
 
 

,,Istanbul” 
 
 
Mikor először hallottam erről a pályázatról rögtön felcsillant a szemem, hiszen imádok utazni, megismerni új 

helyeket, embereket. Mikor elolvastam a feladatokat, hogy mik közül lehet választani, egyértelmű volt 

nekem, hogy melyik az én feladatom: Az interjú, egy török étterem vezetőjével. Két dolog miatt választottam 

ezt. Az egyik, amit már említettem, hogy nagyon szeretek új embereket, és azoknak az életét megismerni, a 

másik pedig, hogy imádok enni, pláne gyrost és hasonlókat. 

     Így hát az interneten megkerestem az összes olyan török éttermet, cukrászdát, aminek török tulajdonosa 

van. Találtam is egyet a Teréz körúton, aminek a neve Pasa Török Gyorsétterem. Bementem 

megérdeklődtem, hogy tényleg törökök-e. Elmeséltem az isztambuli utat meg a pályázatot, az úr mondta, 

hogy nagyon szívesen ad nekem interjút, de nem most mert nem ér rá, és hogy tudja miről van szó, mert 

már ugyanígy volt nála valaki. Kicsit elkeseredetten rendeltünk Anyával egy kis hunmust meg salátát és 

elkezdtem újra keresgélni az interneten. 

  Egész délután telefonálgattam, legalább 5-6 hely utasított vissza, hogy január végéig 10 percük sincsen 

rám. Majd nagy nehezen egy étterem, a Kemal Pasa igent mondott. Ez az étterem a Váci úton van, jó 

messze tőlem. Megbeszéltük az időpontot, többször telefonáltunk egymással, majd pénteken odamentem, 

bemutatkoztam és a hölgy (feleség) mondta, hogy hát sajnálja, akart engem hívni, de nem találta a számot, 

a férje ma nincs bent. Nagyon csalódott voltam, mert alkalmam sem lett volna, hogy ide visszajöjjek. A 

hölgy felírta a számom és mondta, hogy hétfőn mindenképpen hív időpontot egyeztetni. 

Náluk nem ettünk semmit, nem is voltak gusztusosak az ételek, büdös is volt, és amúgy sem akartam nekik 

adni ezután semmit.  

   A kocsi felé bandukoltunk, amikor a Csángó utca sarkán észrevettem egy török éttermet neve: „Istambul”. 

Igazából reménytelenül, de bementem és megérdeklődtem, hogy török tulajdonú-e a hely. Rögtön jött is egy 

török férfi és mondta, hogy igen. Elmeséltem neki a pályázatot meg mindent, és mondta, hogy nyugodtan 

foglaljak helyet. El sem hittem, hogy végre most sikerült. 

     Avni először elmesélte nekem, hogy ő Bodrunból származik. 2005-ben nyáron kint megismerkedett egy 

magyar lánnyal, két évig távkapcsolatban éltek, majd 2007 decemberében ide költözött a lányhoz, feleségül 

vette ésazóta már lett két gyerekük is. Avni legnagyobb sajnálatára a gyerekek nem beszélnek törökül, de 

legalább mindent megértenek. Avni már folyékonyan beszéli a magyar nyelvet itt-ott kisebb hibákkal. Avni 

arról is mesélt, hogy ő régen katona volt Istambulban, de nem lakna ott mert túl sok az ember meg a turista. 



Azért nagyon szereti azt a várost. Magyarország előtt állatokkal foglalkozott, főleg bárányokkal, de még 

mixer is volt. A családja kint olíva olajjal foglalkozik meg fenyőmagot termelnek. Évente 20 tonna olíva olajat 

termelnek. Kérdeztük, hogy esetleg árul e itthon olíva olajat, mondta, hogy nem, mert nem érné meg. Kint 

18% adó van itt meg 27%, de nagyon sajnálja, mert szerinte Magyarországon nincs igazi olaj és ő nem is 

hajlandó ezeket itthon megvenni.  

  Az étteremről is beszélgettünk. Ezt az éttermet 35 napja nyitott egy szintén török ismerősével. Előtte mind 

a kettőjüknek már volt étterme. Avninak a Nagymező utcán volt egy, amit 2009-ben nyitott meg.  

   Kicsit meglepődött, amikor felhoztam neki, hogy akkor állítsunk össze egy kóser menüsort, de aztán 

segített. Náluk sincs disznóhús, sőt a joghurtos önteten kívül tejet sem nagyon használnak így könnyű 

dolgunk volt. Egy húsos menüsort állítottunk össze. 

 Először Meze lenne, ezek különféle előételek ezen belül lenne  olajbogyó és pi laki(bab, fokhagyma, olíva 

olaj) és még gözleme (sült tészta, lisztből vízből és sóból készült ők pedig ezt zöldségekkel töltik meg) 

Főételnek bárány hús lenne és döner kebab, ezeket pitával, párolt zöldséggel és salátával szolgálják fel. A 

bárány hús azért, mert az a törökök kedvence, viszont a magyarok elvileg annyira nem veszik inkább a 

döner kebabot. 

Desszertnek halva lenne, mert a többi desszertben mind van tejtermék ebbe viszont csak méz, 

szezámmag, cukor és növényi olaj van. 

  Avninak megköszöntem az interjút, én nagyon élveztem, de szerintem ő is. Csináltunk közös képet, és 

megmutatta még a falon lévő aláírást, sajnos nem értettem kié, pedig kétszer elmondta, mindenesetre ő 

nagyon büszke volt rá. 

 

-Abonyi Fanni- 

 



 

 

 


