Beszámoló: Nevsehir
Törökország és a török emberek egy magyar ember számára sohasem lehet közömbös.
Történelmi tanulmányainkból hallottunk a Magyar Királyságot mohácsnál legyőző török
seregről. Az Oszmán Birodalom hódításairól. A megmaradt dzsámik és fürdők a mai napig
emlékeztetnek 150-éves itt tartózkodásukra. Rövid múlt idézés után nézzük a jelent:
Törökország NATO tag és megkezdte az Európai Unióhoz való csatlakozását.
Nevsehir repülőtere új modern épület. A csomagokat rövid várakozás után hiánytalanul
megkaptuk. A buszra várakozva volt egy kis időnk. Meg tudtuk beszélni a repülőút élményeit.
Összefoglalva mindenki jól utazott és meg volt elégedve a török légitársaság Turkish Airlines
légitársaság szolgáltatásaival. Nekem különösen tetszett magasból a látvány. Törökország
közepe felé haladva, a szántóföldi táblák átváltoztak sziklás hegyvidékké. Igen ez Kappadókia
melynek központja Nevsehír az a város ahová a Király Endre Ipari Szakközépiskola
Szakiskola és Kollégium kilenc tanára utazik és részt vesz a Nevsehir Teknik ve Meslek
Lisesi iskola által szervezett automata váltók javítása, működése oktatáson
Az iskolánk két mobilitási pályázatot nyert a 2012/2013-as tanévben:
-A szakképzésben résztvevő diákok számára kiírt IVT projekt keretében 6 fő autószerelő
tanuló vesz részt.
-A második projekt (VEP) az iskola tanárai részére szerveződött. A tanulmányúton kilenc
tanár vesz részt. A projekt címe: automatikus sebességváltók.
A tanulmányút célja, hogy szakmai, módszertani tapasztalatcserék keretében
megismerkedjünk az ország szakképzésével. Új oktatási módszerekkel, didaktikai elvekkel
találkozzunk. Továbbá cél a magasszintű kapcsolatfelvétel a NevsehirTeknikVeMeslekLisesi
iskolával. A tanulmányútra október 27-november 3 között kerül sor.”
Hideg őszi szeles idő volt amikor Budapesten felszálltunk a repülőtérre Törökország közepén
pedig egyértelműen utó nyárnak megfelelő időjárás uralkodott: verőfényes napsütés a
fennsíkra jellemző enyhe széllel. Ez az időjárás a csoport minden tagjára kedvezően hatott. A
meleg öltözet mindenkinél a bőröndbe maradt.
A busz később érkezett a repülőtérre, mint a megbeszélt időpont és műszaki problémával
magyarázták a késés okát. Lehet, hogy az állandó késések és pontatlanság jellemzi az utunkat
fogalmazódott meg bennem a kérdés? A válasz egyértelműen nem, határozottan
kijelenthetem, hogy a fogadó iskola mindent nagyon jól megszervezett és pontosan hajtott
végre. Betekintést nyerhettünk az iskola működésével kapcsolatosan az igazgatói irodájában.
Megismertük az iskola vezetőit. Az iskola igazgatója Ali készséges közvetlen és barátságos
viselkedésével bizonyította a török nép vendégszeretetét. Irigykedve hallgattam, hogy a
népesség növekedési ráta 1.23% A diákok nagytöbbsége állami iskolában tanul. A
magániskolákban tanulók száma 5% alatt van. Atatürk reformok alapjain nyugszik a
közoktatási rendszer. Az oktatási rendszert az állam felügyeli, úgy alakították ki, hogy képzett
munkaerőt legyen képes adni a fejlődő gazdaság számára. A fejlődés a térségben szemmel is
látható: óriási épületek nőnek ki a földből a török kormány gőzerővel fejleszti ezt a térséget.

