Budapest, 2017. május 11.

A Vodafone nyerte el idén a Civilek Támogatásáért díjat
Az idei évben a Vodafone Magyarország nyerte el a Miskolc Megyei Jogú Város
Közgyűlése által adományozott „A Civilek Támogatásért” díjat, amelyet a Miskolc
város napján adott át Dr. Kriza Ákos polgármester a Miskolci Nemzeti Színházban
rendezett ünnepségen.
A Vodafone 2009 óta van jelen Miskolcon, több mint 1 milliárd forintos beruházást hajtott
végre a városban, közel 700 kolléga dolgozik itt és szolgálja ki a Vodafone Magyarország
ügyfeleit országszerte. A díjat a Vodafone nevében Major Péter, a Vodafone Magyarország
ügyfélszolgálati igazgatója, a miskolci Regionális Ügyfélszolgálati Központ vezetője vette
át.
„Miskolc a Vodafone második otthona Magyarországon. Az ügyfélszolgálati
központunkban dolgozók számára nagyon fontos, hogy tevékenyen részt vállaljanak a
város mindennapjaiban, aktívan hozzájáruljanak a város fejlődéséhez, saját eszközeikkel,
sok esetben önkéntes munkával segítsék a rászorulókat és támogassák a kulturális életet
is” – mondta Major Péter.
A Vodafone számos terület mellett többek között az ünnepi rendezvénynek otthont adó
Miskolci Nemzeti Színházat is támogatja. A Vodafone 2014 óta évről évre, így a 2016/17es évadban is 5 millió forinttal segíti a pályakezdő tehetségek és a Színház munkáját. Az
együttműködés keretében jelenleg a színház négy fiatal színésze és két táncművésze
részesül a Vodafone művészeti ösztöndíjban. Az ösztöndíj program célja, hogy a
pályakezdő évek megkönnyítésével hozzájáruljon a színészek és táncosok pályán
tartásához. A Vodafone és a Miskolci Nemzeti Színház együttműködésének

köszönhetően az elmúlt években számos olyan gyermek vagy család juthatott el a
színházba, akik egyébként nem biztos, hogy ezt megengedhetnék maguknak.
Az ösztöndíj program mellett a Vodafone Regionális Ügyfélszolgálati Központjának
dolgozói önkéntes munkával támogatják a Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola
és Egységes Gyógypedagógia Intézetet, valamint a miskolci Gyermekvédelmi Központ
Fruska Regionális Hatáskörű Módszertani Gyermekotthont is.
A Vodafone természetesen számos más programban is aktív szerepet játszik, így többek
között Miskolc közvetlen környezetében két településen – Hejőkeresztúron és
Bükkaranyoson is – a Vodafone Digitális Iskola Program keretében tanulhatnak
tabletekkel a gyermekek.
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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 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.

