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Idén is több száz gyermeket ajándékozott meg a Mikulás a Vodafone és a
Miskolci Nemzeti Színház jóvoltából
A Vodafone Magyarország Alapítvány és a Miskolci Nemzeti Színház december 6-án
elhozta a gyerekeknek azt, akire a legjobban vártak, hisz idén újra találkozhattak a
Mikulással! A messziről jött vendég közel 400 gyermek ünnepi készülődését tette
boldogabbá az ajándékokkal. A nagy találkozásnak a Vodafone második otthona, Miskolc
szolgált helyszínül. Az ajándékok átadása mellett a vendégek egy ünnepi színházi
előadást is megtekintettek.
400 gyermek karácsonyát tette szebbé a Vodafone Magyarország Alapítvány és a Miskolci
Nemzeti Színház, ugyanis december 6-án ismét elhozták Miskolc városába a Mikulást! A zenéstáncos előadáson, melyet Varga Andrea rendezett, 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, akik felejthetetlen élményekkel, és sok ajándékkal térhettek haza.
„A Vodafone miskolci munkatársai és a régióban élő hátrányos helyzetű családok minden évben
kitörő lelkesedéssel várják ezt, a mára hagyománnyá érő, megható eseményt, így nem is volt
kérdés, hogy idén is meglepjük a gyerekeket egy emlékezetes élménnyel. Regionális
Ügyfélszolgálati Központunk minden eszközzel segíti a város gazdasági és kulturális fejlődését is,
ennek a szép eseménynek a létrejöttét pedig az önkéntes dolgozóink és a Miskolci Nemzeti
Színház művészeinek köszönhetjük. Reméljük, jövőre ugyanitt, ugyanekkor ismét együtt
ünnepelhetünk” – mondta el Major Péter, Vodafone Magyarország ügyfélszolgálati igazgatója, a
miskolci Regionális Ügyfélszolgálati Központ vezetője.

A miskolci Regionális Ügyfélszolgálati Központ 600 munkatársa minden évben kiveszi a részét a
gyermekeknek nyújtott élményekből – önkéntes munkájukkal jelentősen hozzájárulnak az
ünnepi esemény sikeréhez és a gyerekek öröméhez, melyet a színházi előadás és a Mikulás
látogatása tesz teljessé.
A civil életben való jártasság mellett a kulturális életet, a fiatal művészek képzését is fontosnak
tartja a Vodafone. Ezért idén is megújították a Miskolci Nemzeti Színházzal 2014-ben kötött
támogatói szerződést, melynek keretein belül a szolgáltató 5 millió forinttal támogatta a
színházat, és átadták a Vodafone Művész Ösztöndíjakat is hat tehetséges művésznek.
A fiatalok támogatása rendkívül fontos a Vodafone-nak, hiszen a jövő generációja az, akik a
digitális eszközök tesztelői, az élmények gazdái lesznek. A miskolci Mikulás idei látogatásával
nekik szerzett örömet.
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A Vodafone-ról
A Vodafone a világ egyik vezető telekommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 26 országában van jelen és
további 49 partnerhálózattal rendelkezik, közel 523 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.

