Törökország- munkanapló
Tóth Dóra 11. c
2017.04.01. Vasárnap:
Reggel az iskola elől indultunk. Megvolt a könnyes búcsú. Kisbusz vitt Ferihegyre. Gyorsan kellett kipakolni,
majd bementünk. Nagyon üres volt, lassan jött pár ember és megnyíltak a kapuk. Feladtuk a bőröndöt,
elmentünk mosdóba és jött a várakozás. Meglepően hamar elrepült az idő. Mehettünk becsekkolni. Ahogy a
futószalaghoz értünk láttam ismerős arcokat. Majd felültünk a repülőre. Jól nézett ki belülről. A felszállás
furcsa volt, de nem volt olyan rossz, mint amire számítottam. Nem sokkal később hozták is a szendvicset, sütit
és üdítőt. Sok szép tájat láttunk fentről. A leszállás kicsit rázós volt, de az sem volt olyan vészes. Ezután
következett a hosszú várakozás. Egy szendvicset ettem meg. Szomjas annyira nem voltam, szopogattam cukrot
és jól elvoltam. Végre felszálltunk a következő gépre, de 20-25perc késéssel indultunk, 17.20 helyett. Itt rövid
ideig repültünk, Isztambulból Nevsehirbe. De szintén kaptunk szendvicset és üdítőt a gépen. Kifejezetten ízlett
a szendvics. Mikor leszálltunk a mi gépünkön kívül egy kis gép volt még a reptéren. Nagyon kicsi reptér volt.
Besétáltunk az épületbe, és vártuk a futószalagon a csomagjainkat. Mindenkié épségben megérkezett. Kisbusz
várt minket, és hozott a szállodába. Elfoglaltuk a szobát, aránylag kipakoltunk és mentünk megvacsorázni.
Majd nem bírtam kinyitni a bőröndöm, mert beletörtek valamit a lakatba. Hívtam a tanár urat, hogy segítsen, de
ő sem tudta kinyitni. Így le kellett vinni a recepcióra és levágták a lakatom. Majd megfürödtünk, és lefeküdtünk
aludni. Nagyon meleg volt, és valószínűleg a levegő is szárazabb, mert sokat köhögtünk. Végül nagy nehezen
sikerült elaludni.
2017.04.03. Hétfő:
Reggel 7.45-kor keltünk. 8.30-ra mentünk reggelizni. Most is bőséges volt minden. Aztán volt egy kis
bemutatkozás az egyik nagyteremben. Kaptunk egy mappát, a 3hét programjával illetve egy névvel ellátott
nyakba akasztható névkártyát. Angolul beszélnek főként, nagyjából értem, de azért jó hogy fordítanak. Ezután
kisbusszal elindultunk, végignézni a munkahelyeket. Mindig csak az adott emberek mentek be. A mi főnökünk
igazi török férfi. Elsőre kicsit ijesztő is. Fekete arcszőrzet, haj, sötétebb bőr. De jó fejnek tűnik. Egy üzletbe
mentünk be, és a tetőtérben van a műhely. Függönyökkel, szőnyegekkel és sötétítő rolókkal foglalkoznak.
Rengeteg fajta van, és gyönyörűek. Nagyon drágák. Átszámoltuk, 1méter anyag kb. 25.600Ft körül van, ami
nagyon drágának számít a hazai anyagokhoz képest. Aztán mentünk ebédelni a „Döner kebab”-ba. Finom volt.
Majd a szállodába visszaérve, kis szünet után indultunk városnéző körútra. Volt 3csoport, minden csoport
kapott egy listát, amin volt felsorolva pár helyszín, amit meg kellett keresni. Érdekes volt, mi magyarul és
minimális angoltudással beszélgettünk, mutogattunk, ők pedig törökül. De megértettük egymást. Nagyon
segítőkészek. Sokat sétáltunk, nagyon elfáradtam mire visszaértünk. Volt egy kis pihenő és mehettünk is
vacsorázni. Sok volt, kezdtünk egy levessel. Elég érdekes íze volt, nem tudom mihez hasonlítani. Majd jött egy
középétel egy túros réteshez hasonlító valami, majd egy főétel és egy desszert. A desszert kivételével mindent
megettem. Összességében finom volt. Aztán volt az első török nyelvlecke. Érdekes, kicsit nehéznek tűnik, de
tetszik. Alapokkal kezdtük. Köszönés, bemutatkozás. Jó volt. Nagyon elfáradtam ma is.
2017.04.04. Kedd:
Mai reggeli is finom volt. Izgalommal teli volt, mert első nap a munkahelyen. Kicsit féltem, hogy milyen lesz.
A busz mindenkit elvitt a munkahelyre. De a mi munkahelyünk később nyitott, de ez csak akkor derült ki mikor
odaértünk, ezért minket utoljára vittek vissza. Érdekes a török vezetési stílus. Nagyon gyors. Végül odaértünk a
boltba. Fura volt először hogy csak ketten vagyunk az „idegenek” között. Felmentünk az emeletre lepakolni.
Aztán kaptunk 2db söprűt és lenn a boltban kellett felsöpörni. Utána a konyhában kellett mosogatnom, addig
Vivi függönyt varrt. Majd vasaltam egy függönyt és overlock-kal szegtem. A szegőgép brutálisan koszos volt.
