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Nyomtatott és online sajtó 
 

Az úzvölgyi katonai temetőről, az anyanyelv- és jelképhasználatról is tárgyalt 
Szijjártó és Meleșcanu 
2019. július 9. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden tárgyalásokat folytatott Teodor 

Meleșcanu román külügyminiszterrel az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet 

(EBESZ) informális külügyminiszteri találkozójának alkalmával a szlovákiai Csorba-tó 

mellett. A budapesti tárca közleménye szerint Szijjártó Péter megerősítette, hogy 

Magyarország továbbra is arra törekedne, hogy a két ország „kapcsolatrendszere visszatérjen 

a kölcsönös tisztelet és a pozitív dinamika talajára”, mert ez lenne a jobb mind 

Magyarországnak, mind Romániának, de mindenekelőtt ez lenne a legjobb az erdélyi és a 

székelyföldi magyarságnak is. A magyar külügyminiszter román kollégája segítségét kérte 

abban, hogy az úzvölgyi katonai temetőről szóló szakértői egyeztetések folytatódjanak, és még 

júliusban kerüljön sor a két szakértői csapat helyszíni szemléjére a temetőben. 

 

Szilágyi Péter: az anyaország számít a diaszpórában élő fiatalokra 
2019. július 9. – MTI, Kormány.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, karpatalja.ma, Pannon 

RTV 

Számít a diaszpórában élő fiatalokra az anyaország, és segíti őket a magyar kultúra őrzésében 

– mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa kedden az 

Országházban, amikor a diaszpóraprogram keretében Magyarországra érkező uruguayi 

magyar származású fiatalokat köszöntött. Szilágyi Péter kiemelte: Magyarország minden 

magyarért kiáll, éljen bárhol a világon. A magyar kis nemzet, ezért nagyon fontos, hogy a 

diaszpórában élő két és fél millió tagja kapcsolatban maradjon az anyaországgal - mondta. 

Hozzátette: az alig néhány ezres uruguayi magyar közösségnek a legfontosabb, a magyar 

identitást megtartó erő a néptánc és a cserkészet, és a magyar kormány hálás a közösségnek, 

hogy ilyen messze az anyaországtól ápolják őseik kultúráját. A miniszteri biztos kitért arra: a 

rendszerváltás előtt Magyarország lemondott a határain túl élő magyarokról, de mára véget 

ért az időszak, amikor a határon túl, illetve a diaszpórában élők nem tartoznak a nemzethez. 

 

Külpolitikánk sarokköve a külhoni magyarok melletti kiállás 
2019. július 9. – MTI, Kormány.hu, Magyar Hírlap, Origo, hirado.hu 

A magyar külpolitika egyik legfontosabb sarokköve a külhoni magyarok melletti kiállás, 

jogaik és érdekeik védelme, illetve képviselete – hangsúlyozta a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium (KKM) tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért 

felelős államtitkára kedden Budapesten. Menczer Tamás az ELTE Kárpát-medencei Magyar 

Nyári Egyetemének nyitórendezvényén kiemelte: meggyőződésük, hogy "mindenképpen 

jobb" a határon túli magyar közösségnek, ha a magyar kabinet jó viszonyt ápol a környező 

országok kormányaival. Szólt arról is, hogy a kormány folyamatos kapcsolatot tart és 
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párbeszédet folytat az ottani nemzeti közösséggel. A megmaradás és boldogulás legfontosabb 

feltételének az anyanyelv használatát és a magyar nyelvű oktatás meglétét nevezte az 

államtitkár. 

 
A román külügyminiszter visszafogott nyilatkozatok tételére kérte Budapestet 
2019. július 9. – szekelyhon.ro 

Teodor Meleşcanu román külügyminiszter arra kérte kedden magyar hivatali kollégáját, 

Szijjártó Pétert, hogy a budapesti hivatalosságok „visszafogottságról” tegyenek bizonyságot 

nyilatkozataik során, ugyanis az utóbbi időben a magyar-román párbeszédet mesterséges 

módon feszültté tették – írta az Agerpres hírügynökség a román külügyminisztérium 

közleményére hivatkozva. Teodor Meleşcanu kifejtette, hogy minden helyzetben csakis a nyílt 

és pragmatikus, az európai, euroatlanti értékekkel, valamint a Románia és Magyarország 

közötti stratégiai partnerséggel összhangban levő kommunikáció vezethet megoldáshoz – 

tájékoztat a külügyi tárca.  

