
Nyári élménybeszámoló 

 

     Jó érzés felidézni izgalmas, élményekkel teli nyaram. 

   Sok időt töltöttem a zalaistvándi lovardában, ahol lovaglással, tanulással, munkával és 

beszélgetéssel töltöttem az időt.  

   Apával és a barátnőjével pár napra lementünk a Balatonra, első este 

bekevertem egy nagy adag lángostésztát, ami jól jött másnap éjjel, 

amikor a testvérem és pár barátja lejött hozzánk lángost enni. Nagyon 

jókat beszélgettünk, s a fiúk hajnali három órakor indultak haza. 

   Nyáron ellátogattam Bazitára a barátnőmhöz, akivel sokszor 

elmentem biciklizni a környék dombjaira, akár edzés után is. Sétáltunk 

az erdőben, filmet néztünk, pizzát ettünk, és sokat nevetgéltünk. 

   

 

 

 

 

 

 Az augusztus volt számomra a legeseménydúsabb hónap. 

   Egyik legjobb barátnőmmel kitaláltuk, hogy ketten fent alszunk a hegyünkön. Egész este 

nevetgéltünk, reggel korán keltünk, megittuk mind a ketten a kávénkat, és utána megindultunk az 

edzésre. Edzés után mindig, ha volt rá lehetőségünk, elmentünk biciklizni.     

  Az edzőtábor sem maradt el, rengeteg emlékkel tértem haza: a sok mozgás és fürdés élményeivel.  

  Augusztus 8-án Triesztbe, egy olasz városba utaztunk, megálltunk Trojaneban fánkot enni. Mikor 

megérkeztünk, delet ütött az óra, így hát ebédeltünk. Ebéd után fagyizni és búvárkodni mentünk. 

Késő este értünk haza telis-tele élménnyel.  

   A nyárnak ebben az utolsó hónapjában nagybátyámékkal és anyával elutaztunk három napra 

Szlovéniába evezni és kirándulni. Gyönyörű helyet választottunk!  

 

Első nap az utazással telt. Második nap 

reggel már vittük is le a hajónkat és a 

felszerelést a folyóra. A napi kitűzött út 

teljesítése után az ottani legmagasabb 

hegyet másztuk meg, itt csodálatos kilátás 



várt bennünk Szlovéniára. Utolsó nap szakadni kezdett az eső, de ez sem állított meg bennünket, 

hogy teljesítsük az aznapra kitűzött szakaszt.        

 

Augusztus hosszú hétvégéjén úgy döntöttünk, hogy négy napra visszamegyünk Szlovéniába, de most 

már a tesóm is velünk tartott. Ezúttal - az evezést követően - felmásztunk a Boka-vízeséshez, sőt 

vacsorára mindenkit meghívtak a kemping tulajdonosai babgulyásozni.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mint mindig, ez a nyári szünidő is esemény- és 

élménydúsra sikeredett. 
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