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Május 20.-án reggel indultunk a Keleti-pályaudvarról a nagy “felfedező” utunkra, három
barátnőmmel Szlovákiába, ezen belül Peredre egy kis faluba. 11 órakkor már meg is érkeztünk
Bratislavába, ahol mi cukrászok és szakácsok búcsút vettünk egymástól, itt már Éva néni
izgatottan várt minket egy kis busszal, ami tovább vitt minket a célállomásra. Éva néni volt az,
aki a két hónap alatt felügyelt ránk, és intézte a dolgainkat. Röpke másfél óra alatt meg is
érkeztünk Peredre, a szállásunkon is vártak már minket, Babi néni a ház tulajdonosa.
Szerencsénkre egy családi házban szállhattunk meg két hónapra, ami visszaadhatta azt, hogy
nem idegen környezetben és nem szállodában kell lennünk több emberrel összezárva. Míg
nekünk a tulajdonos elmagyarázta, hogy a két hónap alatt mi lesz a teendőnk, és mi merre
található, mit hogyan kell használni, addig megérkezett Bálint, Zilizi Imre úr veje, aki bemutatta
nekünk a műhely minden szegletét. Ezer meg ezer kérdésünk volt felé, de szépen lassan
mindenki értette a feladatát. Szerencsére a vasárnapunk szabad volt, így volt időnk, megismerni
a kis falut, valóban kicsi volt és családias, egy szobában voltunk mi négyen a barátnőimmel, és
a mellettünk lévő szobában az évfolyamtársaink, akikkel a kapcsolatunk jó volt ők hárman
voltak. A konyhát és a fürdőszobát közösen vehettük igénybe.
Hétfőn mi délutános műszakban kezdtünk, ami 14 órakkor kezdődött és 21 óráig tartott. Az első
napunk nagyon hamar eltelt, jól éreztük magunkat, kedves, megértő, segítőkész emberekkel
dolgozhattunk együtt, első héten csomagoltunk chajovét, képviselő fánkot, somlóit, kokoszkvit
és sok más dolgot és ismerkedtünk közben a feladatokkal . A délelőttös műszakunk reggel 7
órától délután 14 óráig tartott. Látták rajtunk, hogy jól csináljunk a kiadott munkát, így egyre
nehezebb, merészebb munkát is ránk mertek bízni. Nagyon sok cukrászati munkával
foglalkoztunk, mint például, Dobos lapokat töltöttünk, zselés epres piskótát, somlóit, csokis
kekszet, és sok más érdekes finomságot, főleg szlovák különlegességeket. Nagyon örültünk
annak, hogy ennyire bíznak bennünk és, hogy már a végén mindent ránk mertek bízni,
boldogsággal töltött el, hogy egy idegen helyen helyt álltunk, bizonyítottunk ezzel az utunkkal
magunknak, a családtagjainknak, és az ottani embereknek, hogy ide haza is jó szakképzést

kaptunk. Hétfőtől péntekig tartott a munkánk, de néha-néha szombaton is bementünk segíteni
a többieknek. A szabadnapunkon kedvünkre mehettünk bárhova, és csinálhattunk akármit.
Ilyenkor elmentünk a főnök úr fiának cukrázdájába, amit együtt vezettek, fagyiztunk,
beszélgettünk, jókat nevettünk. Személy szerint én nagyon megkedveltem a munkatársainkat,
a helyet, magát a munkát, rengeteget gyakorolhattunk, megmutathattuk ki miben az erősebb és
gyengébb, sokat dicsértek minket, ami újabb erőt adott nekünk a további munkákhoz. Igaz
soknak tűnt a két hónap távollét a családtól, de jószívű munkatársaink elterelték gondolatainkat,
és segítettek mindenben, akár munkán kívül is. Nekem ez a hely sokat segített, hogy megtudjam
miben is vagyok jó és hogy mit kell még fejlesztenem, gyakorolnom, és megmutattam, hogy
igenis menni fog, helyt fogok állni megcsinálom, amit kell, és végig ott leszek, szívben,
lélekben, és észben is. Eltelt a két hónap hol egyszerű vidám napokkal, hol pedig kicsit
nehezebb, több munkával és komolyabb hangulattal.
Végül 2017 július 21.- én újra vonatra ültünk, és haza tértünk tapasztalattal, izgalmakkal,
mesélni valóval, és annak tudatával, hogy mi a pénz fogalma, mennyit kell dolgozni érte, és
hogy mi is a család. Köszönöm szépen mindenkinek ezt a csodás élményt, remélem, hogy
következő kiutazó csoport is ugyanilyen a tapasztalatokkal és élményekkel fog haza térni, ha
tehetném ugyanezt, ugyanígy végig csinálnám még egyszer, talán egy-két dolgot jobban
átgondolva, de mindenképpen megismételném ezt a csodás két hónapot.

