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Mein Freiwilligendienst in Sepsiszentgyörgy! 

 

Hallo ich bin Johannes und viele kennen mich bestimmt aus den Deutschstunden, in denen ich 
dabei bin und helfe. Ich bin mit der Organisation „kulturweit“ hier in Rumänien. Diese Organisa-
tion hat ca. 40 Jugendliche nach Rumänien gesendet. Es gibt viele Städte in Rumänien (und auch 
anderswo in Europa), in denen Freiwillige leben. 

 

Ich bin hier nach Rumänien gekommen, weil ich nicht direkt nach meinem Abitur studieren 

wollte und ein Jahr etwas anderes machen wollte. Ich bin froh, hier in Rumänien zu sein, weil 
ich so eine unterschiedliche Seite von Europa kennenlernen kann. Ich finde, dass man im Westen 

und der Mitte von Europa kaum etwas von dem Osten Europas mitbekommt, was schade ist. Die 
Geschichte von Rumänien und der Region Siebenbürgen ist sehr interessant und ich habe vorher 
nicht viel darüber gewusst. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass es so viele verschiedene nationa-
le Identitäten gibt. Ich kann euch nur empfehlen, auch ein Auslandsjahr zu machen, wenn ihr mit 
der Schule fertig seid. Oder wenn ihr im Studium seid. Es ist wirklich eine tolle Erfahrung. 

 

Mir gefällt Rumänien sehr gut. Ich mag es gerne, mit euch zu lernen. Ich weiß, dass es sehr 

schwierig ist eine neue Sprache zu lernen. Ich versuche auch immer noch Ungarisch zu lernen 
und es ist sehr schwierig. Also gebt nicht auf und habt den Mut Fehler zu machen! 

Ich mag auch die Landschaft sehr und ich bin schon viel herumgereist. Ich war jetzt schon in 

großen Städten wie Bukarest, Brasov, Sibiu und Cluj. Aber ich war auch in Bran und in der Re-
gion bei Busteni/Sinaia. Es ist für mich hier viel leichter herumzureisen als in Deutschland, weil 
die Züge viel günstiger sind. Sie sind dafür zwar auch langsamer, aber ich finde man gewöhnt 
sich sehr schnell an die langsameren Züge. Und ich bin weniger erschöpft nach einer langen 
Reise. 

 

Was ich in Deutschland auch auf jeden Fall vermissen werde, ist das schnelle und günstige 

Mobilnetz. Ich war an Weihnachten Zuhause und da habe ich wieder erlebt, wie es ist, 
nicht überall das Handy benutzen zu können. 

 

Ich bin jetzt schon fast am Ende von meinem Freiwilligendienst und es hat mir sehr viel 

Spaß gemacht. Ich habe hier auch erfahren, dass eure Lehrer (und auch meine ehemaligen 
Lehrer in Deutschland) einen anstrengenderen Beruf haben, als ich vorher gedacht habe. 

Also lernt alle schön Deutsch und viel Glück in eurer weiteren Schullaufbahn! 

Johannes  
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 A Turulmadár Ifjúsági Irodát, röviden 

Turult, 2007-ben alapította három ifjúsági 

szervezet: az Erdélyi Magyar Ifjak 

háromszéki szervezete, a Sepsiszentgyörgyi 

Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet és a 115-ös 

Bölöni Farkas Sándor Cserkészcsapata. Azóta 

eredményesen tevékenykedik az iroda 

megyénkben, városunkban. Az iroda 

küldetése a fiatalok személyiségének 

kibontakoztatása és fejlesztése a közösség 

javára. Ezt a célt az iroda oktatási-nevelési 

tevékenységek, önkéntességet népszerűsítő 

programok és szabadidős tevékenységek 

szervezése által próbálja elérni. Az egész 

megyében működik, és több mint 70 fiatal 

önkénteskedik, dolgozik a közösség javításán. 

