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KORPOS ATTILA

Az Áradat Egyesület által mű-
ködtetett telefonos szolgálat 
lefedi a magyarlakta vidékeket 

Székelyföldön. Esetükben 8 és 24 óra 
között érhető el a szolgálatatás a 0754-
800808-as telefonszámon. A beszél-
getések időtartama a hívók beszél-
getésre való igényétől, problémájától 
függően változik. Előfordulnak rövi-
debb, mindössze pár perces hívások 
is, de ennél gyakrabbak a hosszabb 
időtartamú beszélgetések, melyeknek 

maximális hossza általában 50-60 
perc. A hívóknak természete-
sen bármikor lehetőségük van 
a későbbiekben is telefonálni, 
ha úgy érzik, hogy ismét meg-
hallgatásra, segítségre lenne 
szükségük. Fontos megjegyez-
ni, hogy a szolgálatuk az ano-
nimitás és a szakmai titoktar-
tás jegyében zajlik, azaz sem 
a hívónak, sem az ügyelőnek 

nem kell felfednie a nevét, illet-
ve a hívó csak annyi személyes infor-
mációt mond el magáról, amennyit 
szeretne. Ugyanakkor az elhangzott 
információkat az ügyelők teljes mér-
tékű bizalmassággal kezelik. Meg-
tudtuk, már nemcsak telefonon lehet 
őket elérni, hiszen ha valaki inkább 
írás formájában szeretné megfogal-
mazni problémáját, erre most már 
több lehetőség is adott: a hallgatlak.
lelkisegely@gmail.com címen, illetve 
az Erdélyi Telefonos és Internetes Lel-
kisegélyszolgálat  Facebook oldalán 
chat/messenger formájában, vagy 
Skype-on a hallgatlak.skype címen.

Külföldről is hívták

Tőke-Mátéff y Noémi, az egyesület 
kommunikációért felelős munka-
társa elmondta, természetesen a 
magyarlakta régiókból érkezik a leg-
több hívás, de a jelenlegi krízis alatt 
előfordult, hogy külföldön dolgozó 
magyarok is hívták a vonalat informá-
ció- illetve segítségkérés céljából. „A 
lelkisegély-szolgálatunknál dolgozó 
önkéntesek foglalkozása nagyon sok-
színű, sokféle szakmai területről ér-
keznek az ügyelők. Abból a szempont-
ból viszont egységes a csapat, hogy 
minden önkéntesben erős a segítői 
elhivatottság, illetve minden ügyelő 
folyamatos szakmai képzéseken vesz 

részt, melynek során elsajátíthatja 
a telefonos- és internetes lelki segít-
ségnyújtás elméletét és gyakorlatát, 
illetve különböző segítői kompetenci-
ákat, készségeket is” – részletezte. A 
pszichológus elárulta, a koronavírus 
okozta lelki válság ideje alatt nagy-
mértékű növekedés volt tapasztalható 

a hívások számát tekintve. Március 
közepétől a korábbi négy órás ügye-
letet napi tizenhat órára bővült, így 
az ügyelők négy óránként váltják egy-
mást, reggel nyolc és éjfél között. A kr-
ízis időszakot megelőzően három stáb 
képezte a lelkisegély-szolgálatot: egy 
csíkszeredai, egy székelyudvarhelyi 
és egy sepsiszentgyörgyi. Az egyesület 
alkalmazottja úgy fogalmazott, a há-
rom csapatban összesen 31 önkéntes 
vállalt ügyeletet, viszont a krízis beáll-
ta után, a megnövekedett igényre való 
tekintettel, a szolgálat újabb stábbal és 
tagokkal bővült, így jelenleg összesen 
37 önkéntes várja a hívásokat. Mivel 
a beszélgetések során a hívók csak 
annyi személyes információt árulnak 

el magukról, amennyit szeretnének, 
így a lakhelyre vonatkozó informáci-
ókról nem készítenek külön statiszti-
kát. „Azonban az elmondható, hogy 
országszerte egyre szélesebb körben 
kezdtünk bekerülni a köztudatba, hi-
szen most már Erdély egyre távolabbi 
régióból is kapunk hívásokat. Ugyan-

akkor mind a városi, mind a vidéki 
régiókból sok megkeresés érkezik” – 
tette hozzá Tőke-Mátéff y Noémi.