Elsősorban azért, hogy az idegenforgalmi bevételek nőjenek. Bár elhangzott olyan vélemény
is hogy időnként a turisták túl harsányak, mert sok alkoholt fogyasztanak és zavarják a
lakosokat. Törökország közigazgatási egységei egymással szorosan összefüggő, hierarchikus
rendbe illeszkedő egységek. Az alá és fölérendeltségi viszony érezhető az iskolán belül is.
Törökország közlekedésének legfontosabb szereplői az autóutak és a gépjárművek.
Egyértelműen érződik, hogy az út az autóké a gyalogátkelőn a gyalogos nem kap zöld jelzést
nekem ez nagyon szimpatikus, mert úgy érzem, hogy nálunk átestünk a ló túlsó oldalára.
Vigyázni kell a gyalogosoknak, mert itt a gépjármű abszolút előnye van érvényben! A
tömegközlekedés részben magán miniautóbuszok alkalmazásával megoldott. Többször
utaztunk autóbusszal, amelynek állapota és tisztasága minden igényt kielégített. Az utazás ára
mindig az autóbusz vezetőnél van kiakasztva egy táblázatban. Ha nincs jegykezelő, akkor
helyet foglalhatunk, és menet közben előreküldhetjük a pénzt, amit az utasok továbbítanak,
sőt még a visszajárót is megkapjuk. A menetrend szerinti járatok viszonylag pontosan
érkeztek. A közlekedési szabályok betartását nem éreztem 100%-osnak, de ennek ellenére
biztonságban éreztem magam. A közlekedés résztvevői kifejezetten vigyáztak egymásra és a
közlekedési szabályok rugalmas kezeléséből adódott veszélyeket egymásra figyeléssel
kivédték, illetve minimalizálták. Ütközést nem láttam, sérült megrongálódott autót sem
lehetett látni a közlekedés résztvevői között. Utunk során étkeztünk iskolai menzán és
étteremben. A török ételek véleményem szerint rendkívül egészségesek.Az ételek nagy részét
főzik, párolják vagy sütik minőségi olajban. A sokfajta fűszer nagyon jellemző aromát és
illatot kölcsönöz az ételeknek, sőt az emésztést is segítik. A leggyakrabban használt fűszerek
közé tartozik a menta, kapor, petrezselyem, paprika, kömény, hagyma és a fokhagyma.
Leggyakrabban a birkahúst tálalják, kevesebbet főznek marha vagy csirkehúst, azonban
amiből tényleg lehet válogatni, azok a halak. Ezeket általában grillen készítik, ahogy a
kebabot is. Nagy élményt adott a helyi bazár meglátogatása, amely igazán sokszínű
árukínálattal rendelkezik. Szinte minden török eredetű áru. Az eladók árukínálata nem volt
erőszakos viszont az alku lehetőségével minden alkalommal lehetett élni.
Összességében a Törökország kellemes meglepetést tartalmazott számomra a jól szervezett
szakmai programok illetve a kirándulások által betekinthettünk számomra egy ismeretlen
országba, egy másfajta kultúrába, amelyet elsősorban az iszlám vallás alapoz meg.
Fegyelmezett törvénytisztelő embereket ismertem meg. Mindennapi kapcsolatban Tuncay
tanár úrral voltunk, aki igyekezett minden programunkról előre tájékoztatni és egyeztetni.
Gyakorlatilag minden a tervezett program szerint történt. Az iskolához közeli szállón laktunk
különböző csoportbontásban. Mi ketten laktunk egy háromszemélyes szobában a második
emeleten. Igazán kényelmes tiszta és higiénikus volt még sportolásra is volt lehetőség a közeli
sportpályán. A kommunikációangolul történt az iskolában és a szállóban az üzlet eladói is
beszélnek angolul. Az angol nyelvi felkészítő nagyon jól jött, amit indulás előtt kaptunk az
iskolánkban a felkészítő tanároktól.Hasznosnak bizonyult az országról a török társadalomról
az előkészítés során megszerzett ismeretek a török emberek szokásairól és vallásáról. A
teázási szokásokat teljes egészében átvettük, sőt itthon is gyakoroljuk legnagyobb
megelégedésünkre.
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