 

A „magyarellenes román állampolitika” ellen szervez tüntetést az EMNP 
Székelyudvarhelyen 
2019. július 9. – MTI, Krónika, maszol.ro 

A „kisebbség- és magyarellenes román állampolitika” leállításának céljával hívja tüntetni 

július 23-ra Székelyudvarhelyre szimpatizánsait az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP). A 

tüntetést Csomortányi István, a párt elnöke jelentette be kedden kolozsvári 

sajtótájékoztatóján. Úgy vélte: a közigazgatási törvénykönyv közelmúltbeli módosítása 

csorbítja a kisebbségi jogokat, és az állampolitika rangjára emeli a kisebbségellenes, 

magyarellenes politikát. A korábban Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön is tüntetést 

szervező EMNP elnöke szerint a törvénymódosítás azt a küszöböt is érinti, amely fölött 

nyelvhasználati jogok illetik meg a kisebbségeket. A módosítás előtti törvény ugyanis az 1992-

es népszámlálás adatait vette alapul a települési etnikai arányok megállapításánál. Azóta 

számos településen csökkent a küszöb alá a kisebbségek aránya. A módosított jogszabály 

immár a legutolsó népszámlálás adatait tekinti irányadónak. 

 

A Magyar Szülők Szövetsége válságstábot hív össze a magyar diákok gyenge 
érettségi szereplése miatt  
2019. július 9. – transindex.ro 

Az elmúlt öt év legalacsonyabb eredményét érték el az érettségin a magyar diákok, nyilatkozta 

a Kolozsvári Rádiónak Csíki Csengele, a Magyar Szülők Szövetségének elnöke. Csíki 

elmondta, hogy véleménye szerint a közoktatással, azon belül pedig a magyar közoktatással 

óriási probléma van Romániában, és elsősorban a kis közösségek iskoláival van a gond, és 

ezekkel kellene kezdeni valamit. A Csíki kifejtette, hogy a magyar érettségiző diákok körében 

az átmenési arány 63,78%-os, ami valamennyivel alacsonyabb a tavalyinál, ugyanakkor az 

elmúlt öt év legalacsonyabb eredménye. Mivel több olyan székelyföldi iskola is van, ahol 
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senkinek nem sikerült az érettségije, ezért a Magyar Szülők Szövetsége válságstábot hoz létre 

a következő napokban.  

 

Hargita megyei iskolaigazgatók az érettségiről: a gyengébb teljesítmény oka a 
román vizsga  
2019. július 9. – maszol.ro 

A jelenlegi vizsgarendszer egyértelműen plusz erőfeszítéseket vár el a kisebbségi diákoktól: a 

román nyelv és irodalomból elért gyenge osztályzatok az oka annak, hogy Hargita megye 

ismét az utolsó közt van az országban az érettségi átlagok rangsorában – értékelték a Maszol 

által megkeresett iskolaigazgatók.  

 
Az utolsó „számneves” iskolát neveznék most el román személyiségről 
Marosvásárhelyen 
2019. július 9. – szekelyhon.ro 

Samuil Micu nevét vegye fel a marosvásárhelyi 7-es számú általános iskola – javasolja 

határozattervezetében Sergiu Papuc, a Szociáldemokrata Pártot képviselő marosvásárhelyi 

alpolgármester. A most zárult tanévben már volt egy névadási kísérlete a Szabad Emberek 

Pártjának; magyar nevet javasoltak az egyetlen marosvásárhelyi iskolának, amelynek még 

hivatalosan nincs neve, csak számmal jelzik. 