A leggyakoribb problémák

A pszichológus kitért a leggyakrabban 
felmerülő problémákra is. „Gyakran 
hívják a segélyvonalat a  meghallgatás 
igénye miatt, ugyanakkor különböző 
családi és párkapcsolati problémák, 
bántalmazás, illetve öngyilkossági 
krízis kapcsán is fordulnak hozzánk. 
Emellett életvezetési elakadások, 
függőség, hangulati zavarok és szo-
rongásos panaszok is gyakran elő-
fordulnak” – részletezte, hozzátéve, a 
jelenlegi krízisben megnövekedett az 

információkéréssel kapcsolatos hívá-
sok száma is, melyek leggyakrabban 
a kijárási korlátozásokkal, az intézmé-
nyes és házi karanténnal, idősek se-
gítésével kapcsolatos hívások voltak. 
A beszélgetések során felmerülhet 
az igény pszichológiai tanácsadás-
ra, terápiára való továbbküldésre is, 

melyben szintén segíteni tudnak a hí-
vóknak, továbbítva a megfelelő szak-
emberek elérhetőségét.

A telefonbetyárok elkerülik

A bezártság okozta nehézségekre rá-
kérdezve Noémi elárulta: „előfordul-
tak a bezártsággal kapcsolatos nehéz-
ségek, panaszok, hiszen nagyon sok 
embert megviselt a koronavírus-jár-
vány okozta bizonytalanság, illetve a 
különböző korlátozások. Ugyanakkor, 
főként a krízis elején, gyakoriak voltak 
a vírussal kapcsolatos félelmek, szo-
rongásos panaszok is”. Továbbá meg-
jegyezte, telefonbetyárok szerencsére 
nem hívták a segélyvonalat, amely-
nek kiemelten örültek, hiszen így nem 
vették el a lehetőséget azoktól, akik 
komoly szándékkal tárcsáztak. „Sú-
lyosabb esetek sajnos előfordulnak, 
mint az öngyilkossági gondolatok 
vagy a bántalmazás, de témától füg-
getlenül minden hívásnak nagyon 
nagy súlya és jelentősége van mind 
a hívó, mind az önkéntes számára. A 
hívás pillanatában a behozott téma a 
lehető legnagyobb nehézséget jelenti 
a hívó életében” – világított rá a pszi-
chológus. Kiemelte, a betelefonálónak 
sokszor pontosan arra van szüksége, 
hogy a problémáját valaki végre teljes 
elfogadással, együttérzéssel meghall-
gassa és komolyan vegye. „A szolgá-
latunk pont ebben tud a hívóinknak 
nagyon sokat segíteni” – zárta Noémi.

A növekvő számok hordozhatják

A templom.ro által működtetett lel-
kisegély-vonal egyik ügyeletese el-
mondta, hozzá a koronavírus-járvány 
alatt nem érkezett több hívás a meg-
szokottnál. Ők is többen vannak egy-
szerre szolgálatban, de a járvány előtt 
is általánosnak mondható problémák 
miatt keresték őket. Az ügyeletes sze-
rint ugyanakkor az elkövetkező idő-
szakban megnőhet az igény a lelkise-
gély-vonalakra, hiszen Hargita megye 
esetében a fertőzöttek növekvő száma 
bizonytalanságot és félelmet eredmé-
nyezhet a lakosság körében.

