Budapest, 2016. december6.

Közel 400 hátrányos helyzetű gyermeket ajándékozott meg Miskolcon a
Vodafone és a Nemzeti Színház közös Mikulása
A Vodafone Magyarország Alapítvány és a Miskolci Nemzeti Színház december 6-án különleges
zenés, táncos karácsonyi műsorral és egy-egy ajándékcsomaggal lepett meg közel 400 hátrányos
helyzetű miskolci és Miskolc környéki kisgyermeket.
„Hatalmas élményt jelentett a gyermekeknek az ünnepség.” – mondta Kovácsné dr. Nagy Emese, a
Vodafone Digitális Iskola Program bázisintézményeként működő hejőkeresztúri iskola igazgatónője.

„Iskolánkba nagyrészt hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek járnak, akiknek sajnos
ritkán adatik meg, hogy színházba mehessenek vagy ajándékot kaphassanak, így ez egy igazán különleges
nap volt a számukra.” – tette hozzá az igazgatónő, akinek iskolája a múlt héten nyerte el a rangos
PrimaPrimissima díjat.
Az ünnepségen a Miskolci Gyermekváros lakói, az Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani
Intézmény és a Vodafone Digitális Iskola Programban résztvevő Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola
tanulói mellett Miskolc város nagycsaládjainak gyermekei is részt vettek. A ’Mikulás ajándéka’ című zenés,
táncos karácsonyi előadást Jancsó Dóra színművésznő rendezte.

„Immár hagyománnyá vált, hogy decemberben meglepjük a borsod megyei hátrányos helyzetű
gyermekeket egy közös szervezésű előadással, amelyre mind a színház, mind a Vodafone önkéntesei
hónapokig készülnek. A Vodafone második otthonának tekinti Miskolcot, ahol Regionális Ügyfélszolgálati
Központunk működik, ezért minden lehetséges eszközzel igyekszünk elősegíteni a város gazdasági és
kulturális életének fejlődését.”– mondta Major Péter, a Vodafone Magyarország ügyfélszolgálati
igazgatója. „A színház támogatásával és a pályakezdő fiatal művészeket segítő ösztöndíj létrehozásával
igyekszünk hozzájárulni a miskolci színjátszás és balett hosszútávú sikeréhez.
„A Vodafone-nal való együttműködésnek köszönhetően az elmúlt évek során már több száz hátrányos
helyzetű gyermek élvezhette a színház különféle előadásait.” - mondta Béres Attila, a Miskolci Nemzeti
Színház igazgatója. „Nagy öröm számunkra, hogy az ide érkezett gyerekek a Mikulás mellett a színház
varázsát is átélhették a Jancsó Dóra rendezte meglepetésműsor segítségével - tette hozzá az igazgató.

A Vodafone Magyarország évente 5 millió forintos támogatást nyújt a Miskolci Nemzeti Színháznak, hogy
a fiatal színészek és balett táncosok számára megkönnyítse a kritikus pályakezdő éveket és hozzájáruljon
pályán tartásukhoz. A vállalat miskolci munkatársai évek óta támogatják önkéntes munkájukkal a
Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógia Intézetet, valamint a miskolci
Gyermekvédelmi Központ Fruska Regionális Hatáskörű Módszertani Gyermekotthont is.
A vállalat tavaly indította útjára a Vodafone Digitális Iskola Programot, amelynek célja a hátrányos
helyzetű fiatalok digitális ismereteinek fejlesztése és a magyarországi oktatás digitális átalakításának
ösztönzése. 1300 Vodafone Tab SpeedLTE táblagépet osztott ki 25 iskolában országszerte, valamint
díjmentesen biztosítja az oktatási célú használathoz szükséges havi 3 GB adatforgalmi keretet, illetve
6500 érintett gyermek és közel 700 internetbiztonsági oktatását.
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A Vodafone-ról
A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 26 országában van jelen, és további 49
partnerhálózattal rendelkezik, több mint 470 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.
A Vodafone Magyarország Alapítványról
A Vodafone — globális felelősségvállalási politikájának részeként — 28 országban hozta létre helyi alapítványát, felismerve, hogy
az adott társadalmak igényét nem központilag irányított, hanem helyi szinten szervezett társadalmi befektetési programokkal
lehet leginkább kielégíteni. A Vodafone Magyarország Alapítvány 2003-ban kezdte meg működését. Az alapítvány az
adományozáson túl egyre nagyobb hangsúlyt helyez a mobiltechnológiára épülő társadalmi befektetési programokra, amelyeket
a Vodafone Magyarország Zrt. és a Vodafone Magyarország Alapítvány a Vodafone Operációs Központ Magyarország Zrt.-vel
közösen szervez. A Vodafone Magyarország Alapítvány elkötelezett az esélyegyenlőség és a civil szféra fejlesztése mellett.
Tevékenysége három fő területre összpontosít: mobiltechnológia a jó ügyek szolgálatában, közösségi programok támogatása, és
a hátrányos helyzetűek oktatása.

Tudjon meg többet a Vodafone Magyarország Alapítvány programjairól, azok fejleményeiről és a kapcsolódó
eseményekről a Vállalati Felelősségvállalás oldalon és/vagy a Facebookon!
A Miskolci Nemzeti Színházról
A Miskolci Nemzeti Színház a város polgárainak áldozatkészsége és néhány főúr adománya révén 1823. augusztus 24-én nyitotta
meg kapuit, mint Magyarország első magyar nyelvű kőszínháza. A miskolci teátrum több mint 192 éve folyamatosan működik. A
legnagyobb vidéki színházként öt játszóhelyen várja a nézőket: Nagyszínház, Kamaraszínház, Játékszín, Csarnok, mint kísérleti tér
és a Nyári Színház. Klasszikus dráma, opera, vígjáték, operett, mind-mind megtalálhatók a repertoáron. Olyan művek, amelyek –
bármely műfajban – komoly és fontos gondolatokat sugallnak, s a maguk eszközeivel kiteljesítik ezeket a gondolatokat. A
Miskolci Balett révén pedig a klasszikus balett, a kortárs táncművészeti előadások és a gyermekeknek szóló táncbeavató is
hangsúlyos szerepet kap minden évad összeállításában. A Miskolci Nemzeti Színház kiemelt célja a fiatal tehetségek pályájának
segítése.