 

Gyűlöletkeltő falfirkák Székelyudvarhelyen 
2019. július 9. – szekelyhon.ro 

Ismeretlen tettes ellen tesznek feljelentést a székelyudvarhelyi Sziget lakótelepi kazánház 

falára firkált magyarellenes feliratok miatt. A vandálok piros festékkel egyebek mellett azt 

festették az ingatlan oldalára, hogy Erdély román föld.   Az ingatlan – akárcsak a városban 

lévő összes kazánház – az önkormányzat tulajdona, viszont az Urbana Rt. ügykezelésébe 

tartozik, ezért a vállalat vezetősége hétfőn feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a 

rendőrségen – közölte a polgármesteri hivatal sajtószóvivője. Zörgő Noémi hozzátette, 

Székelyudvarhelyen nem gyakori az efféle jelenség. 

 
Munkába állt az új Hargita megyei főtanfelügyelő 
2019. július 9. – szekelyhon.ro 

Hétfőn munkába állt Demeter Levente, Hargita megye új, megbízott főtanfelügyelője, azt 

követően, hogy elődje, Görbe Péter elérte a nyugdíjkorhatárt és kérte nyugdíjazását. Az 

oktatási minisztérium két hónapra, augusztus 31-ig nevezte ki Demeter Leventét a 

tanfelügyelőség élére. Amennyiben nem szerveznek versenyvizsgát az állás betöltésére, 

szeptember elsejétől, az új tanév kezdetétől a szaktárca meghosszabbítja a megbízást vagy új, 

szintén ideiglenes tanfelügyelőt nevez ki az intézmény vezetésére. 
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Döntött a Dăncilă-kormány, novemberben rendezik az államfőválasztást 
2019. július 9. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, Bihari 

Napló 

November 10-én tartják az elnökválasztást Romániában, ha pedig akkor egyetlen jelölt sem 

szerzi meg a választók több mint felének támogatását, november 24-én második fordulót is 

rendeznek a két legjobban szereplő jelölt részvételével. Az erről szóló határozatot keddi 

ülésén fogadta el a Viorica Dăncilă vezette kormány. Az alkotmány csak az elnöki mandátum 

ötéves időtartamáról és kezdetének időpontjáról rendelkezik, az elnökválasztás időzítéséről 

nem. A novemberben megválasztandó román államfő december 21-én lép hivatalba, ekkor jár 

le ugyanis a tisztségben lévő elnök ötéves mandátuma. 

 

Kulcsár-Terza József szerint pozitívan fogadták a román–magyar megbékélési 
kezdeményezését  
2019. július 9. – maszol.ro 

Írásbeli választ nem látott még ugyan, de a személyesen kapott reagálások pozitívak Kulcsár-

Terza József parlamenti képviselő szerint az általa kezdeményezett román–magyar 

megbékélési indítványra. A jelenleg a szabadságát töltő politikus elmondta, bár a hivatali 

drótpostaládáját nem ellenőrizte, de személyesen több román képviselő is közölte vele, hogy 

örvendetesnek tartja a kezdeményezést. „A házelnök, Marcel Ciolacu azt mondta, reméli, 

nemcsak le fogunk ülni tárgyalni, hanem előre is fogunk lépni, és a parlament elfogad egy 

politikai nyilatkozatot erről” – mondta a Kovászna megyei képviselő.  

 

Sikerre „ítélt” hallgatók: MNB-ösztöndíj és újabb akkreditáció a Partiumi 
Keresztény Egyetemen 
2019. július 9. – Krónika 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ösztöndíjasai lehetnek ezentúl a nagyváradi Partiumi 

Keresztény Egyetem hallgatói – jelentették be a felsőoktatási intézmény Gazdaságtudományi 

Tanszékének vezetői keddi sajtótájékoztatójukon, amelyen egyúttal arról is beszámoltak, 

hogy a bank- és pénzügyek szak is megkapta az akkreditációt, így az alapszakon végző 

hallgatók immár mind Váradon államvizsgázhatnak. 