 

 Köztük én is, több mint egy éve vagyok 

önkéntes a Turulnál, és egy biztos, hogy azt 

az egy évet semmi sem pótolhatja. Ez idő 

alatt rengeteg új tapasztalatot szereztem 

arról, hogyan kell megírni egy pályázatot, mi 

kell egy hegymászótúrához, illetve hogyan 

kell megszervezni egy tábort, vagy csak egy 

eseményt. Emellett, a programok 

megszervezése során rengeteg új élményben 

volt részem, és rengeteg embert ismerhettem 

meg. Ezeket a jó élményeket a megértő, krea-

tív és befogadó közösségnek is köszönhetem, 

azoknak a személyeknek, akik a nehéz 

helyzetekben is támogattak és segítettek. 

 Szóval, ha úgy érzed, hogy tenni 

szeretnél valamit a közösségért, vagy csak 

valami nagynak szeretnél a hasznos tagja 

lenni, akkor ne habozz és csatlakozz a 

Turulhoz önkéntesnek! Kedvderítőnek itt van 

pár program, amelyek már megvalósultak, 

vagy a jövőben kerül sor a megszervezésükre. 

 

 Legutoljára elkészült projektünk egy 

kisfilm volt, ami egy fiatal nehéz gyerekkorát 

mutatja be. Ez egy igazán hosszú és 

eseménydús projekt volt, amibe rengeteg 

munkát fektettünk bele, azonban nagyon 

jókat mulattunk a forgatások során. Ezt a 

filmet majd a moziban lehet megnézni a köz-

eljövőben. 

 

 Egy jövőbeli terv pedig egy TEDx ese-

mény szervezése lenne Sepsiszentgyörgyön. 

Az előadások témái eddigi tervek alapján: ho-

gyan változik a világ, hogyan legyünk maga-

biztosak, és ne féljünk kockáztatni, és hogyan 

legyünk sikeres vállalkozók. Ez egy igazán 

nagy projekt, de a Turul önkéntesei nem hát-

rálnak meg a kihívásoktól, és ezzel is meg 

fognak birkózni. 

Turul Iroda 

„Háromszéken fiatalosan értéket képviselve” 

Ahol hirdetnek 

Bodor Botond, a Turul lelkes tagja 
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A világ tele van rosszal. Gyerekesnek tűnik 
a mondat, de igaz. Főleg azért, mert az em-
ber mentálisan összetett: sokat érez, néha 
egyszerre. Van, aki tudja kontrolálni érzel-
meit, van, aki nem. Csodával határos mó-
don mégis összehozott valamit az emberi-
ség, és van egy hatalmas valami, amit társa-

dalOMnak hívunk. 

 

Nem konyhafilozófiára invitálom az előbbi 
bekezdéssel a kedves Olvasót, csupán fel 
akarok vezetni egy borzalmas hírt. Az eset 
valós, ténylegesen megtörtént sajnos, a mi 
iskolánkban, 2021. december 16-án. 

A finnországi Erasmus-projektre való inter-
júra készültem éppen, amelyet a kapusház 
melletti épületben (ahova általában kisebb 
osztályok járnak és büdös van), a legfelső 
emeleten tartottak. Rövid helyszínfelvázo-
lás: a teremmel szemben van az 
„egyenruhabolt”, a két terem közt pedig van 
egy aprócska szoba. A takarítónők rendez-
kedtek be oda. 

 

Miközben soromra vártam, egy-két isme-
rőssel beszélgettem, izgultunk, a szokásos. 
Szünetekben természetesen intenzíven folyt 

az iskolai élet, gyerekek járkáltak ide-oda, 
itt is a szokásos. Az említett aprócska szo-
bába egy ötödikes-forma kisfiú ment be. 
Tovább vártunk. 

Beszélgetőpartnereim már rég sorra kerül-
tek, mikor én még mindig az osztály előtt 
vártam. Az órák ideje alatt teljes csend ural-
ta az előtért. Egészen addig, amíg hangos 
csattanás riasztott föl elmélyült telefonozá-
somból. Valami leesett, gondoltam. A zajt 
hangos szitkozódás, majd felképelés hangja 
követte. Szorosan ezután (elnézést a szava-
kért, mindössze idézek): 

„-Fa*omat, fa*omat, fa*omat…” 

Később pedig: „Ki akarom vágni a…” mon-
datfoszlányok hallatszódtak. Fojtottan ag-
resszív „fegyelmezés” következett, csendes 
szipogással társítva. 