Azután ebédeltünk. Az egyik bácsi főzött. Finom volt! Az étel nevét nem tudom, de volt benne rizs, darált hús,
paprika karika. Sorba jött mindenki ebédelni. Rengeteget teáznak, és szipognak. Nem merek orrot fújni előttük,
mert náluk nem illik. Szerencsére a munkatársak nagy része fiatal, így egy fokkal könnyebb a kommunikáció.
Igaz egy mondatban van magyar- török- angol is, de megértjük egymást. Nagyon barátságos emberek,
aranyosak, segítőkészek. Főként függönyökkel foglalkoznak. „Sima” csipke függönyökkel és sötétítő
függönyökkel egyaránt. Vivi behúzókat varr a függönyökre. Én pedig az akasztókat rakom bele, amivel majd
fel lehet akasztani. A wc a legnagyobb trauma. Csak egy lyuk. Igazi kirándulós, út szélén pisilős feeling. Két
munkatárs már be is jelölt facebook-on. Sokat selfiztünk. 4óra előtt 10perccel jött értünk a busz. Mindenkit
összeszedtünk. Majd szabad program vacsoráig. Én a szobában pihentem. Majd volt vacsora, utána török
nyelvóra. Utána fürödtünk, aludtunk. Estére mindig nagyon meleg van a szobába, és nehéz elaludni.

2017.04.05. Szerda:
Ma reggelinél csináltattam omlettet. Kértem bele sajtot és sonkát. Nagyon finom volt! Már vártam, hogy
menjünk dolgozni. Hamar jött a busz. Odaértünk. Már vártak, aranyosak voltak. Felmentünk lepakolni. Még
nem nagyon volt meló, mindenki csak szaladgált. Aztán segítettünk a függönyöket ellenőrizni. Érdekes
technikák vannak, de tetszik. Új dolgok, otthon nem ilyen behúzót használunk és nem így varrjuk fel. Ahol
tudtam segítettem. Érdeklődtem. Ezért hívtak is ide-oda kisebb feladatokhoz. A bolt részlegre is lehívtak, hogy
az ott lévő anyagmintákat igazítsuk. Rengeteg anyagfajta van, és mind nagyon gyönyörű. Ott is elnézelődtünk
egy jó darabig igazítás közben. Majd felmentünk és segítettünk ebédet csinálni. Török meleg szendvics volt.
Mint minden ez is finom volt. Ebéd után kértem ecsetet, hogy ki tudjam takarítani a lock-ot. Az egyik srác
nagyon meglepődött, hogy mit szeretnék a géppel. Megijedt, hogy elrontom. De mondtam neki csak takarítom,
majd mikor kész lettem megmutattam neki és megdicsért, megköszönte. Én úgy éreztem ezután felpörgött a
nap. Az idő gyorsan elrepült. Ma is jó volt a hangulat, selfiztünk, sokat nevettünk, jól érzem magam velük! Ma
4órakor jött értünk a busz. De másik sofőr és busz volt. Ő is gyorsan vezet, de tetszik. Hazaértünk a hotelba,
feljöttünk a szobába és pihentünk vacsoráig. Aztán vacsora után ismét török óra. Utána én megint a szobában
voltam, míg Vivi lenn volt. Miután feljött megfürödtünk és lefeküdtünk aludni.
2017.04.06. Csütörtök:
A reggelek lassan hétköznapivá válnak. Felkelünk, reggelizünk és megyünk a munkába. Ma végre kicsit több
feladat volt, mint eddig. Sötétítő függönynek az összefogóját szabtam ki, vasaltam, Vivi varrta össze, én
fordítottam és paszpólosan vasaltam. Láttam, hogy nehezen tudják kifordítani, ezért megmutattam nekik az én
technikám. Először nem nagyon akarták megérteni mit szeretnék, de végül mikor megcsináltam megértették és
örültek neki. Volkan az egyik srác rám adott egy mellényt. Igazi TAC márkás. Pont jó rám. Aztán együtt
főztünk. Én álltam a tűzhelynél, Volkan hozta a hozzávalókat és az ő vezetésével megcsináltuk az ebédet. Ami
igen finom lett. Majd beszélgettem Cavittal és kiderült, hogy velem egy idős, és katona. Meglepődtem ezen.
Vele is jól kijövök, leültetett függönyt varrni. Jól is sikerült. Varrtam rá behúzót is. Addig Vivi lenn a főnökkel
árazott. Majd végtelenített húzózárra kellett kocsit rakni. Versenyeztünk Cavittal. Míg én 6db kocsit 2perc
50másodperc alatt raktam fel, addig ő mindössze 47másodperc alatt. Pont mire végeztünk jött is értünk a busz.
Gyorsan mennek a napok. Már rutinszerűen csináljuk a teát, magunknak is és nekik is, ha megkérnek.
Családtagként kezelnek minket. Mintha már évek óta itt lennénk. Mikor hazajöttünk a hotelba, kértem a
recepción WC-papírt, mert elfogyott és nem hoztak a takarítók. Mint később kiderült azért, mert Vivi kirakta,
hogy nem kérünk takarítást, de ő azt hitte azt jelenti, alszunk. Este vacsora után nem volt török óra, így a
hallban voltunk, beszélgettünk, nevettünk, otthoniakkal beszélgettünk.
