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Újszülöttek életmentéséért, gyermek-önkormányzatok 

népszerűsítéséért és multikulturális oktatásért dolgoznak az új 

Főállású Angyalok 

Kiválasztották a 2012/13-as év Főállású Angyalait 

Három hölgy, Kravalik Brigitta, Sándor Enikő és Sütő Zsanett nyerte el idén a Vodafone 

Magyarország Alapítvány Főállású Angyala címét. A három nyertest szakmai zsűri 

választotta ki állásinterjúk során, melyre a több mint 200 jelentkező közül 10 pályázót 

hívtak meg a szervezők.  

 

Sütő Zsanett „Az újszülött életmentésért” programja keretében Főállású Angyalként 

egy éven keresztül a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány munkáját fogja 

segíteni; célja az újszülött életmentés biztos jövőjének megteremtése. Munkájára nagy 

szükség van, hiszen a szegedi, kecskeméti és gyulai régióban születő gyermekek éves 

átlagban 52 %-a koraszülött, vagyis 2500gr születési súly alatti. A Szegedi Újszülött 

Életmentő Szolgálat Alapítvány többször is hitelfelvételre kényszerült működésének 

biztosításához, így a támogatók bevonása fontos része lesz a projektnek. Emellett az év 

során Zsanett szülői fórumot kíván létrehozni, ahol a mentett gyermekek családjai 

megbeszélhetik tapasztalataikat, illetve további önkéntesek toborzását és képzését 

szervezné meg. Zsanett a Facebook szavazatok száma alapján jutott be a legjobb tíz 

jelölt közé. 

  

Sándor Enikő „Vissza a jövőbe!” pályázatával nyerte el a 2012/13-as Vodafone 

Főállású Angyal címet. A projekt célja a gyermek-önkormányzatiság népszerűsítése, hogy 

minél több településen jöjjön létre és fejlődjön az ifjúsági korosztályt összefogó 

szerveződés, melyeket a GYIÖT (Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság) fogna 

össze. Enikő kiemelten fontosnak tartja, hogy a fiatalok korán megtanulják azt, hogy mi 

a demokratikus működés, életvitel, s minél korábban állampolgári kompetenciákra 

tegyenek szert, így felkészülve a felnőtt kor felelős döntéshozatalaira. Enikő a tavalyi 

jelentkezéshez hasonlóan idén is nagyon sok Facebook rajongót tudott mozgósítani, így 

Zsanetthez hasonlóan ő is a szavazatok száma alapján jutott be a legjobb tíz jelölt közé. 

 

Kravalik Brigitta a „Multikulturális művészeti program az iskolákban” című 

pályázatával nyerte el a lehetőséget, hogy Főállású Angyalként a 2012/13-as évben a 

MUS-E Magyarország Közhasznú Egyesület munkáját segítse. A projekt célja, hogy a 

veszélyeztetett sorsú, hátrányos helyzetű gyermekek a művészetek eszközrendszerének 

segítségével tanulják meg kifejezni érzéseiket, megéljék ezeket, és el tudják fogadni 

egymást, gyakorolják az önfejlesztést. Brigitta az egy év alatt a „Fogadj örökbe egy 

osztályt!” programot szeretné elindítani, valamint nemzetközi művésztalálkozót és 

workshopokat szervezne, illetve családi-napot tartana.  

 

„A Főállású Angyalok kiválasztása az egyik legfontosabb feladatunk minden évben. Idén 

is rengeteg kiemelkedő projekttel találkoztunk, nagyon nehéz volt a választás. 

Mindhárom nyertes projekt valós és időszerű társadalmi problémával foglalkozik, és 



olyan fenntartható megoldásokat kínál, melyek megegyeznek törekvéseinkkel. Sok 

örömet és kitartást kívánok az új Angyalainknak.” – mondta el az eredménnyel 

kapcsolatosan Nyilas Orsolya, a Vodafone belső kommunikációs és vállalati 

felelősségvállalási igazgatója.  

 

Idén már 5. alkalommal hirdette meg a Vodafone Magyarország Alapítvány a Főállású 

Angyal programot. Angyalnak jelentkezni egy Facebook alkalmazás segítségével lehetett, 

az egy hónapos határidő alatt összesen több mint harmincezer szavazat érkezett a 

jelöltekre a közösségi oldalon. A 2012/13-as év Angyalai szeptemberben kezdik meg 

munkájukat, amikor az előző esztendő Angyalai – Anu Papné Melinda, Mészáros Éva és 

Rózsa Adrienn – leköszönnek posztjukról.  

 

 

A szakmai zsűri tagjai:  

 

Szűts Ildikó, kuratóriumi elnök, az OTP Bank elnöki főtanácsadója 

Dr. Molnár Klára, a Magyar Adományozói Fórum igazgatója 

Gerencsér Balázs, a NIOK Alapítvány igazgatója 

Sági Gyöngyi, a bitport.hu újságírója 

Jaksity Kata, műsorvezető 

Nyilas Orsolya, kuratóriumi tag, a Vodafone Magyarország belső kommunikációs és 

vállalati felelősségvállalás igazgatója 

Zolnai Emese, a Vodafone Magyarország alapítványi és vállalati felelősségvállalás 

szakértője 

Ferge Gábor, kuratóriumi tag, a Vodafone Operations Centre Hungary munkatársa 

Jakab Áron, volt Főállású Angyal 

Matolcsi Zsuzsa, volt Főállású Angyal 

 

 

A pályázatról és az Alapítványról részletes tájékoztatás a 

http://www.facebook.com/vodafonefelelossegvallalas oldalon található. 
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