Nehéz leírni pontosan minden neszt. Annyi 

biztos, többször ismételt praxis volt ez. Mi-
előtt behívtak az interjúra, a hang forrását 

is megpillantottam.  

A kisfiú ült odabenn, teljes mélabúsággal, 
szemben vele (mint kiderült) édesanyja, 
egyben az iskola személyzetének része. 
Amint bekukkantottam, hogy megnézzem, 
minden rendben van-e, a két kollégája 
egyenesen védekező állást vett föl. 

„Az ő gyereke.”-hangzott mosolyogva a zaj-

jal kapcsolatban feltett kérdésemre a vá-
lasz. A hátul meglapuló „édesanya” pedig 
harcra készen felállt helyéről, egyenesen 
szemembe nézve. De a következő percben 
már az interjún ültem, még mindig kicsit 
elkábulva a történtektől. 

 

Nem akarok gyereknevelési tippeket adni. 
Sem tiniként leszögezni, mi a jó szülő titka. 
Tudom, az emberek többségének így is ne-

hezen megy adni a nála fiatalabbak szavára 
vagy tetteire. Inkább csak annyit szeretnék 
elmondani: ez elviekben egy oktatási intéz-
mény. A tanulás oázisa, kevésbé lírikusan 
egy hely, ahol az ember előkészíti képessé-
geit, szociális készségeit és nem utolsósor-
ban mentális energiáját a gonosz világra. És 
akkor ezt kapjuk. Egy cigibarlangban saját 
fiával elbánó nőt. 

Tudósítás az iskola világából 

Krecht Hanna Regina 
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 Nem a legjobb kedvvel, de annál több re-

ménnyel nézünk az előttünk álló év elejébe 

(Őszintén. Jöhet még valami, ami meglepne 

minket? Nem hinném. Hátha nem. Kopogjuk 

le..), mert 2022 igenis említendő ígéretekkel és 

tudományos előrelépésekkel érkezik. És nem, 

nem feltétlen a Covid elleni oltások fejlesztésére 

gondolok, bár az sem elhanyagolható mérföldkő 

egy pandémia közepén, ugyebár.. Megkímélek 

mindenkit, és elengedem a vírus körül forgó 

legújabb hihető, esetleg kevésbé hihető hipoté-

ziseket és fejtegetéseket, erről külön iromány 

található az újság Covid vs. Emberiség sorozatá-

ban, érdeklődők arrafele nézelődni. 

  Ezt az évet számos más betegség ellen-

szerének (HIV, malária, Lyme-kór) kutatására is 

szánják, ugyanakkor a Holdra és Marsra terve-

zett expedíciók gyakorlatba ültetésének szemta-

núi is lehetünk, nem is beszélve a globális fel-

melegedés elleni és a biodiverzitás megmenté-

sére tett intézkedésekről is. (insert buckle up, 

buttercup meme) 

 Megnyugtató, hogy ebben az évben na-

gyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy a Földre 

egy élhetőbb környezet fele vezető utat teremt-

senek újrahasznosításon és takarékos életmó-

don alapuló elmélet bevezetésével. A cél az, 

hogy az államok olyan változásokat vezessenek 

be, ami a 2015-ös párizsi egyezmény szerint 2 

Celsius-fok alá csökkentse a felmelegedést. 

Hogy ebből végül mennyi ígéret, szépen csengő 

kampánybeszéd, és mennyi fog végül megvaló-

sulni, az még 2022 meglepetése. 

 Számos ország tervez “zökkenőmentes” 

landolást (ami nem tesz kárt a Holdra érő gép-

ben). India harmadik “Chandrayaan-3”, Japán 

első “SLIM mission” soft landing expedíciója, 

Oroszország “Luna 25 lander”, Dél Korea “Korea 

Pathfinder Lunar Orbiter” nevű holdraszállást 

tervez. 

 Személyesen a legizgatottabban a szep-

temberi Marsra tervezett utat várom: az orosz 

és európai “ExoMars” expedíció a bolygón még 

fellelhető kihalt élet jeleit hivatott felkeresni. 