 
Eredménytelenül végződött a Hargita és Bákó megye határvitájában egyeztető 
bizottság ülése  
2019. július 9. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Eredménytelenül végződött a Hargita és Bákó megye határvitájában egyeztetni próbáló 

vegyes bizottság kedden tartott gyimesbükki ülése. Hargita Megye Prefektusi Hivatala 

indíthatja a pert a közigazgatási bíróságon - írta ennek kapcsán a Facebookján Borboly Csaba, 

a Hargita megyei önkormányzat elnöke. A két megye prefektusa által összehívott, és az 

érintett települési és megyei önkormányzatok elöljáróinak, illetve a két megye kataszteri 

hivatala képviselőinek a részvételével tartott ülésen csak olyan jegyzőkönyv született, amely 

az össze nem egyeztethető álláspontokat tartalmazta. Borboly Csaba az eredménytelen 
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egyeztetés után újságíróknak elmondta: immár el lehet indítani azokat a pereket, amelyek 

végén a bíróság döntheti el, hogy hol húzódik a szomszédos székelyföldi és moldvai 

települések közötti határ. A várható pereskedés során a bíróság dönthet az úzvölgyi 

katonatemető hovatartozásáról is.  

 
Kihathat a vásárhelyi polgármester-választásra is az intézkedés 
2019. július 10. – Krónika 

Nem hozta el a békét és nyugalmat az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetében a testület 

elnökének és valamennyi vezetőjének a lemondatása. Az irányítást ideiglenesen átvevő Péter 

Ferenc megyei elnök javaslatára a teljes vásárhelyi elnökséget és a 48 fős választmányt 

felfüggesztették tisztségéből, ami értetlenséget, felháborodást váltott ki sokakban. Akadnak, 

akik a Markó Béla fémjelezte politikusnemzedék egyik utolsó „seggbe rúgásaként” élték meg a 

vitatott intézkedéseket. Sokak szerint a mostani döntés azt is befolyásolhatja, hogy miként 

szerepel a marosvásárhelyi magyarság a jövő évi helyhatósági megmérettetésen, különös 

tekintettel a polgármester-választásra. 

 

Bugár–Simon-találkozó: a Magyar Fórum nemet mondott a Most-Híd 
multietnikus választási listájára 
2019. július 9. – bumm.sk, ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A Magyar Fórum elfogadhatónak tartaná egy választási párt létrejöttét, amennyiben azonban 

a választási párt létrehozására tett javaslatot a Most-Híd nem tartja járható útnak, akkor a 

Magyar Fórum közös magyar lista létrehozását fogja szorgalmazni. A Magyar Fórum 

küldöttsége tisztázta, hogy közös magyar képviseletben gondolkodik. A Magyar Fórum 

közölte azt is, hogy a négy magyar párt (Most-Híd, MKP, MKDSZ, Magyar Fórum) közös 

listája esetén elfogadhatónak tartanák egy választási párt létrejöttét. 

 
Magyarországra látogat Zuzana Čaputová  
2019. július 9. – bumm.sk, ma7.sk, hirek.sk 

Hivatalos látogatást tesz Magyarországon Zuzana Čaputová köztársasági elnök csütörtökön. 

A szlovák államfő Áder János köztársasági elnök meghívására érkezik Budapestre.Áder János 

a megválasztott szlovák államfőnek április 2-án küldött gratuláló levelében azt írta: bizonyos 

abban, hogy közösen hozzá tudnak majd járulni a magyar-szlovák együttműködés további 

gazdagításához. Kifejezte reményét, hogy az új szlovák államfővel is folytatni tudja az 

elődjével kezdett konstruktív párbeszédet, amely a kölcsönös bizalom erősítését, a még 

lezáratlan kérdések megnyugtató rendezését is elősegítheti. 
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https://www.bumm.sk/belfold/2019/07/09/magyarorszagra-latogat-zuzana-caputova
https://www.bumm.sk/belfold/2019/07/09/magyarorszagra-latogat-zuzana-caputova
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Pásztor István a szabadkai választásokról és a fejlesztésekről  
2019. július 9. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

A VMSZ a haladókkal együtt megőrizte a négy évvel ezelőtti erőviszonyokat a szabadkai helyi 

közösségi választáson, a következő fél évben pedig felmérik, mely fejlesztések a legégetőbbek 

helyi szinten.Így kommentálta a hétvégi voksolás eredményeit Pásztor István. A Vajdasági 

Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt azért is állapodott meg arról, hogy együttes listával 

mérettetik meg magukat a szabadkai helyi közösségi választáson, hogy megőrizhessék a négy 

évvel ezelőtti erőviszonyokat - nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsorában 

Pásztor István. A VMSZ elnöke elmondta: ezzel a döntéssel elkerülték annak a veszélyét, hogy 

helyi szinten egymásnak essenek az emberek különböző pártérdekeket vagy pártlistákat 

támogatva. 

