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A Vodafone angyala megédesítette az árvák karácsonyát
Közel másfél mázsa csokit osztott ki a Vodafone Főállású Angyala és a Motoros
Mikulás
A debreceni Lovardában ma tartotta karácsonyi ünnepségét a Hajdú-Bihari Motorosok
Egyesülete, amelyen 500 állami gondozott gyermek kapott ajándékcsomagot a
Motoros Mikulástól. Hogy minél több finomság édesítse a gyerekek idei karácsonyát, az
édességek összegyűjtésére Anu Pappné Melinda, a Vodafone Főállású Angyala külön
adománygyűjtő akciót is indított.
A november közepén indult gyűjtés során hat debreceni, két miskolci, egy
hajdúböszörményi és egy fővárosi helyszínen lehetett csokival és cukorkával megtölteni
az adománygyűjtésre kijelölt dobozokat, majd a Motorosok Egyesülete állított össze
csomagokat a gyerekeknek. Az ünnepségen a berettyóújfalui Arany János
Gyermekothon, a hajdúszoboszlói Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola,
Kollégium és Gyermekotthon, a debreceni DMJV Reménysugár Otthona, a Debreceni és
Nyírségi Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ, a Komádi Gyermekotthon és a
hajdúböszörményi Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium
és Gyermekotthon lakóit várták az édes meglepetések.
A vendégeket elsőként Juhász Árpád, a Csokonai Színház jeles művésze köszöntötte
verssel, majd Bodó Sándor, a Megyei Közgyűlés Elnöke mondta el hivatalos megnyitóját.
Az ünnepi műsor a Szeredás Együttes Betlehemi játékával és a Székelyhidi Néptánc
Együttes produkciójával folytatódott. Az ajándékok átadása után Krisz Rudi, popénekes
szórakoztatta a közönséget műsorával.
„Nagy öröm számunkra, hogy vannak olyan vállalatok, akik ezekben a gazdaságilag
nehéz időkben sem feledkeznek meg a nehéz sorsú gyermekekről. Köszönjük Anu
Pappné Melindának, hogy felkarolta a régió árváinak ügyét és megszervezte a gyűjtési
akciót. Egyúttal szeretnénk hálánkat kifejezni a Vodafone-nak is, hogy a Főállású Angyal
programmal megteremtette ennek a programnak és az éves programsorozatnak a
lehetőségét” - mondta el az ünnepség után Bodó Sándor.
Nem ez az első alkalom, hogy a motorosok édességgel kedveskednek karácsonykor a
gyermekotthonok lakóinak, az előző évben például Hajdúszoboszlóra vittek 90 darab
édességekkel teli csomagot. Most az akció kiterjesztésének, a 20 lelkes motoros
aktivistának, valamint a Vodafone támogatásának köszönhetően jóval többen
részesülhettek az édes karácsonyi ajándékokban.
Természetesen az ünnepek után sem fejeződnek be a gyermekeket támogató
programok. Az év elején rendezik meg a Szín-Tér tehetségkutatót az állami gondozott
gyerekek számára. Ezzel párhuzamosan indul a Gazdálkodj okosan! program is,

melynek keretében a gyerekek megismerkedhetnek az internet világával, megtanulhatják
azt okosan használni, valamint lehetőségük lesz megírni életük első igazi önéletrajzát.
Márciusban egészségvédelmi program keretében mentősök tartanak elsősegély
oktatást, áprilisban pedig a megyei rendőrség segítségével tudhatnak meg többet a
közlekedésbiztonságról. Májusban
ismét
a motorosok
készülnek izgalmas
programmal: a gyereknapi rendezvény a Debreceni Motoros Fesztivál 0. napján lesz.
A Vodafone Magyarország Főállású Angyal Programjáról
A Főállású Angyalok elnevezésű közösségi kezdeményezést 2008-ban indította útjára a Vodafone
Magyarországon. A nyílt pályázat lehetőséget ad arra, hogy a társadalmi célok iránt elkötelezettek
egy éven keresztül az általuk fontosnak tartott, a társadalom érdekeit szolgáló feladatokkal
foglalkozzanak. A kiválasztott Angyalok civil szervezetek munkáját segítik egy éven keresztül,
alkalmazásuk költségeit pedig erre az időszakra a Vodafone Magyarország állja.
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