 Őszintén, elég ígéretesnek tűnik az idei 

évünk, vírus ide vagy oda. Csak bízni tudunk 

benne, hogy legalább annyira (s kicsivel eny-

hébb szigorításokkal), mint a tavalyi. 

2020 too or 2022? 
Avagy mire is számíthatunk az Újévben? 

Bálint Gyopár  

LABOR 
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Az omikron a görög ábécé 15. betűje. Jelzés-

ként használják az asztronómiában, jelölése 

Ο vagy ο. Ugyanígy hívják a Covid legújabb 

változatát is. Újévre egy új variáns. Nem is 

rossz, ugye? De tényleg megérdemli a média 

által felvert port? 

Jelenleg országunkban 712 eset körül van a 

betegek számának heti átlaga, összesen pe-

dig 1 798 629 esetünk volt a pandémia alatt 

a WorldMeter szerint. A számok, bár nehéz 

elhinni, megcsappantak. Főleg az oltottak 

meg a betegségen átesetteknek köszönhető 

ez. Az alfa, béta és delta variánsok után iga-

zán megérdemeltünk volna egy kis felszusz-

szanást, de akkor jött az omikron. 

Az eddig legveszélyesebbnek tartott delta 

után, 2021 telén, felbukkant az új covid, az 

omikron. Ugyanolyan RNS-vírus, mint a töb-

bi, ám egyes szimptómái más jellegűek. Bal-

jós jel, ha kaparó torokfájás kínoz, majd ál-

talános fáradtság, szép magyarosan 

„energiátlanság” lép fel, de akár a fejfájás is 

okot adhat aggodalomra. Egy probléma van 

ezekkel: ezer meg ezer más nyavalya kezdet-

leges jelei. Szóval még mindig a teszt a leg-

biztosabb. 

Érdekes módon az omikron inkább a fiata-

labb egyéneket kedveli (szóval, legjobban a 

fizikailag idősek és a lelkileg fiatalok állnak). 

Az első angliai eset például egy 33 éves srác 

volt. 

Persze különösebb komplikációk nélkül meg-

úszta, főleg a vakcina miatt. Ebben a pilla-

natban néznek föl, és bólogatnak megelége-

dettséggel az oltást kevésbé pártolók is. 

Azonban vizsgáljuk meg tüzetesebben az ol-

tás hatásait. 

Az oltás nem biztosít láthatatlan pajzsot a 

szervezet körül. Pedig tök menő lenne, ha az 

idegesítő személyek csak úgy lepattannának 

az emberről. Oltás után az immunrendszer 

hatékonyabban és gyorsabban reagál adott 

kórokozóra, azaz enyhébbek a tünetek. Első 

hallásra elszomorítónak tűnhet, ha szerveze-

tünk katonái legyengülnek, csakhogy az im-

munrendszer  önerőből rendkívüli sebesség-

gel sutba tudja dobni az egyszeri embert. 

Már csak az autoimmun betegségekre gon-

dolva is elborzadunk. 

Alapvetően akármilyen betegség lép fel, mi-

nimális kár fog esni a szervezetben. Néha a 

minimális tényleg minimális. Néha a mini-

málisból rendkívüli nagy mérték lesz. Hor-

rorfilmbe illő név, melynek hallatán az im-

munológusok hátán feláll a szőr: citokinvi-

har. Valóban úgy hangzik, mint egy szuper-

hősfilm címe, és az is. Egyszerűen fogalmaz-

va a T-sejtek termelte citokinek, vagyis vírus 

által befertőzőtt gazdasejtek számára mér-

gező hatású fehérjék kicsit bevadulnak. Na 

most, egy megveszett, sejtgyilkos limfocita-

felhő sehol és semmikor nem kellemes. Plá-

ne a tüdőben vagy valamilyen fontosabb 

szervben. Ezt váltja ki 70-szer gyorsabban 

az omikron, mint a delta, és ezt előzi meg az 

oltás. 

