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04.02:Reggel elindultunk a repülőtérre, este már Nevsehirbe voltunk.
04.03:Körbejártuk a munkahelyeket megnéztük a várost. Este török nyelvlecke volt.
04.04:Ismerkedtem a munkahelyen az emberekkel, segítettem pakolni, majd összeraktunk
egy villanyszekrényt. Este török nyelvlecke volt.
04.05:Elmentem a bányába az egyik villanyszerelővel megnézni egy fúrót. Este török
nyelvlecke volt.
04.06:Elmentem az egyik szakemberrel egy villanyoszlopon megkeresni a hibát, majd
elmentünk egy iskolába megnézni a villanyszekrényt aztán elmentünk egy téglagyárba
megnézni a gépeket. Este török nyelvlecke volt.
04.07:Elmentem a főnökkel egy kapcsolószekrényt felszerelni. Elmentem a főnökkel a
raktárba pakolni. Este értékeltük a hetet.
04.08:Megnéztünk régi templomokat, ettünk török pizzát.
04.09:Ma voltunk egy kanyonban, ami nagyon szép volt.
04.10:Segítettem pakolni, aztán elmentünk a futószalag gyárba megnézni a gépeket.
04.11:Elmentünk megint a futószalag gyárba egy másik gépet megszerelni. Aztán elmentünk
egy téglagyárba megnézni, hogy minden jól működik-e.
04.12:Elmentem a főnökkel egy kapcsolószekrényt felszerelni. Este bowlingoztunk.
04.13:Elmentem az egyik szakemberrel egy villanyoszlopon megkeresni a hibát
04.14: A boltban készítettük elő az árut. Este értékeltük a heti munkánkat.
04.15:Wellnes szállodába indultunk, de előtte még megnéztünk egy nemzeti parkot, majd
mentünk tovább a szállodába. A szálloda jó volt, a szobák szépek voltak, a fűrdő is nagyon
kellemes volt. A török fürdő is nagyon jó volt.
04.16:Elindultunk vissza az Altinőzbe, de előtte elmentünk a földalatti városba. Nem volt
rossz, csak kicsi volt, s mivel én magas vagyok, ezért nem mindig tudtam kiegyenesedni ott
lent.

04.17:Elmentünk megint a futószalag gyárba egy gépet megszerelni, utána pakoltunk a
raktárban.
04.18: Kapcsolószekrényeket szereltünk össze. Este kávéházba mentünk.
04.19: Vidékre utaztunk, ahol a magasfeszültségű vezetékek felszerelését néztük meg.
04.20: Kapcsolószekrényeket szereltünk össze. Este focimeccs volt a helyiek ellen.
04.21: Utolsó nap a cégnél. Elköszöntünk és ajándékokat adtunk és kaptunk. Este értékelés
és török night show.
04.22: Összepakoltam a dolgaimat felkészültem a hazajövetelre. Megkaptuk az okleveleket
a törököktől. Este disco és búcsútalálkozó volt.
04.23:Reggel levittük a böröndjeinket, elbúcsuztunk az ottaniaktól, és elindultunk a
repülőtérre. Mikor odaértünk, kiderült, hogy törölték a járatot, így lekéstük az IsztambulBudapest járatot de másnap szerencsésen hazaértünk.