2017.04.07. Péntek:
Ma szintén reggeliztünk, és vitt a busz dolgozni. Megint másik sofőr volt. Mikor felértünk az emeletre még
senki nem volt ott. Lassan érkeztek meg. Majd beindult a nap, én vágtam anyagdarabokat a szemetesből. Olyan
szép anyagokat kidobtak, hogy sajnáltam ott hagyni. Amíg nagyban a kukában turkáltam, odajött Volkan hogy
selfizzünk. Kicsit később pont mosogattam mikor jöttek látogatni tanár úrék. Beszélgettek a főnökkel, Tuncay
tőlünk is kérdezett párat, aztán elmentek és folytatódott a nap. Aztán kezdtünk éhesek lenni, de mindenki eltűnt.
Kivéve Cavitot. Kérdeztük, hogy hova mentek, és mondta, hogy imádkozni, de nyugi 15perc múlva jönnek. Így
is volt, és hoztak ebédet. Már azt hittük nem kapunk ebédet, mert ilyenkor már enni szoktunk. Egy nagy kerek
tálat hoztak, ami tele volt hússal, krumplival és paprikával. Finom volt. Elmosogattunk, utána pedig nem sokkal
jött is a busz. Miután hazajöttünk a szállodába, csak pihentünk. Majd miután megvacsoráztunk, török óra
helyett hétértékelés volt. Mindenki elmondta milyen a munkahelyen, mik a benyomásai, hogy érzi magát, stb.
Majd volt egy kis játék. Sorverseny. 2 csapatra osztottak minket. Kellett zsákban ugrálni, kanálban tojást vinni
és székfoglaló is volt török- magyar- angol zenére. Aztán jött egy ember, aki valami fújós hangszeren játszott.
Szép volt. És végül török és magyar néptánc bemutató volt. Aztán még a hallban beszélgettünk kicsit. Utána
megfürödtünk és aludtunk.
2017.04.08. Szombat:
Ma reggel 10órakor indultunk. Mentünk várost nézni. De inkább túra volt. Nagyon tetszett! Csodálatos hely.
Sajnos nagyon fújt a szél. Hiába sütött a nap, nem mindig lehetett érezni az erősségét. Sőt később még az eső is
elkezdett esni. Előtte viszont még megmásztunk egy hegyféleséget. Brutál szép volt, csak néha nagyon féltem.
Egy rossz lépés, és már zuhanok is. Szerencsére épségben fel és leért mindenki. Rengeteg képet sikerült
csinálnom. Nem bántam meg, hogy eljöttem! Miután mindenki beszállt a buszba és elindultunk, megnéztünk
még egy templomot. Ott már rossz idő volt. Nagyon fújt a szél és az eső is jobban esett. Elmentünk ebédelni

igazi török pizzát. Én sajtosat kértem, jobban ízlett mint a húsos. Kaptunk mellé kólát. Jól laktam vele, pedig
nem sokat ettem. Ebéd után indultunk tovább, de mivel az eső elmosta a kinti programot, így egy fedett
agyagos „műhely”-t néztünk meg. Ott is rengeteg csodás dolog volt. Voltak nagyon csicsásak, illetve
szolidabbak is. Elég drága volt sok minden. De sokat fényképeztem. Ezután hazajöttünk. Jólesett a rossz időben
végre melegben, fedett helyen lenni. Vacsoráig csak pihentünk, vacsora után pedig mentünk szurkolni a
fiuknak, akik fociztak egy török csapat ellen. Fedett hely volt, de sátorféle, így elég hideg volt, főleg a lábam
fázott. A többiek is mondták, hogy hideg van. 9óra után nem sokkal értünk haza. Forró fürdőt vettünk, és
aludtunk.
2017.04.09. Vasárnap:
Ma is reggeli után indultunk kirándulni. A tegnapi idegenvezető srác jött velünk ismét. Jól csinálja a dolgát,
aranyosnak tűnik, és aránylag jól megértem, amit mond. Első megállónk egy tó volt. Kicsit hűvös volt, pedig
már a vastagabb pulcsi volt rajtam. Megérkeztünk a következő helyszínre. Mikor kiszálltunk még a nap is
kisütött. Egy völgybe mentünk túrázni. Már a bejáratnál is gyönyörű volt. Kaptunk belépőt, és egy kapun
mentünk be. Elindultunk sok-sok lépcsőn lefelé. Néztünk templomokat is és a szép tájat, mindez szinte
felfoghatatlan vot. A túra során végig egy folyó mellett haladtunk. Mikor kiértünk a végére, ebédeltünk. Kinn
ültünk le, amit kicsit bántam, mert elég hideg volt, és fáztam kicsit. Kaptunk egy forró levest, ami jól esett.
Aztán egy lecsóra hasonlító rizses valamit sok - sok salátával. Miután megettük, jó volt beülni a buszba. Aztán
mentünk a következő helyszínre. Nagyon szép hely volt, de mikor megláttam milyen „útviszonyok” vannak…
Eléggé megijedtem. Nagyon félelmetes volt és féltem. Főleg mert valószínűleg kicsit megerőltetődött a lábam
az előző túrában, és kicsit fájt a vádlim. De attól függetlenül felmentünk, lementünk. És bár féltem, jó volt!
Nagyon szép volt! Miután sikeresen leértünk a földre, a busz hazahozott a hotelba. Vacsoráig szabad program
volt. Vacsora után pedig pihentünk. Ma 1hete, hogy itt vagyunk.