A sör nem ital, a medve nem játék, ahogy az 

omikron sem, mint az kiderült. A negyedik 

hullám már itt van, akkor is, ha már beleun-

tunk. 2021-ben a Mikulás maszkkal érkezett, 

az angyal meg gyorstesztet hozott. Ha sze-

rencsét is tartogat az új év, 2022-ben már a 

Rolex lesz a fa alatt. 

Covid vs Emberiség 3. 

Krecht Hanna Regina 
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Furcsa...  

 Megbarátkoztam ezzel a lénnyel, aki rámijesztett egy csendes éjszakán. Csupán 

egy ölelést akart. Bár el kell ismerni, ahhoz hogy idáig jusson, nem lett volna szükséges a 

sikolyzivatar. De ilyen ő. Ilyen az egyetlen barátom. Mostmár nem is rémisztő a gondo-

lat, hogy egy szörnyeteg vált pajtásommá. Sőt, örülök, hogy ilyen megpróbáltatásokkal 

kezdődött a kis ismeretségünk. Velem üldögél most is egy ablakpárkányon. Ha kap napi 

egy ölelést, nem fedi fel előttem azt a démonian szenvedő arckifejezésformát. Szenved 

csendben, de mosolyog. Ezt honnan tudom? Ne kérdezzétek!  

Egyszerűen csak tudom. Érdekes, hogy ezen arc mosolya is immár széppé vált szemem-

ben. Nem tudom ki ő. Talán ő sem ismer engem. Nem beszélünk, talán egyikünk sem ké-

pes kommunikációra, és ez nem is baj. Csak ülünk minden nyugodt kis éjszakán, a város 

szmogfelhői alatt. Mintha valami változott volna. Változtam én? A magányomból kirán-

gatva talán én is vagyok, létezek. Változott ő? Mosolyog és öleléseket kér. Talán nem vál-

tozott semmi. Hiszen minden ugyanaz: a párkány, a furcsaságunk, a jelentéktelenségünk 

és minden más szenvedésünk. Minden ugyanaz maradt, csak mi látjuk máshogy.  

 Emo boy 

Művésznegyed 
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 Berohant az öltözőbe. Már régóta küzdött, de most mintha életre kelt volna benne egy 

szörnyeteg és belülről szaggatta volna szét őt. Már nem is tudta, melyik testrészéből sugárzik 

a fájdalom. Térdre rogyott, patakokban folytak a könnyei, nedves barázdákkal tarkítva a meg-

fáradt tekintetét. A félelem és kétségbeesés váltakozása megbénította gondolatait. Ösztönből 

cselekedett. 

 Elgyengült, szenvedő testét a tükörhöz kényszerítette, majd egy határozott csapással a 

puszta öklével teremtett az ablakon besütő, halvány fényben élesen villanó szilánkokat. Der-

medten meredt maga elé, saját művészetére, amely egy pillanatra, a benne ólálkodó szörnye-

teget is megrémisztette. Éveken át dolgozott ezen a festményen, minden ébren töltött pillana-

ta a fájdalom és menekülés mozaikjáról szólt, amit most össze fog rakni. Mielőtt a tortúra 

újabb hulláma csapta volna meg, az öklét csipkéző, pár karcolásra meredt. A piros ezen ár-

nyalata mámorítóan szép. Bár más is értékelné ezt, és nem húzná vissza őt. Hirtelen mintha 

tőrrel szúrtak volna kifelé a testéből. Néma sikolyait senki nem hallotta az öltözőben, miköz-

ben ott vonaglott a hideg padlón. Remegve kezdte kigombolni gyűrött ingét, majd szép lassan 

leeresztette fáradtságtól görnyedt vállairól. A bestia egyre vadabbul dúlt testében. Tudta mit 

kell tennie. A közelben heverő üvegdarabokhoz fordult segítségért. Felvette a legélesebbet, 

két kézzel megragadta és feje fölé emelte a magasba. Ki kell engednie a, a rossz vérnek folyni 

kell. 

 Gyöngéden eresztette le a szilánkot, mintha csak végigsimított volna csontos hátán. 

