Szakmai beszámoló, Törökország
Egy vasárnap reggelen az iskola parkolójában gyûltünk össze és innen indultunk el
a Liszt Ferenc repülõtérre az iskola busszal. A cuccaink bepakolása után el is indultunk.
Majd mikor megérkeztünk a repülõtérre becsekkoltunk, feladtuk a csomagokat és egy
kis idõ múlva be is szálltunk a Turkish Airlines egyik repülõgépébe. Elõször Isztanbulba
érkeztünk meg ahol át kellet szállnunk egy másik járatra ami Nevsehirbe ment. Leszállás
után felvettük a csomagjainkat és Tuncay a vezetõnk már nagy szeretettel várt
minket és õ vitt el az Uluer Apart kollégiumba. Két szobát kaptunk 6fõre. Az egész
kollégium nagyon jól nézett ki, beleértve a szobáinkat is. Reggelente a menzán
reggeliztünk, majd este itt vacsoráztunk, több menüsorból választhattunk.
Meglátogattuk az iskolát, ahol elõször az igazgató fogadott minket, utána
körbevezettek a tantermekben,

bemutatták az

összes szakképzést, amit

ott

tanulhatnak a diákok és a jövendõ munkahelyünket. Az iskolában az igazgató meghívott
minket egy ebédre. Hozzá kellet szoknunk a török ételekhez, mert más az íz világuk,
mint ami nekünk van.
Másnap elvittek minket a gyakorlati helyünkre egy Fiat szervizbe. Sok szerelõ
dolgozott ott és sokan voltak, akik velünk egykorúak voltak és teljes állásban ott
dolgoztak szerelõként. Az angol nyelvtudásuk nagyon alacsony szinten volt, de próbáltuk
magunkat megértetni. A szerelési tudásuk is különbözik a mienktõl, ugyanis jó pár dolog
volt, amivel mi nem értettünk egyet. Lassacskán engedtek azért minket is érvényesülni a
szerelésben, legtöbbször kerékcsere, fékbetét csere, olajcsere, légszûrõ csere, kerék
centírozás volt. Persze néha azért akadt kuplung és vezérlés csere is. Ha éppen nem volt
elég munka, akkor mûhelytakarítást végeztünk. Ebédet mindig a szerviz étkezõjében
kaptunk. Majd az ebédet mindig teázás követte, amikor szinte az összes ott dolgozó
leült egy helyre és teáztak. A munka végén helyi busszal mentünk vissza a kollégiumba.
Hétvégenként Tuncay, vagy a testvére, vagy Ali az angol tanár vitt minket túrázni
vagy városnézésre. Ezek mindig nagyon jól sikerült programok voltak. Voltunk
Göremében ahol több kilométeres túrákat tettünk. Több éttermet is kipróbáltunk és
mindig másfajta ételt kóstolhattunk meg. Szabadidõnkben, a kollégiumban ismerkedtünk
az ottani diákokkal, akik nagyon barátságosak voltak velünk, vagy a városban töltöttük el
az idõnket.
Ez a 3 hét igen gyorsan eltelt. Sok emberrel megismerkedtünk, sok török ételt és
italt megkóstolhattunk, mindennap használatos török szavakat tanultunk tõlük.
Bemutatták a török kultúrát, és azt, hogyan is élnek. Szerintem nagyon is jól sikerült ez
az egész utazás a gyakorlattal és a programokkal együtt. Nem hagynám ki a következõ
ilyen lehetõséget sem!
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