Budapest, 2015. január 21.

Boci első New York Maratonja
Lezárult a Vodafone „Pitch Your First - Legyél első” programja. Több mint 12 ezer pályázat közül a
tíz legtöbb szavazatot kapott álom megvalósulását tette lehetővé a Vodafone világszerte. A
magyar győztes, Wiesner „Boci” Zsolt két hónapos kislánya, Nina tiszteletére sikeresen
teljesítette a világ legismertebb futóversenye, a több millió néző előtt zajló New York Maraton
42,2 km-es távját, s mindeközben folyamatosan tartotta a kapcsolatot családjával.
A Vodafone tavaly májusban hirdette meg a Firsts program keretén belül a „Pitch Your First - Legyél első”
kampányt, arra buzdítva mindenkit, hogy merjen nagyot álmodni, megosztani, és valóra váltani leghőbb
vágyát. A www.firsts.com oldalon bárki regisztrálhatott egy olyan kívánság leírásával, amelynek
megvalósításában a mobiltechnológia döntő szerepet játszik. A beérkező több mint 12 ezer pályázat közül
országonként hármat választott ki a Vodafone Firsts csapata, majd nyilvános szavazáson, közel 37 ezer
voks alapján dőlt el, hogy az álmok közül melyek megvalósulását tette lehetővé a vállalat. 10 ország vett
részt a pályázaton, s országonként egy győztes született.
A mi First-ünk, a Főnix Ifjúsági és Sportegyesület 30 éves vezetője, Wiesner Zsolt, alias Boci, életében nem
futott le 1 kilométernél hosszabb távot. Bár Zsolt hosszú évekig versenyszerűen vízilabdázott, a futó
edzéseket mindig igyekezett elbliccelni. Mikor tavaly januárban megtudta, hogy barátnője gyermeket vár,
úgy döntött, hogy a gyermek és édesanyja tiszteletére indul a maratoni versenyek királyán, a New York
Maratonon. A Vodafone Firsts programról pár hónappal később hallott, amikor nyáron a budapesti
Vodafone Arénából követte a Vízilabda Európa Bajnokság eseményeit. Egy percig sem gondolkozott,
azonnal jelentkezett a felhívásra. A pályázat magyar győzteseként végül megvalósíthatta álmát, s a
Vodafone-nak, valamint hosszú hónapok kitartó munkájának köszönhetően sikeresen teljesítette az
elérhetetlennek tűnő 42,2 km-es távot.
„Felemelő érzés volt részt venni a versenyen, hallani több millió néző biztatását, érezni szeretetüket, és

megélni azt, hogy sikerült legyőzni önmagam! A legcsodálatosabb mégis az, hogy a családom mindvégig
velem lehetett. Videó hívással tartottuk a kapcsolatot a verseny alatt, Szimi és Nina adott erőt ahhoz, hogy
a legrosszabb pillanatokban se adjam fel. Szívből köszönöm a Vodafone-nak, hogy lehetővé tette az álom
megvalósulását!„ – mondta Wiesner Zsolt.

A Vodafone globális kezdeményezése, a Firsts 2014-ben indult. A program célja, hogy valóra váltson olyan
régóta dédelgetett, megvalósíthatatlannak tűnő álmokat, amelyekben kulcsszerepet játszik a
mobiltechnológia. A Firsts program keretén belül a Vodafone tavaly felújította, s nemzetközi gördeszkás
rendezvényen avatta fel a budapesti Görzenál pályáját, valóra váltva Jassek Balázs „gördeszkás
forradalmár”, a Vodafone Firsts projekt első magyar résztvevője, valamint több ezer magyar gördeszkás
álmát. Szintén a Vodafone Firsts program tette lehetővé 2014 nyarán a 14 éves Varga Benedek és barátai
számára, hogy a budapesti Vodafone Arénában a Vodafone Firsts vízilabda csapat tagjaikét megsemmisítő
csapást mérjenek az olimpiai bajnok Steinmetz Ádám, a világkupa győztes Tóth Frank, valamint két
jelenleg is aktív válogatott kerettag, Jansik Szilárd és Lévai Márton alkotta csapatra.
Letölthető fényképek a My First Marathon eseményről ITT
Letölthető videó a My First Marathon eseményről ITT
A Pitch Your First kampányról, illetve a győztes pályázatokról bővebb tájékoztatás és a kisfilmek a
www.firsts.com oldalon érhetőek el.
A Vodafone-ról
A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 26 országában van
jelen és további 55 partnerhálózattal rendelkezik, több mint 438 millió ügyfélnek szolgáltat szerte a
világon. A Vodafone teljes körű mobil telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, beleértve a hang- és
adatkommunikációt. A Vodafone Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg magyarországi
működését.
A Vodafone Magyarország integrált technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a
mobilkommunikációs, mobilinternetes és szélessávú adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók
számára egyaránt megtalálhatók.
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