2017.04.10. Hétfő:
Ma ismét hétfő. Gyorsan eltelt a hétvége. Újra indul a dolgos hétköznap. Reggeli után jött a busz, ismét új sofőr
és busz. Minket rakott ki először, de a bolt még nem volt nyitva. Így fél órát vártunk a bolt előtt, kicsit betegen,
a hűvösben. De túléltük. Aztán jött Cavit, a varrófiú, majd a főnök apukája, aki beengedett. Fura volt, hogy
ennyire senki nem volt még az üzletben. Természetesen teával indult a nap. Ez a sok tea hiányozni fog! Én
annyira nem érzem erősnek, mint a kávét. Viszont finom. A nap folyamán megint kaptunk sok gyönyörű
anyagot. Remélem majd a bőröndbe is befér hazafele. Nem sok munka volt, de annál többet takarítottunk. A
nagy kirakat ablakait kívül- belül letakarítottuk, illetve a kirakatban lévő ágyat portalanítottuk. Nem sűrűn
takaríthatnak, mert elég koszos, poros minden polc, ablak, gép. Eddig ez a nap telt a leglassabban. Vártuk a
buszt, de nem jött értünk 4óráig, így elindultunk gyalog haza. Rájöttünk, hogy nem is vagyunk olyan messze a
hoteltól, mint gondoltuk, kb. 10perc lassú sétával. Megbeszéltük, hogy ezután sétálhatunk, ha szeretnénk.
Reggel mindenképp, elég később kelni, és nyugodtabban tudunk reggelizni. Vacsoráig nem történt semmi
különleges. Vacsora ma is finom volt, többen panaszkodnak rá, de én eddig mindig jól laktam. Vacsora után
pihentünk és aludtunk.
2017.04.11. Kedd:
Felkeltünk, megreggeliztünk és gyalog mentünk munkába. Mikor megérkeztünk kaptunk teát. Jólesett, mert
fáztam. Délig nem nagyon csináltunk semmit, csak fáztunk. Ebédre hoztak nagy kenyeret, ami volt vagy fél kg,
és tele volt hússal meg mindenféle zöldséggel. Finom volt, csak a héja volt egy kicsit kemény. Utána végre
kaptunk munkát! Hívtak szabni. Világos műbőrféle anyagból kellett szabni. Volkan felrajzolt egyszerre vagy
10-15db-ot, aztán 4-en szabtuk. Én, Vivi, Volkan és Hakan is be-besegített. Szintén jó volt a hangulat.
Beszélgettünk, nevettünk sokat. Egyre jobban nem akadály a nyelv. Gyorsan elrepült az idő és jött is értünk a
busz. Meglepődtünk, hogy értünk jött, mert elvileg sétáltunk volna haza. Mielőtt elmentünk, kaptunk édességet.
Az íze a fánkra hasonlított, csak sokkal édesebb volt és szinte csöpögött valami nagyon ragadós máz róla.
Nekem ennyi egyszerre már túl édes volt. Mikor hazaértünk a hotelba, lepakoltunk és elmentünk nézelődni,
vásárolni. Sikerült vennem lakatot a bőröndömre szóval most már ez miatt sem kell aggódnom, és apa is
megnyugodhat. Vacsora előtt nem sokkal értünk haza. Megvacsoráztunk, utána pedig volt egy kis megbeszélés
az egész csoportnak. Majd megfürödtünk és lefeküdtünk aludni.

2017.04.12. Szerda:
A reggel ismét hamar eljött. Reggeli, készülődés és indulás a munkába. Ma is láthatóan sok megrendelés volt,
mert nagy volt a hajtás. Cavit megállás nélkül varrt. Mi is segítettünk csipeszelni. Az üzletbe varrt nagy és
gyönyörű sötétítő függönyt. Kicsit bejártuk az üzlet alsóbb szintjeit is. Ott is takarítottunk. Hamar elrepült a
délelőtt. Ebédre megint a kedvencemet főztük. Joghurtos tésztás pörköltet, igazi török étel. Nekem ez nagyon
ízlik. Ez lett a kedvencem! Megebédeltünk és elmosogattunk. Ittunk finom teát, ami már a részünkké vált és
hiányozni fog. Hamar vége lett a napnak és mehettünk is haza. Este mentünk bowlingozni. Kicsit féltem, mert
még soha életemben nem bowlingoztam, csak nézőként voltam. De most összeszedve bátorságom nem vontam
ki magam. Aminek utólag nagyon örülök, mert élveztem. Ügyesnek is mondhatom magam, mert aránylag jól
eltaláltam a bábukat. Ott is kaptunk teát. Jó volt a hangulat is. Hazafele kocsival vittek párunkat. Eléggé
elfáradtam, de jó nap volt.
2017.04.13. Csütörtök:
Ma reggel müzlit ettünk. Ez olyan, mint otthon. Finom volt. Csak hamarabb éhes leszek tőle. Munkában ma is
jó volt a hangulat. Jól elvagyunk, sokat nevetünk, viccelődünk. Ma egy érdekességet láttunk. Volt egy függöny,
ami négy színből volt összevarrva, de az anyaga ugyanaz volt. Lementünk megint az alsóbb emeletre, ahol volt
akkora hely, hogy ki lehessen teríteni az egész függönyt. Majd vastag cellux-al keresztben leragasztották.