 

Ahova visszajárnak a fiatalok 
2019. július 9. – Magyar Szó  

Ma nyitotta meg kapuit Kishegyesen a Vajdasági Ifjúsági Fórum (VIFÓ) által szervezett XVII. 

Vajdasági Szabadegyetem. A résztvevők zöme vajdasági, de vannak Magyarországról, 

Felvidékről valamint Erdélyből érkezett táborlakók is. A résztvevők többsége a Kátai-tanyán, 

míg mások a faluban kaptak elszállásolást – őket egy külön kombi fuvarozza a tanyára. A 

Szabadegyetem programját az előadások, a műhelymunkák – amelyek során életpálya-

menedzsmenttel foglalkoznak a résztvevők –, a csapatjátékok – melyeknek az a célja, hogy a 

táborozók jobban megismerjék egymást –, és az esti szórakozás tölti ki. 

 

Az egyházak érdeke is az erős magyar képviselet 
2019. július 9. – Kárpátalja  

A történelmi egyházak képviselőivel, majd a Református Egyház Presbiteri Szövetségével 

találkozott Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, parlamenti képviselőjelölt és Németh Zsolt, 

az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke. A politikusok megbeszélték az egyházak 

képviselőivel a térség legfontosabb problémáit, kihívásait, különös tekintettel a közelgő 

választásokra. Egyetértés született a tekintetben, hogy a választásokon való részvétel 

rendkívül fontos a kárpátaljai magyarság megmaradását illetően, és hogy a sikeres szereplés 

egyik legfontosabb záloga az egyházak politikai szerepvállalása. 

 

A megmaradás egyik bástyája a fiatal tehetségek gondozása 
2019. július 9. – Kárpátalja  

Egy nemzet, egy közösség fennmaradásának, fejlődésének és előrehaladásának 

elengedhetetlen feltétele a fiatalok tehetséggondozása, mint ahogyan a kárpátaljai magyarság 

kibontakozásának az egységben való gondolkodás és cselekvés. A „GENIUS” Jótékonysági 

Alapítvány tevékenysége pedig éppen erre irányul: egységben, az esélyegyenlőség jegyében 

kezelni a kárpátaljai magyar tehetséggondozást. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23891/Pasztor-Istvan-a-szabadkai-valasztasokrol-es-a-fejlesztesekrol.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4034/kozelet_oktatas/204730/Ahova-visszaj%C3%A1rnak-a-fiatalok.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4034/kozelet_oktatas/204730/Ahova-visszaj%C3%A1rnak-a-fiatalok.htm
http://karpataljalap.net/2019/07/09/az-egyhazak-erdeke-az-eros-magyar-kepviselet
http://karpataljalap.net/2019/07/09/megmaradas-egyik-bastyaja-fiatal-tehetsegek-gondozasa
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Harmadik alkalommal találkoztak a táncházzenészek Péterfalván 
2019. július 9. – Kárpátalja  

Immár hagyományosan a péterfalvi népzenei, néptánc- és kézművestábor keretein belül 

évente találkoznak a kárpátaljai táncházi zenészek. A mostani alkalommal július 7-én a 

szervezők előadásokkal, valamint gálakoncerttel várták a muzsikusokat. A táncházzenészek 

találkozóját a Hagyományok Háza Hálózat  (HHH) kárpátaljai kirendeltsége azzal a céllal 

hozta létre, hogy olyan platformot biztosítson a kárpátaljai muzsikusok és néptáncosok 

számára, ahol kötetlen formában tudnak együttgondolkodni a kárpátaljai táncházmozgalom 

aktuális kérdéseit illetően. 

