
Vírusban is szép az élet 

A „vírus” szóról egy hathónapos „nyári szünet” jut eszembe, természetesen nem 

teljesen, mivel online oktatás volt.  Személyes szerint nekem nem tetszett, mivel 

túlságosan is lusta vagyok tanulni, és így nem voltam rákényszerítve, hogy 

foglalkozzam az anyaggal, plusz a tanári magyarázat is hiányzott.  

Az igazi vakáció, a „szép élet” a digitális oktatás után kezdődött. 

 Június vége felé vándortáborba mentünk pár osztálytársammal. Sok új arcot 

megismerhettem, de maga a tábor nem volt olyan jó, mint az előző években.    

 

Hazaérkezésem után nem volt sok pihenési időm, mivel egész nyáron folytak 

az edzések, és készültünk a horvátországi családi nyaralásra is. Elérkezett a nagy 

nap, délután elindultunk Vir-szigetre. Már az út is csodás volt, de az apartmanunkból 

a kilátás valami eszméletlen volt, mivel ott feküdt előttünk pár lépésre az Adriai-tenger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A tengeri ételeket nagyon szeretem, ezért megkértem apukámat, hogy minden 

nap más finomságot készítsen. Egy napon pedig elmentünk étterembe vacsorázni. 

Mindenki félt a hazaúttól és a vírustól, de visszatekintve teljesen megérte.  

Az utolsó másfél hónapot nagyrészt a Balatonon töltöttük. Azért nem volt olyan 

izgalmas, mint Vir, de a családommal a magyar tengert is nagyon szeretjük, ezért 

egész nap fürödtem. Apukámnak támadt a nyár közepén egy nagyon jó ötlete. Amit 

most meg is tudtunk valósítani. A terv nem volt más, mint hogy elbiciklizünk Siófokra 

és vissza, ez olyan 120 kilométeres út. Szerettünk volna többet menni, de a meleg, 

plusz a zsúfoltság miatt nem tudtunk. Szerintem ez így is nagy eredmény, de a lényeg, 

hogy nagyon élveztem.  

A nyár vége felé találkoztam egy nagyon kedves barátommal, akit 4 éve ismerek 

az online világból, tehát online tanulás, online élet, vírus, karantén, de mégis  fizikálisan 

is találkoztam vele.  

Az utolsó napok egyikén eljöttek hozzánk egy napra osztálytársaim, Kristóf és 

Boti, és buliztunk egy jót, utána reggel pedig mentünk fogorvoshoz műtétre.  

Összefoglalva: vírusban is szép az élet, bár több mindent nem tehetünk meg, 

de ha nem félünk, és nagyon akarjuk, akkor még a mostani időkben is össze lehet 

hozni szinte mindent.  
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