
„Amerikában jártam” 

 

... Már régen terveztem, hogy a 

nyáron valami külföldi munkát fogok 

vállalni...Egy nemzetközi szervezet 

magyar csoportja mindenben segített 

nekem...és röpke két hónap múlva 

már repültem is az Újvilágba.  

 

... Egy napot töltöttem New Yorkban, ahol 

egy eligazításon vettem részt. Innen 

repültem tovább Kaliforniába, ahol 

Petaluma közelében egy kis magántáborba 

érkeztem. Ez a tábor San Franciscótól 

körülbelül két órára északra található, az óceánparthoz közel, gyönyörű vörösfenyők 

között. Sátrakban szállásoltak el bennünket, ami nagy kalandnak bizonyult. A tábort 8-17 

éves gyerekek számára szervezték. ... 

 

A konyhai munkákban kaptam szerepet. ... Eleinte csak segítettem a séfnek az ételek 

elkészítésében és a mosogatásban, később azonban már önálló munkát is kaptam. Én 

voltam a felelős a sütemények készítéséért, ami igen hálás feladatnak bizonyult, mivel a 

gyerekek értékelték a munkámat. A konyhában összesen öten dolgoztunk, két amerikai, 

egy angol, egy cseh lány és én Magyarországról. A munkaidőt beosztottunk, és így egy 

átlagos nap 8-9 órát dolgoztunk. Feladatunk közé tartozott a reggeli, ebéd és vacsora 

készítése mellett a konyha rendben tartása is... a táborozók egyszer lehetőséget kaptak, 

hogy egy napot a tengerparton töltsenek, amit én is kipróbáltam. Részt vettem az 

amerikai nemzeti ünnepnek számító július 4-i ünnepségen is. A munkaidő leteltével - ami 

körülbelül este 8-9 óra körül ért véget - az esti programokon is sokszor részt vettem, ami 

tábortűzből, színdarabokból, kisebb koncertekből vagy előadásokból állt. ... Hetente 

egyszer kaptunk szabadnapot, és ekkor lehetőség nyílt, hogy kicsit jobban körülnézzünk a 

környéken... A nyelvtudásom is fejlődött a kint töltött időszak alatt, bár már rendelkeztem 

nyelvvizsgával a kiutazáskor. ... A nyelv gyakorlása mellett lehetőségem volt bepillantást 

nyerni az amerikai kultúrába is. ... 

 

Anyagilag is megérte ez a kis kirándulás, ugyanis kilenc hétre összesen 1250 dollár 

zsebpénzt kaptam. A jelentkezési díj 495 euro volt, tehát még maradt az utazásra is 

pénzem. .. A tábor után három hetet töltöttem még az Államokban.. Ez alatt az idő alatt 

nyílt lehetőségem eljutni Los Angelesbe, San Franciscoba, Sacramentoba, Las Vegasba 

és a Grand Canyonhoz is. Ez egy életre szóló élmény volt, és már most tervezem, hogy 

jövő nyáron ismét visszatérek. Mindenki számára, aki egyetemista, vagy főiskolán tanul, 

ajánlom ezt a lehetőséget. ... 
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