 
Új kormányzó Kárpátalján 
2019. július 10. – Demokrata – Stier Gábor 

Új kormányzója van Kárpátaljának. Volodimir Zelenszkij a határátkelőhelyeken folyó 

csempészés megszüntetését jelölte meg Ihor Bondarenko első számú feladataként a hét végi 

beiktatási ceremónián. Az államfő az oktatási és a nyelvtörvényről nem beszélt. Mit várhatnak 

a kárpátaljai magyarok a megye új vezetőjétől? 

(A cikk teljes terjedelemben a Demokrata 2019. július10-i számában olvasható.) 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2019. július 9. – Kossuth Rádió 

 

Nem született megegyezés a székelyföldi határvitában. Hargita és Bákó megye határrendezési 

munkabizottsága ma megvitatta a határkérdést, de az eredmény csak annyi, hogy immár 

nyitott az út a bíróságok felé,  kereshetik ott az igazukat a székelyföldi telepelülések. Ebben 

pedig nagy tapasztalatuk van, hiszen aligha van határmenti község, akinek birtokait ne 

háborgatnák a szomszédos  román községek.  

  

Idén is 1000 diaszpórában élő 10 és 29 év közötti magyar fiatal számára biztosít lehetőséget 

magyarországi tanulmányútra a Rákóczi Szövetség. A Magyar Kormány által támogatott 

Diaszpóra Programmal most uruguayi magyar fiatalok érkeztek Budapestre, akiket Szilágyi 

Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos fogadott az országházban.  
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http://karpataljalap.net/2019/07/09/harmadik-alkalommal-talalkoztak-tanchazzeneszek-peterfalvan
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-07-09_18-02-00&enddate=2019-07-09_18-40-00&ch=mr1
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Románia 20. legjobb egyeteme lett a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem az 

uniRank idei felméréséből. A tizenkilenc éve alapított egyetem  tavalyi felmérésében a 24. 

helyen szerepelt. A felmérés leginkább azt veszi figyelembe, hogy az adott egyetem hallgatói 

és oktatói mennyire vesznek részt a tudományos életben. .A Sapientia Erdélyi Magyar 

TE  felvételi kínálatában igyekszik a régió igényeihez igazodni Székelyföldön. Erről tartottak 

tájékoztatót Csíkszeredában.  

  

Nemcsak az előkelő hely az egyetemek rangsorában, a jó tanulmányi, kutatási lehetőségek 

teszik kívánatossá az egyetemet, de fontos az is, hogy milyen az egyetemi átjárhatóság, a 

tanár-, diák-mobilitás. Erről beszélgetett két Kárpát-medencei felsőoktatási intézmény 

vezetője,  Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar főiskola rektora, és  Juhász 

György a komáromi Selye János Egyetem rektora.  

  

A Református Szeretetszolgálat az ukrajnai gazdasági – szociális válsághelyzet 2014-es 

kirobbanása óta segíti kárpátaljaiak mindennapjait. Egyik fő céljuk a nehézsorsú gyermekek, 

nagycsaládosok megsegítése, a tehetséges fiatalok felkarolása. Juhász Márton ügyvezető 

igazgató hangsúlyozza: a humanitárius segítségnyújtásra továbbra is szükség lesz, nem látnak 

arra mutató jelet, hogy Ukrajnában a közeljövőben javulnának az életkörülmények.  

  

Miközben még ma is 393 forintos percdíjjal indíthatunk Magyarországra telefonhívást 

Kárpátaljáról, sőt még a hívás fogadásáért is fizetni kell sok-sok segítőnek és segítő 

szervezetnek köszönhetően öt éve ingyen elérhető a kárpátaljaiaknak a magyarországi 

telefonos lelkisegély. Beregszászon is sok önkéntes kapcsolódott be ebbe a munkába, a 

felkészült ügyelők képzéseinek, hirdetéseink fő támogatója Grezsa István miniszteri biztos.  A 

cél, hogy ha szükség van rá, anyanyelven érkezzen segítség. 

 

 


