Nyári élményeim
Az eddigi évekhez hasonlóan az idei nyaram is tartalmasan telt, még úgy is, hogy a
koronavírus-járvány korlátozásai sok mindent akadályoztak.
Az online oktatás miatt már a tavasz is más volt, szinte egybeolvadt a nyárral. Május
elejétől újra elkezdődtek az atlétika edzések, amelyekre rendszeresen eljártam. Jó volt újra
kimozdulni otthonról, és más emberek közé menni. Élveztem a napi mozgást, egészen addig,
amíg a térdemben – hasonlóan januárhoz – megint levált egy porc, így két hónapos kihagyás
következett, de ezalatt is történt jó sok minden.
Az első melegebb júniusi napok egyikén felállítottuk a medencét, amiben a hőségben
nagyon jólesett megmártózni. Június 19-én sor került a bizonyítványosztásra, és így újra
találkozhattam rég nem látott barátaimmal, majd két nap múlva elérkezett a születésnapom.
Június 21-én délelőtt nagyon nagy volt a nyüzsgés itthon, anya főzött, Julcsi segített
neki, a három fiú – apa, Beni és én – takarított. Délután megérkeztek a rokonaink, és a másik
ünnepelt, Panni, az unokatestvérem, akivel egy napon születtünk. Egy tartalmas napot
tölthettem a családommal, és megkaptam azt az ajándékot, amit már év eleje óta szerettem
volna: egy számítógépet! A nyári szünet folyamán rengeteg időt töltöttem a szerkezet előtt, és
nagyon örülök, hogy ilyen fejlett gépem van.

9 nappal a szülinapom után reggel 5:00-kor keltünk, hogy időben beérjünk a kórházba.
A műtét simán ment, de mint később kiderült, nem volt sikeres, mert a főorvos nem találta meg
a porcom, így két hét múlva újabb beavatkozásra kerül sor.
Az idén több napos nyaralásra nem mentünk a családdal, viszont így is rengeteg helyre
eljutottunk. Voltunk többek közt a pusztaszentlászlói strandon, ami 4 év után újra megnyitotta
kapuit, és Zalaszabarban is, a kalandparkban.
A nyár utolsó hónapjában még két táborba is eljutottam. Az egyik hittantábor volt, amit
a szomszéd faluban tartottak, a másik pedig edzőtábor Balatongyörökön. Nagyon élveztem
őket, még úgy is, hogy a térdem miatt sok programban nem tudtam részt venni, Sok új emberrel
ismerkedtem meg, és sok élménnyel gazdagodtam.

Összességében nagyon szívesen gondolok vissza erre a nyárra, bár örülnék neki, ha a
következőkbe nem zavarna bele egy vírus vagy egy térdműtét.
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