Először nem értettem, hogy ez miért kell és mire jó. De fenn megértettük. Annak a ragasztószalagnak a
vonalába varrt rá egy behuzószalagot, amivel beráncolta. Ilyen függönyt már láttam, de sosem tudtam, hogy
csinálják. Miután kész lett együtt raktuk fel Cavittal a kirakatba. Kicsit nehezen fértünk be, mert egy elég kis
lyuk van csak, ahol be lehet mászni. Miután felraktuk, kimentünk az utcára, és onnan is megcsodáltuk a
művünket. Jól nézett ki! Majd jött az ebéd. Török húsos pizza. Ez sokkal jobban ízlett, mint az eddigi ilyen
pizzák. A tésztája is finom volt, meg ami rajta volt az is. Ebéd után ismét géphez kerültem. Szegtem függönyt,
ami elég jól is ment. Volkan pedig megmutatta hogyan készül az igazi török kávé. A munkahelyen mindig ő
csinálja. Jól is jött, hogy láthattam, mert este török kávézóba mentünk. Kocsikkal vittek minket. Barátságos kis
helységbe mentünk be. Már az asztalon volt pár kávé, de hoztak még, hogy mindenkinek legyen. Sok
érdekességet megtudhattunk. Maga a kávé nekem nem nagyon ízlett. Jött egy aranyos kis bácsi is. Nagy
szakálla volt, alacsony volt. Nagyon cuki volt. Hazafele egy kocsiba többen ültünk, mint lehet. Elöl ketten
ültünk. Még a rendőrt is megelőztük, és nem szólt semmit. Érdekes volt, de hazaértünk épségben.
2017.04.14. Péntek:
A második péntek is eljött. Egyre gyorsabban telnek a napok, hetek. Nem akarom. Reggeli után ismét sétáltunk
a munkába. Jólesik reggel ennyi kicsit sétálni. Ma elszakadt az órámnak a kis bújtatója, de segítettek és
megragasztották nekem. Érdekes, hogy olyan ragasztójuk van, ami mellé van egy spray. Beragasztják, és nem
várják meg hogy megszáradjon hanem ezzel a „fagyasztó” spray-el lefújják, ami igaz nagyon büdös.
Visszahozták azokat a műbőr terítőket is, amiket pár napja szabtunk. A közepére nyomtattak egy nagy logót.
Ma azokat körbe is szegték. Rengeteg volt. A mai ebéd is igazi török ebéd: Köfte. Először kicsit érdekes volt,
de nem volt rossz. Segítettek, hogy mit kell belerakni, hogy kell feltekerni, hogyan finomabb. Ízlett ez is. A
srácok ma is mentek kiszállítani. Sok függönyt visznek házhoz, szinte minden nap mennek. Ebéd után mindig
gyorsabban telik az idő. Én nagyon jól érzem magam. Mindig látok valami kis apróságot, ami nekem új.
Aminek még jobban örülök, hogy vannak olyan dolgok is, amiket én jobb, könnyebb technikával meg tudok
oldani és azt megmutatom nekik és örömmel fogadják. A vacsora megint tálalós volt, nem svédasztalos. A
leves továbbra sem a kedvencem. A főétel viszont finom szokott lenni.
2017.04.15. Szombat:
Ma omlettet reggeliztem. Az nekem laktatóbb, mint a többi. Ma ugyanis nem az Altinöz-ben alszunk. Reggeli
után indultunk. Kezdtünk egy múzeumban. Sok szépséget láthattunk. Agyagedényektől kezdve szerszámok,
ruhák, bútorok. Nekem nagyon tetszett. Utána mentünk a Szabadtéri múzeumba. Ott szétvált a csapat, és
mindenki amerre akart, arra ment. Mi páran összeálltunk és elindultunk. Jókat beszélgettünk, nevettünk. Jól
elvoltunk. Szép hely ez is. Rengeteget fényképeztem. Örök emlék marad. Ezután mentünk is tovább. Az idő
szép volt, sütött a nap. Egy nagy hídon kellett átmenni, de miután felmentünk, akkor vettem észre, hogy nagyon
imbolyog. Nagyon félelmetes volt számomra, mert kicsit félek az ilyen nagy vizektől, ami alatta volt. De végül
átjutottam. Itt volt lehetőségünk mászkálni kicsit. Rengeteg boltocska volt. Majdnem mindenhol megálltunk. És
sikeresen el is késtünk, nem értünk vissza időben a buszhoz. Pedig én utálok késni, csak egyedül nem akartam
visszaindulni. Végül odaértünk a buszhoz, és indultunk ebédelni. Nagyon szép étterem volt, sokféle étellel, és
habos sütiivel. Ami tetszett, megkóstoltuk. Voltak igen finomak. Ezután mentünk a szállásunkra. A wellness

szállodába. Már csak a bejárat is lenyűgöző volt. Ami pedig benn várt: csodálatos volt. Ha magamtól kéne ilyen
helyre menni, biztos nem jutnék el. Kicsit kellett lenn várni, aztán elfoglaltuk a szobáinkat. A tanárnővel
megbeszéltük, hogy találkozunk, és együtt lemegyünk a medencékhez. Így is volt. Fura volt, hogy külön
vannak a nők és férfiak. Szerencsére nem voltak túl sokan. Voltunk hűvösebb és meleg vizű medencében is. Jó
volt. Majd felmentünk és én már nem is mentem vissza, mert fájt a fejem. Lepihentem kicsit és jót is tett. Vivi
vacsi előtt nem sokkal jött vissza. Mehettünk is enni. Itt is svédasztalos volt. Többnek tűnt, mint az Altinözben.
