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1. nap. október 4.
Izgatottan vártam az utazást. Reggelt 8 órakor találkoztunk a repülőtéren.
A többiek busszal utaztak. Két óra repülés után megérkeztünk Isztanbulba
átszállás után továbbrepültünk Kayseribe. Kayseriben vártak már ránk. A
török tanárral a Nevsehiri Otel Altinözbe utaztunk, ahol vacsora fogadott.
2. nap, október 5.
Reggel a napot reggelizéssel kezdtük. Bemutatkoztunk a törököknek
Tuncayna, Attilának és Ömesnek. Feladatlapot kaptunk, amit külön a
festőknek, a hegesztőknek és a kőműveseknek ki kellett tölteni. A
városban különböző épületeket és embereket kellett megkeresnünk és
lefényképezni. A lényeg az volt, hogy megtanuljunk tájékozódni a
városban. Délután elvittek a munkahelyekre, ahol megismerkedtünk
leendő munkatársainkkal a Dirikioklar vállalatnál. Este 7-kor vacsora és
utána török nyelvleckét tartottak Buse és Ömes.
3. nap október 6.
Reggelt 8:30-kor elindultunk a munkahelyekre. Autóbusszal szállítottak az
észtekkel együtt. A munkahelyünk 10 percre volt a szállodától. Rövid
bemutatkozás után megmutatták a munkahelyet, egy 12 emeletes épület
harmadik szintjét és elmondták, hogy mire kell vigyáznunk munka közben.
Glettelnem kellett egész nap. Az anyag nem mindig volt megfelelő
minőségű. Néha odajött hozzám egy török ember és elmagyarázta mit
hogyan csináljak. Elég gyakran tartottunk szünetet és leültünk teázni. A
szünetekben próbáltunk beszélgetni a többi munkással, de elég nehezen
ment. A munkahelyen ebédeltünk a munkásokkal együtt. Délután fél
négyre a munkaidő végére pontosan jött értünk a busz hogy visszavigyen a
szállodába. Este 7-kor vacsora, utána török nyelvlecke.
Október 7.
Sokáig beszélgettünk este a cseh lányokkal. Ők szakácsok Göremében, de
itt laknak a szállodában 8:30-kor elindultunk a munkahelyekre. Ma már
könnyebben ment a munka. Az anyag is jobb volt, mert szóltak a keverő
fiúnak, hogy rostálja ki a nagyobb szemcséket. A dolgozókkal is többet
beszélgettünk. Sokat kérdezősködtek arról, hogyan élünk otthon. Azokat a

munkákat kellett végeznem mint az előző nap. Tanár úr feljött az
építkezésre. Hozott Kólát és csokoládét mindenkinek. Az ebéd ma nem
ízlett. Este vacsora, után kulturális programot szerveztek a helyiek a cseh
és észt diákokkal közösen.
Október 8.
A reggeli kelés elég nehéz. Egyre kevesebb időt fordítunk a reggelire.
Összebarátkoztunk a török dolgozókkal. Úgy érzem, hogy a törökök
elégedettek a munkánkkal. Szóltak, hogy a sarkokra jobban figyeljek.
Délután kimentünk a piacra és vettünk egy vízipipát. Török óra után
kimentünk a parkba kipróbálni.
Október 9.
A pénteki napon Ömes és tanár úr kijött megnézni minket. Beszélgettek a
munkásokkal és a főnökkel. Ma több volt a teaszünet és többet
beszélgettünk a munkásokkal. Vacsora után beültünk a terembe, és Ömer
és tanár úr személyenként mindenkit értékelt. Nagyon jó dolgokat
mondtak. A munkahelyen is szeretnek minket állítólag.
Október 10.
A szálloda nagyon kényelmes. Ketten vagyunk egy szobában. Van uszoda
és konditerem is. Reggeli és vacsora svédasztalos a szállodában. Ma
kirándultunk. Tovább aludhattunk, mert csak 10-órakkor indultunk
kirándulni a cseh diákokkal együtt. Először megnéztük a földalatti várost
utána Göremében ebédeltünk. A göremei szabad téri múzeum nagyon
érdekes volt. Megnéztük, hogyan éltek itt a keresztény emberek kétezer
évvel ezelőtt. A délutáni túrát is nagyon élveztem a Galamb-völgyben.
Nagyon szép ez a vidék. Nagyon élveztem a kirándulást.
Október 11.
Reggel 10-kor piknikezni mentünk Avanosba a cseh és észt diákokkal. Ott
fociztunk egy kicsit, majd sétáltunk a városban. Egy fazekas műhelyt
néztünk meg. Mire visszaértünk, Attila elkészítette az ebédet, amit
elfogyasztottunk. Estig fociztunk, röplabdáztunk, beszélgettünk a
törökökkel, csehekkel és észtekkel.
Október 12.
Reggel megint nehezen ébredtünk. Ma a változatosság kedvéért elég sokat
csiszoltam. Mondták, hogy holnap már festeni is fogunk. Szünetekben

