványnak, amely a magyarországi 

vakvezető-kutya kiképzésével foglalkozik. Emellett a Magyar Vakok és Gyengénlátók 

Országos Szövetsége részére kialakított speciális flotta útján segíti az arra rászorulókat.  

 

A Forma-1-es Civil Nap újabb fontos állomása Székesfehérvár és a Vodafone 

Magyarország között májusban megkötött együttműködési megállapodásnak és hűen 

tükrözi a felek közös erőfeszítéseit az esélyegyenlőségért.  
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