Finom is volt. Vacsora után ismét le kellett menni és kaptunk török masszázst. Nagyon szeretem, ha
maszíroznak. Ez is jó volt, csak rövid. Este volt élőzene is. Felmentünk oda is. Nekem tetszik a török zene. Van
ritmusa, pörgős. Szeretem az ilyen zenéket. Majd mikor annak vége volt, mentünk aludni. Egy nagy ágyunk
volt. De jól aludtunk.
2017.04.16. Vasárnap:
Felkeltünk, mentünk reggelizni. A reggeli itt is hasonló volt, mint az Altinözben. Finom, bőséges. Miután
összepakoltunk, elbúcsúztunk a szobánktól, a szép kilátástól, lementünk a recepcióhoz kicsekkolni. Még a
szálloda előtt csináltunk pár csoportképet, nagyon sütött a nap, alig bírtam nyitva tartani a szemem. Végül
elindultunk. A buszban szinte végig aludtam az Altinöz-ig. Nagyon fáradtnak éreztem magam, pedig jól
aludtam éjjel. Volt egy kis pihi mielőtt indultunk volna tovább a következő programra. Addig is lefeküdtünk
aludni. Majd mentünk ebédelni, ismét a Dönerbe. Most mást ettem, mint múltkor, de nem bántam meg. Ez is
finom volt. Odajött értünk a busz és mentünk a földalatti városba. Érdekes volt. Elég hamar a végére értünk, én
azt hittem picit hosszabb lesz, de így is jó volt. Mikor kijöttünk kicsit mászkáltunk, mert rengeteg árus volt itt
is. Azután a következő állomás egy túra volt. Sokat sétáltunk. Szép volt a kilátás is. Majd egy kilátóba
mentünk. Nagyon szép volt minden. De egyben fárasztó is. Jó volt visszaérni a hotelba. Vacsiig szabad program
volt. A vacsora megint felszolgálós volt. Az elmaradhatatlan leves. Utána kivételesen nem a túrós rétesre
hasonlító középételt kaptunk, hanem tésztát. Majd a főfogás nagyon finom pörkölt rizzsel és sült krumplival.
2017.04.17. Hétfő:
Utolsó hétfő itt. 1hét és megyünk haza. Nem szeretnék! Ma reggel a tanárnő is elkísért minket a munkába.
Lefényképezett a munkahely előtt. Egyre jobban természetessé válik itt minden. A munka, a hotel, az emberek,
hogy alig értem ki mit mond. Jó itt lenni! Ma sok függönyt ellenőriztünk. Én is kipróbáltam, hogy kell a
függöny alját összetűzni. Nem is olyan nehéz, mint hittem. A lépcsőt is lesöpörtem. Kicsit félelmetesek ezek a
lépcsők, hogy az egyik oldala egyre vékonyabb. Ma megint volt az üzletben egy ismeretlen ember. Egész nap
ott volt, velünk is ebédelt. Végül kiderült Hakan barátja volt. Ismét a nagy kerek edényben volt megsütve a
husi, krumpli, paradicsom paprika. Finom volt megint, mint mindig minden. Eddig ez a nap telt el a
leggyorsabban. Ebéd után szinte már jöttünk is haza. Nem vártuk meg a buszt, hanem sétáltunk haza.
Nézelődtünk kicsit a boltokban. Sok szépség van. Vacsiig pihentünk. A vacsora megint felszolgálós volt. Ismét
a főétel ízlett a legjobban. A desszert se rossz, csak nekem már túl édes.
2017.04.18. Kedd:
Reggelente már mindig sétálunk. Jobb, mert így elég később kelnünk. Ma kicsit szomorúan indult a reggel,
mert írta nővérem hogy meghalt egy közeli ismerősöm apukája. Mikor beértünk a munkahelyre nagytakarítás
volt. Mindenki pörgött. Cavittal vittünk le a bolt részre egy függönyt, amit fel kellett rakni. Közben kaptunk
sütit is. Kókuszos, kicsit nyúlós, és száraz süti volt. Nem nagyon ízlett. Majd felhívtak, hogy menjünk szabni.
Elkezdtünk párnának való szivacsot felrajzolni és kivágni. Kicsit nehéz volt, mert vastag szivacs volt. De nagy
nehezen csak sikerült. Összesen 80db-ot kellett kiszabni. Közben meglátogatott a tanárnő és a tanár úr.
Szétnéztek, beszélgettünk kicsit. Miután elmentek, nem sokkal később ebédeltünk. Szintén Dönerből hoztak
gyroshoz hasonlító valamit, ami finom volt. Ebéd után szabtam kicsit, majd a fiúk munkás ládáját pakoltuk át és
takarítottuk. Jól elbeszélgettünk közben. Nem sokkal később jött értünk a busz. Ma este volt egy újfajta
krumpli. Egyből mindenki megkóstolta. A desszertek közül a csokis puding a kedvencem. Az nagyon finom.