Hirtelen döfés miatt, a hallgatag falat vér tette bűnössé. Újra felhúzta az üveget, de az, ezúttal 

végigszántott a hátán, barázdált csíkot hagyva. Nem törődik többé a világgal, rászabadítja a 

fenevadat teljes, dühös valójában. 

 A mély sebből, véresen és nyálkásan bújnak ki az első tollak. Egy ijedt sikoltás és roha-

nó léptek zavarják meg a szertartást: 
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-Tanárnő! Valami van az öltözőben! Tűntessék el! Olyan undorító!- hallatszott a folyósóról 

egy nyávogós hang. 

- Nincs ott semmi, nyugodj meg- válaszolt a tanár, miközben arra gondolt, hogy talán egy 

nagyobb porcicáról hihette azt a lány, hogy egy egér.- Majd beküldöm a takarítónőket!- hes-

segette el a diákot. 

 A beszélgetést hallva, a magányosan vergődő diáklány az öltözőben, lemondóan bólintott. 

Újra végighúzta a szilánkot, de most a háta másik felén. Immár mindkét lapockája körül 

nyálkás buckák jelentek meg. Grimaszba torzult arca a fájdalomtól mikor hátából kiálló 

mocskos, fehér tollak sokasága gyarapodni kezdett és lassan szárnyként egyenesedtek ki. 

Nagy lendületet vett, majd először új életében, kitárta az angyalok ajándékát, miközben ajka-

it elhagyta még egy utolsó szenvedő sikoly.  

 Többé nem fájt semmi, a szörny, az ő élete elhagyni látszott testét. Anyai gondossággal mos-

ta le szárnyait, amik így makulátlanul fehéren tündököltek és büszkén hirdették az ő immár 

végtelen szabadságát. Testét is felkészítette a hosszú útra, letörölte a lét mocskát, hegeit fe-

hér selyemmel takarta. Hiába, üres szívek nem hallják a vérrel írt dallamot. Itt fog hagyni 

mindenkit. 

Kirúgta az ablakot, a párkányon állva szemlélte az eget, amin át fog suhanni. Megmozgatta 

kicsit szárnyait, szépen kitárta, majd összehúzta. Egy szempillantás alatt kiröppent az abla-

kon, mint a fehér galamb. Angyali alakját felöltve suhant a felhők felé, gyöngyfehér bőre, 

makulátlan szépségű szárnyai vakítóan ragyogtak a borús égen. Messze vitte őt az útja, talán 

a másvilágon is túlra.  

Tudodki 
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Mit ér a szó, 

Ha nincs kinek mondani? 

Mit ér, 

Ha nem is hallják? 

Főleg ha nem is akarják… 

 

(Pitypanglány) 

Hónap verse 

1.   

2.   

3.     

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

Rejtvény 

Ön lát: meg van győződve, hogy világnézete teljesen rendben van? Sőt mi több: úgy gondolja, hogy már-már 

megkérdőjelezhetetlen? Értékrendje megegyezik a társadalom által elfogadottakkal és helyeseltekkel? Ter-

mészetesen megnyugvásról szó sincsen a fennálló helyzetben, hiszen az utóbbi két évre visszagondolva né-

mi bizonytalanság még mindig motoszkál a feje hátsó, viszketősebb részében? Azt már eldöntötte, hogy lát? 

A jövőbe nem? Ez nem is kérdéses? Megérzései ettől függetlenül azért lehetnek? Viszonylag pontosak, a 

helyzettől függetlenül? Ezt majd idővel fogja csak kideríteni, ha egyéb külső behatás nem akadályozza meg 

ebben? Az elkövetkezendő évet pozitív, nyitott elmével várja? Mindenek előtt tisztában van azzal, hogy a 

kilátástalanság koránt sem alaptalan? 

Mi nem hiszünk önnek. De hiszen ez csak természetes. 

Milyen illúziókkal hitegettük eddig a plüssmackókat, hogy a tea többé nem fog kiömleni a porceláncsészé-

ből? Na és? Tévedtünk? 

Kikérdezés 

Az emojikban ezúttal ismert zeneszámok címeit 

rejtette el Prücsök. Kitaláljátok az összeset? 

Sántha Eszter 
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