jókat beszélgetünk a törökökkel. Mi tanulunk törökül ők magyarul. Este a
csehekkel beszélgetünk sokat a szobák előtti hallban.
Október 13.
A festés elmaradt, mert még be kellett fejezni azt a lakást, ahol tegnap
abbahagytuk. De ma végre megdicsérték a munkámat. A többi munkással
már úgy vagyunk, mintha több éve együtt dolgoznánk. Délutánra rosszul
éreztem magam, szóltak, hogy üljek le és pihenjek. Kaptam a szállodában
gyógyszert, de nem sokat használt.
Október 14.
Reggel tanárúr és Attila elvitt a közeli kórházba, mert nem lettem jobban.
Kőnig Attila is jött velünk, mert ő is beteg volt. Ilyen szép kórházat otthon
még nem láttam. Nagyon alaposan megvizsgáltak. Mondták, hogy benn
kell maradnom éjszakára is, mert lehet, hogy vakbelem van. Egy tágas
szobába vittek, ami tulajdonképpen két szoba volt TV-vel és fürdőszoba is.
Egyedül voltam benne. Kaptam gyógyszereket és vizsgáltak. Tanár úr és
Attila végig velem volt. Kőniget hazaengedték. Este tanárúrék
visszajöttek, hogy megnézzenek és hoztak ruhát is.
Október 15.
Reggelre jobban lettem. Azt mondták, hogy mehetnék haza, de valami
nincs rendben a biztosítással. A tanár úr egész délelőtt telefonálgatott
Magyarországra és vitatkozott a kórházzal. Dél is elmúlt, mire azt
mondták, hogy minden rendben van és elmehetünk. Délután és este
pihentem a szobámban.
Október 16.
A betegségem elmúlt. Újra gletteltem. A többiek elég sokat haladtak a két
nap alatt. Vacsora után a heti értékelés és a szennyes ruhák leadása volt a
program. .
Október 17.
Reggel elindultunk kirándulni a környéken. Sok szép helyet
meglátogattunk. Kirándultunk Ürgüpben és Zelvében. Megnéztük a várat
és a sok régi épületet. Elmentünk Ibrahimpasába. Az egyetemet és a többi
látnivalót néztük meg. Egész jó kirándulás volt. A buszon együtt
énekeltünk a törökökkel és csehekkel.

Október 18.
Reggel 10-kor indultunk kirándulni a cseh és a észt diákokkal együtt,
Ucisarba. Egy völgyben túráztunk Göreméig. Göremében kipróbálzuk a
török fürdőt. Szerintem nem volt nagy dolog. Visszajöttünk a szállodába és
beszélgetéssel zártuk az estét.
Október 19.
Megkezdődött az utolsó hét. Sajnos. Ma végre alapozó festést is
csinálhattam. Jól esett a változatosság. Vacsora után kimentünk a
szomszédos sportpályára és egy nemzetközi focimeccset játszottunk a
cseh, észt közös csapat ellen.
Október 20.
A szokásos alapos reggeli után elindultunk a munkahelyre. Lassan teljesen
átvesszük az itteni munkaszokásokat és munkatempót. Folytattam a
tegnapi festést. Musztafa megint elismerte a munkámat néhány jó szóval.
Október 21.
Ma egy szinttel feljebb dolgoztam. Ahogy a kőművesek befejeznek egy
szintet, mi máris ott vagyunk és elkezdődik a glettelés. Szerencsére jól
dolgoznak és egyenes vakolatot készítenek.
Este elmentünk egy török családhoz látogatóba. Sokat beszélgettünk.
Elmesélték, hogyan élnek és sok helyi süteményt és magot megkóstoltunk.
Október 22.
Ez volt az utolsó munkanap Nevsehirben. . A délelőtt még dolgoztunk, de
délután már a búcsúzkodtunk és teáztunk. Hoztunk ajándékot a
kollégáknak. Nagyon örültek neki. Még szívesen maradtam volna egy –két
hetet. Jól éreztem magam és az emberek is nagyon kedvesek, segítőkészek,
Vacsora után török tánc estén vettünk részt. Engem is behívtak a színpadra
táncolni. Nehezen tudtam elaludni.
Október 23.
Péntek reggel nem kellett korán kelnünk. A délelőtt csomagolással telt.
Délután a városban vásárolgattunk ajándéktárgyakat. Este értékeltük a
három hetet és megkaptuk az europass oklevelet és a certficat. A
búcsúestet együtt tartottuk a csehekkel, mert ők egy nappal később mentek
haza, de ott voltak az észtek és a ma érkezett litvánok is. Mindenki kapott

ajándékot. Kaptunk egy tortát, amin, magyar, cseh és török zászló volt. Az
éjszakát discóval zártuk. Hajnalig fennmaradtunk.
Október 24.
A cseh diákok velünk együtt virrasztottak. Könnyes szemmel búcsúztunk
egymástól.
Eljött az indulás. Fél 4-kor elindultunk Kayseri reptérre.. Délben
megérkeztünk a Liszt Ferenc reptérre ahol már várt a barátnőm és szüleim.
Nagyon jó három hetet töltöttem Nevsehirben. Örülök, hogy itt lehettem.