Ott segítenek, ahol tudnak. 
Megnőtt a lelkisegély-
szolgálatok munkája

▴  FOTÓ: RÉDAI  ATTILA

Sokan tárcsázzák a segélyvonalakat
A járvány óta többen keresték fel a telefonos lelkisegély-szolgálatokat

• A koronavírus által oko-
zott gazdasági krízis mel-
lett a lakosság lelki világát 
is megviselte a járvány. 
Telefonos lelkisegély-szol-
gálatoknál érdeklődtünk 
a székelyföldi lakosságot 
érintő problémákról.
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A budapesti kiadású napilap cik-
ke szerint a CitizenGo platfor-

mon indított kampány támogatókat 
toboroz, a kezdeményezők így til-
takoznának a román elnök kitünte-
tése ellen. Az oldalon tegnap kora 
délután már több mint tizenkétezren 
támogatták a kezdeményezést.

A díjat ajándékozó német szer-
vezet, az Internationaler Karlspreis 
zu Aachen alapítvány a „méltányos-
ság, a kisebbségek védelme és a 

kulturális sokszínűség támogatása” 
miatt adományozná a kitüntetést 
Iohannisnak. A petíció kezdeménye-
zői azonban úgy vélik, sajnos a díj 
odaítélése óta eltelt időszakban be-
bizonyosodott, hogy a román elnök 
nemhogy nagyon, de egyáltalán nem 
támogatja a kisebbségeket és a sok-
színűséget. „...hanem a múlt század 
legsötétebb nacionalista irányzatait 
követi, így méltatlanná vált egy olyan 
díjra, melynek korábban II. János Pál 

és Ferenc pápa is kitüntetettje volt” – 
olvasható a petícióban. Hozzáteszik, 
a román elnök televíziós beszédében 
nyíltan kisebbségellenes nézeteinek 
adott hangot, elutasítva a kisebb-
ségi autonómia minden formáját. A 
díj átadását a járványhelyzet miatt 
elhalasztották, így lehetőség nyílik 
tiltakozni ellene; a petíciót elküldik 
majd a díjat odaítélő alapítványnak.
Mint ismeretes, Iohannis április 
29-én kijelentette: a bukaresti par-
lamentben a legnagyobb erőt képvi-
selő román Szociáldemokrata Párt 
(PSD) „azért harcol, hogy Erdélyt 
odaadja a magyaroknak”. „Jó napot, 
Ciolacu! Vajon mit ígért Orbán Vik-

tor, a budapesti vezető cserébe ezért 
a megegyezésért?” – intézte a szóno-
ki kérdést Marcel Ciolacunak, a PSD 
elnökének, a „jó napot” köszöntést 
magyarul mondva. Az államfő azzal 
kapcsolatban intézte kirohanását, 
hogy a román parlament alsóháza 
nem sokkal korábban hallgatólago-
san elfogadta Székelyföld területi 
autonómiájának a törvénytervezetét.

Az Országos Diszkriminációel-
lenes Tanács (CNCD) múlt héten el-
fogadott határozatában kimondta: 
Klaus Iohannis megsértette a ma-
gyar nemzetiségű román állampol-
gárok emberi méltóságát, amikor 
magyar nyelvű köszöntéssel gúnyo-

lódva Erdély kiárusításával vádolta 
meg szociáldemokrata ellenfeleit. Az 
Asztalos Csaba vezette testület egy 
ellenszavazat mellett úgy ítélte meg, 
hogy az államfő kijelentése hátrá-
nyos megkülönböztetésnek 
minősül, és sérti az etnikai/
nemzetiségi hovatartozá-
son alapuló emberi mél-
tósághoz való jogot, ezért 
szavazattöbbséggel elfoga-
dott határozatában a CNCD 
5000 lejes bírságot szabott 
ki az elnökre. A szerdán közzétett ha-
tározatot Iohannis „nyilvánvalóan 
politikainak” tartja, és megfellebbe-
zi a közigazgatási bíróságon.

Petíció indult Iohannis nemzetközi kitüntetésének visszavonásáért
• Állampolgári kezdeményezés indult annak megaka-
dályozására, hogy Klaus Iohannis államfő megkaphassa 
a Károly-díjat – közölte honlapján a Magyar Nemzet. 