2017.04.19. Szerda:
Már egyre nehezebben ébredünk fel. Nehéz picit az elindulás. A munkahelyen egész nap szabtunk. A tegnapi
szivacsokhoz szabtunk huzatot. Barna bársony anyagból. Egész nap ezzel voltunk elfoglalva. Az ebéd megint
nagyon finom volt, a kedvencem: joghurtos tészta és hozzá a szósz. Már szinte én csinálom, Volkan csak
aprítja, és hozza oda a belevalókat. Ebéd után elmosogattam. Jó sok szennyes edény jött össze. Most nem volt
kedvem mosogatni. Sok volt a nagy és koszos edény, de segített Volkan azokat elmosni, utána már gyorsabban
ment. Majd folytatódott a szabás. Ma sem jött a busz, de nem is baj. Jó idő volt. Jót sétáltunk. Miután

hazaértünk elmentünk shoppingolni Vivivel, útközben pedig Julival is összefutottunk. Jól elment az idő, vacsira
értünk haza. Miután megvacsoráztunk, indultunk a szabadtéri múzeumba. Ahol lámpa show volt. Kicsit hűvös
volt, főleg hogy a földön ültünk. De ettől eltekintve nekem nagyon tetszett. Meglepő miket lehet csinálni a
fényekkel. Busszal mentünk és jöttünk. Este is szépek a kivilágitott részek. Elnézegetném hosszabb távon is.
Ma is elfáradtam.
2017.04.20. Csütörtök:
Ma reggel kicsit késve reggeliztünk, de időben indultunk. Rossz volt így menni, hogy utolsó előtti nap. Kicsit
Vivivel is összeszólalkoztunk, de nap végére kibékültünk. Már egyre feszültebbek vagyunk mind a ketten.
Munkában is kicsit fagyos volt a hangulat, meg is jegyezték, hogy nem mosolygunk. Miért? Ma is szabtunk egy
keveset, aztán teáztunk, beszélgettünk. Én többször is elmosogattam a nap folyamán. Dél körül hívott Volkan
hogy segítsek neki zöldséget mosni, pucolni, aprítani. Aztán elvitte és mikor visszajött, török pizzát hozott. Ez
most még finomabb volt, mint a múltkori. Ebéd után mindig felpörög az idő, főleg ezen a héten. Cavit rosszul
lett, nagyon fájt a feje és a hasa, ezért bevitték a kórházba. Aztán mentek a fiúk kiszállítani. Értünk nem jött a
busz, ezért sétáltunk. Jó is volt, mert vettem pár ajándékot. Miután hazaértünk, lepakoltam, és Julival mentünk
kicsit mászkálni a városban. Vacsora előtt nem sokkal értünk haza. Simogattunk kis nyuszit is. Nagyon aranyos
volt. Az egyik szeme barna a másik kék volt. Vacsora megint svédasztalos volt. Végre van finom krumpli.
2017.04.21. Péntek:
Ez a nap is eljött. Az utolsó munkanap. Nagyon nem vártam. Még mindig nincs honvágyam. Élvezem az
ittlétet. Mai nap is elég szomorúak voltunk. Főleg a búcsút nem vártuk. Ma nem nagyon csináltunk semmit a
munkahelyen. Csak ott voltunk. Én azért még leültem a géphez. Varrtam kicsit. Segítettem szabni. Nagyon
aranyosak voltak. Mondták, hogy nem akarják, hogy elmenjünk. Maradjunk még és ne menjünk haza. Szívem
szerint még maradnék. Ha majd tehetem, biztos visszajövök még! Az ebédünk megint a töltött kenyér volt. Én
ettem meg legutoljára. Finom volt csak kicsit sok. Ebéd után odaadtuk az ajándékainkat. Nagyon örültek neki.
Hakan ment kiszállítani, és mielőtt elment odajött megölelt minket. Meglepődtünk picit, mert azt hittük ők nem
ölelhetnek meg. De jólesett és aranyos volt, hogy mégis. Csináltunk még jó sok közös képet. És tőlük is
kaptunk ajándékba párnahuzatokat. Nagyon szépek. Már csak a bőröndbe férjen bele minden szépség, amit
kaptam. Mustafa, a nagyfőnök nagyon elfoglalt volt, neki alig tudtuk odaadni az ajándékot. Mivel nem jött
értünk a busz, nem siettünk haza. Munkaidőnk lejárta után is még ott maradtunk. Láttuk rajtuk, hogy jólesett
nekik is. Majd könnyes búcsút vettünk, és elindultunk haza. Nehéz volt otthagyni őket. Este mentünk török
night show-ba. Nem tudtam milyen lesz. De szép hely volt, hideg sem volt. Kaptunk bort is. Láttunk sokféle
táncot. Elég sokáig ott voltunk. Nekem tetszett a hangulat és a produkciók is. Mire hazaértünk én nagyon
elfáradtam.
