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5 000 gyermeket érintett meg Agárdi Szilvia Főállású Angyal programja 

 

Egy év alatt 30 iskolában több mint 7 000 gyermek és fiatal vett részt a látássérült énekesnő, 

Agárdi Szilvia által tartott érzékenyítő előadásokon országszerte. A Vodafone eddigi legfiatalabb, 

megválasztásakor mindössze 19 esztendős Főállású Angyalának köszönhetően nem csak a 

társadalmi előítéletek csökkenhetnek, de jelentősen bővültek a látássérültek tájékozódási, 

művelődési és szórakozási lehetőségei is. A Lapról hangra oldalon 12 hónap leforgása alatt 40 

százalékkal nőtt mind az önkéntes felolvasók, mind az elérhető cikkek száma, így mára a 

folyamatosan frissülő weboldalon több mint 3 000 újságcikk közt válogathatnak a látássérültek. 

 

Agárdi Szilvia a Vodafone Főállású Angyalaként immár egy éve segíti az Informatika a Látássérültekért 

Alapítvány munkáját. Szilvia célja kettős. A Lapról hangra program országos népszerűsítésével a 

Magyarországon élő mintegy 80 000 látássérült tájékozódási, művelődési, és szórakozási lehetőségeinek 

jelentős bővítéséhez kíván hozzájárulni a csupán nyomtatott formában hozzáférhető újságok, folyóiratok 

interneten történő meghallgathatóságának és letölthetőségének biztosításával. Ugyanakkor legalább 

ilyen fontos számára, hogy érzékenyítő előadásokkal küzdjön az - akár jó szándékú - megkülönböztetés, 

valamint a társadalmi előítélek ellen, és közelebb hozza egymáshoz a látók és látássérültek világát. 

 

Szilvia 12 hónap alatt több mint 30 iskolában 5 000 látó gyermek és fiatal, illetve tanáraik számára tartott 

érzékenyítő előadásokat. A program során szerte az országban bemutatta a Lapról hangra 

kezdeményezést, a résztvevők megismerkedhettek a látássérültek életével, nehézségeikkel, valamint 

megtanulhatták azt is, hogyan tudnak hatékony segítséget nyújtani számukra a mindennapokban. 

 

„Az egyik legmeghatóbb pillanat az volt, amikor Szilvi feltett egy kérdést, és mindenki lelkesen 

jelentkezett, hogy válaszolhasson. Pár másodperces néma csöndet követően egyszerre tört ki a nevetés 

mind a gyermekekből, mind a tanárokból. Annyira magával ragadott bennünket az előadás és a Szilviből 

áradó közvetlenség, hogy egész egyszerűen elfelejtkeztünk arról, hogy nem látja a kezeket a levegőben. 

És ami még furcsább, egyáltalán nem éreztük kellemetlennek, hogy nevetünk a jeleneten.” – mondta az 

egyik iskola pedagógusa. 

 

Szilvia munkájának köszönhető a Lapról hangra oldalon található cikkek, és a felolvasók számának 

ugrásszerű növekedése is. A 2011-ben létrehozott oldalra 3 év alatt, 2014 szeptemberéig 2 000 cikket 

töltött fel 750 felolvasó. Egyetlen esztendő leforgása alatt közel 40 százalékkal nőtt meg az élő szóban, 

emberi hangon hallgatható cikkek, írások, illetve a felolvasók száma is. Jelenleg 3263 cikket hallgathatnak 
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meg a látássérültek 1200 felolvasótól. A bővüléshez jelentős mértékben hozzájárult az az idén áprilisban 

kötött megállapodás is, amelyben három neves oktatási intézmény – az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem, a GNM Színitanoda és a Komlósi Oktatási Stúdió – vállalta, hogy  hallgatói egy 

tanéven keresztül havonta összesen több mint 300 cikket töltenek fel a Lapról Hangra oldalra, ily módon 

járulva hozzá az oldalon elérhető tartalmak folyamatos bővüléséhez és frissüléséhez. 

 

„A látássérültek számára különösen fontos, hogy a felolvasó képes-e színessé, élővé tenni az olvasott 

szöveget, hogy kellemes-e a hangja, stílusa. A kommunikációs, illetve beszédkészség-fejlesztő 

képzésében részesülő hallgatók által felolvasott szövegek még a legmerészebb várakozásainkat is 

felülmúlták!” – mondta Agárdi Szilvia, a Vodafone Főállású Angyala. 

 

Szintén az elmúlt év vívmánya az a két, mobiltechnológián alapuló, nemzetközi szinten is egyedülálló 

alkalmazás, amellyel lényegesen egyszerűbbé vált az önkéntes felolvasók számára a cikkek 

okostelefonról történő feltöltése, a látássérültek számára pedig ezek meghallgatása. A Vodafone 

Magyarország Alapítvány támogatásával készült Lapról hangra Felolvasói Alkalmazás illetve a Lapról 

hangra Olvasói Alkalmazás ingyenesen letölthető, és Android 4.0-ás, vagy ennél magasabb verziójú 

operációs rendszeren működtethető.  

 

„A Vodafone Magyarország nevében szeretnék köszönetet mondani Agárdi Szilviának, hiszen áldozatos 

munkája jelentősen hozzájárul a Magyarországon élő látássérültek életének megkönnyítéséhez. 

Örömünkre szolgál, hogy az anyagi támogatás mellett aktívan is részt vehettünk a Programban azáltal, 

hogy elősegítettük a három oktatási intézménnyel való szerződés létrejöttét, illetve azzal, hogy 

munkatársainki s rendszeresen felolvasnak a Lapról hangra oldalra.” – mondta Marchhart Pál, a Vodafone 

Magyarország Vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese. 

Letölthető képek az előadásokról 
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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, s megalakulása óta több mint 1,2milliárd forint támogatást osztott ki civil partnerei között. Az 

adományozáson túl egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek 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 Társadalmi Felelősségvállalás oldalon és/vagy a Facebookon! 

 

 

Az Informatika a Látássérültekért Alapítványról 

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.infoalap.lhf
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.infoalap.lho
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.infoalap.lho
https://picasaweb.google.com/vodafone70/AgardiSzilviaErzekenyitoEloadasai
mailto:sajto@vodafone.hu
mailto:feovenyessy.krisztina@tkpconsulting.hu
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/vallalati-felelossegvallalas/vodafone-a-tarsadalomert
https://www.facebook.com/vodafonefelelossegvallalas


Az „Informatika a látássérültekért” Alapítványlátó és látássérült munkatársainak közös célja, hogy az informatika 

eszközeivel segítsék a vak és gyengénlátó embereket a tanulásban és a munkavállalásban.Ahogyan a 19. században 

a Braille írás tette lehetővé a vak emberek számára az önálló írást, olvasást, a 21. században e téren az informatika 

hozott forradalmi megújulást.Az alapítvány célja az informatikai segítő technológiák elérhetővé tétele látássérült 

magánszemélyek számára speciális programok fejlesztése és honosítása, informatikai tananyagok kidolgozása, 

informatikai eszközök adományozása valamint ügyfélszolgálat működtetése révén.Az alapítvány 2011 

óta  működteti a Lapról hangra portált. Az alapítvány és partnerei által indított közösségi kezdeményezés célja, hogy 

látó önkéntesek felolvasása révén a http://www.laprolhangra.huoldalon meghallgathatóvá és letölthetővé váljanak 

a vak és gyengénlátó emberek számára olyan újságcikkek, amelyek kizárólag nyomtatott formában hozzáférhetőek.  
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