
Nyári élménybeszámoló 

 

Az idei nyaram elég katonásra sikeredett, de már nem is bánom, hamarosan kiderül, miért. 

 

Nyár elején szinte naponta jártunk biciklizni unokatesómékkal, néha még apukám is csatlakozott 

hozzánk. Egy tucat új utat megismertem ennek köszönhetően, és még kikapcsolódást is jelentett 

a naplementében tekerni. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Június első felében szokatlan módon, viszont sikeresen ballagott két unokabátyám is. Rendkívüli 

partit csaptak nagynénémék a tiszteletükre, nagyon jól telt a délutánunk. 

 Június 20-án meghívást kaptunk keresztanyukám és keresztapukám tanácsi esküvőjére és az 

azt követő vacsorára. Nagyon jól éreztem magam még annak ellenére is, hogy kisöcsém miatt 

korábban haza kellett jönnünk. 

  

 

Július 5-én sor került öcsém keresztelőjére. Örültem, mivel szeretek 

fotózni, és szüleim engedték, sőt engem bíztak meg a fotók készítésével. 

Jó volt a hangulat, csak nagyon sokat kellett várni az ebéd kiszolgálására. 

Az épület tetején lévő kilátóról egész Egerszeget megcsodálhattuk. 

 

 

Július 12-én unokanővérem névnapja alkalmából ellátogattunk Badacsonyba. Fárasztó lépcső 

vezetett fel a tetejére, de a kilátásért megérte a fáradozást. Ezek mellett sok újdonságot 

tanultam, többek közt a hely keletkezéséről. 

 Nem bírtuk sokáig a balatoni látvány nélkül, július 25-én ismét meglátogattuk a „magyar 

tengert”. Most viszont nem kirándulni, hanem fürdeni mentünk Balatonboglárra. 

 

 

 



 

 A két távoli utazás közt Ági, kedves osztálytársam is eljött hozzánk. Gyorsan telt az idő, 

megnéztünk néhány filmet, és sétáltunk a Tv-torony közelében. Idén nem ez volt az első alkalom, 

hogy vendégünkként láthattuk, párszor biciklizni is meghívtuk. 

 Nagyszüleimmel és unokatestvéremmel egy kirándulás keretén belül Celldömölkre is 

eljutottunk augusztus 14-én. Én leginkább fotósként tevékenykedtem a fiatalabb korosztály hiánya 

okán, de így is élvezetes volt az út. Sokféle nyereményhez hozzá lehetett jutni, s mi szerencsések 

voltunk, hisz a család minden tagja nyert egy kis apróságot. 

 

A suli előtti utolsó hetet nem tölthettem itthon, 

meglátogattam távolabb élő keresztszüleimet. Az 

a hét is gyorsan eltelt. Sokat játszottam 

unokahúgommal, és a néhány hómapos kutyusuknak 

is sok újdonságot tanítottam. Abban a hét napban 

még elutaztunk Szajkra enni egy finom lángost, 

voltunk Zalaszentgróton fürdeni. Szokatlanul sok 

szúnyog élt arra, viszont nagyon élvezetes hét volt 

számomra ez a nyaralás. 

 

 

 

 Augusztus 29-én keresztanyukám tartott egy nyárzáró összejövetelt, amire már több éve 

meghív. Ezeken a találkákon általában kürtöskalácsot sütünk, és sokféle játékot játszunk. 

 Az utolsó „szabadnapunkra” beiktattunk egy fagyizást, szerencsére az időjárás is kedvezően 

alakult. 

Fantasztikus nyár volt, habár a hosszabb nyaralások-kirándulások hiányoztak. 
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