2017.04.22. Szombat:
Mai reggelim ismét omlett volt. Ízlik. Aztán 10órakor indultunk páran Göremébe. Egy utolsó vásárlásra. Egy
kis túrával kezdtünk. Örülök, hogy elmentem. Kár lett volna kihagyni! Azok a szép tájak. Annyi árus volt, és
annyiféle áru. Alig lehetett választani. Szépen körbejártunk szinte minden boltot. Nagyon élveztem. Majd
egyedül buszoztunk haza Nevsehirbe. Utána Vivivel indultunk útnak, ebédelni. Majd még egy utolsó körútra a
városban. Miután hazaértünk elkezdtem bepakolni. Kicsit féltem, hogy nem fog minden beférni. Nem lett volna
szívem ott hagyni azokat a szép anyagokat! Este vacsora után volt a záró est. Elég tömör volt. Sok mindenről
volt szó. A végén mindenki megkapta az oklevelét és mellé egy ajándékot is. Kaptunk tortát is. Rajta törökmagyar zászló. Finom volt. Majd lementünk a discoba és volt egy kis buli. A zene jó volt, tetszett, de én nem
vagyok az a nagy táncolós bulizós, így abból kimaradtam. Utána, aki akarta lemérethette a bőröndjét.
Szerencsére sikerült mindent bepakolni. Semmit nem kell itt hagynom. Jól elfáradtam.
2017.04.23. Vasárnap:
Ez is eljött. Az utolsó nap. El sem hiszem. Nagyon gyorsan elrepült ez a 3hét. Ma reggeliztünk itt utoljára. 1óra
előtt kellett lenn találkozni addig volt szabad idő. Véglegesen bepakoltunk mindent. Tegnap vettünk fóliát, így
be tudtuk fóliázni a bőröndöt. Tanár úr és tanárnő segített. Nagyon jó lett. Lassan telt az idő. Csak ültem a
fotelba. Készültem lelkileg, hogy ma megyünk haza. Eljött az idő. Mentünk le a bőröndökkel. Jött a busz.
Bepakoltunk és indultunk a reptérre. Most hosszabbnak tűnt az út, mint mikor megjöttünk. Mikor bementünk,
mindenki bejutott az ellenőrzésen azt mondták, hogy törölték a járatunkat. Először azt hittem csak vicc. De
sajnos nem vicc volt. Mindenki ideges lett, és tele voltunk kérdésekkel, hogy most mi lesz, mikor és hogy
jutunk haza. Bennem is volt egy kis idegesség, de a többiekhez képest nyugodtnak éreztem magam. Végül

hosszas várakozás után kaptunk beszállókártyát, feladtuk a csomagokat és felszállhattunk a gépre. Isztambulig
el is jutottunk. De haza ma semmiképp nem megyünk. Ez a repülés nagyon rossz volt. Mind a felszállás és
leszállás egyaránt. Megint kaptunk a gépen szendvicset és üdítőt. Jó volt, mert már elég éhes voltam. Mikor
leszálltunk felvettük a csomagjainkat. Nagyon sietősen kellett menni. Tanár úr jól kézben tartotta a dolgokat,
és intézett mindent. Estére végre mi is elindulhattunk a szállásra, amit biztosítottak nekünk. Kíváncsiság és kis
félelem volt bennem a szállással kapcsolatban. De csak azt vártam, hogy végre érjünk oda és lefeküdhessek,
mert nagyon fájt a kezem a bőröndtől. Végül megérkeztünk egy 5csillagos szállodába. Nagyon jól nézett ki.
Ahhoz képest, hogy munkásszállóra gondoltam, elég jó volt. Kiosztották a szobákat és mehettünk vacsorázni.
Nagyon finom volt a vacsora, vagy csak mert éhes voltam. Az üdítők és a sütik is nagyon finomak voltak.
Vacsora után felmentünk a szobába, és feltérképeztük a dolgokat. Majd megfürödtünk és aludtunk.
2017.04.24. Hétfő:
Reggel felkeltünk, és mentünk reggelizni. Finom volt a reggeli, próbáltam sokat enni, hogy ne legyek túl éhes.
Mivel a gépünk csak este megy. 3ra jött értünk a busz. Addig a szobába pihentünk és töltöttük a telefont. Majd
kis késéssel megjött a busz. Féltem kicsit, hogy ma hazajutunk-e, mert még mindig borult volt kicsit az égbolt.
Odaértünk a reptérre. Hosszú sorok vártak. De aránylag gyorsan haladt. Átjutottunk a kapukon, feladtuk a
bőröndöket és azt éreztem, hogy gyorsan megy az idő, mert nem sokat kellett várni. Találkoztunk egy törökmagyar emberrel, aki épp jött haza Magyarországra. Vele is elbeszélgettünk egy kicsit, mondta, hogy nem
biztos, hogy tud velünk jönni haza. Végül mikor már arra vártunk, hogy beszállhassunk a gépbe, megérkezett ez
az ember is. Végre megnyitották a kapukat, és mehettünk a buszra, ami kivitt a repülőig minket. Amikor
felszálltunk, az ablaknál ülő társunkra elég sokat kellett várni, de végül ő is megjött. Szép lassan telt az idő és
elindultunk. Ekkor már kezdtem honvágyat érezni, hogy már otthon lennék. Ez a felszállás már jó volt, menet
közben zenét hallgattunk, képeket nézegettünk Vivivel. Hozták ismét a szendvicset, üdítőt és sütit. Finom volt.
Meglepően finom. majd végre leszálltunk. Még a levegő is más volt. Fura volt itthon lenni. Megjött mindenki
csomagja. Épségben. Mehettünk is ki. Ahol a buszunkra kellett várni egy kicsit, de végül odaért. És elindultunk
Vácra. A török buszsofőreink után olyan lassúnak tűnt a tempó. Itthon már folyamatos kapcsolatban voltunk a
szülőkkel. Nagy öröm volt mikor hazaértünk.

