
Egy élményekkel teli őszi szünet 

 

Az őszi szünetet a nagyszüleimnél töltöttem vidéken. Rövid, de eseménydús hét volt, némi 

munkával, sok kirándulással és egy kis tanulással. 

Vasárnap este érkeztem meg Hahótra.  Már nagyon vártam ezt a napot, mert régen voltam 

itt.  A nagymamám a kedvenc süteményemmel várt, mint mindig.  

  Másnap reggeli után a papával diót törtünk, aki a munka közben történetekkel szórakoztatott 

engem. Ilyenkor mindig sokat tanulok tőle, mesél a régi időkről, szokásokról, gépekről és a 

katonaságban szerzett tapasztalatairól. A mama közben ebédet készített, s a finom lakoma után 

sétálni indultunk a szőlőhegyünkre. Útközben az erdő növényeiről, állatairól beszélgettünk. A hosszú 

séta után már sötétedéskor, kellemesen elfáradva tértünk haza.  

  A következő nap már egy kicsit tanulni is kellett. Majd délután egy kedves barátommal biciklizni 

indultunk a falu végén lévő földúton. Jó volt vele beszélgetni, régen találkoztunk. A sok mozgás 

jólesett, de estére ismét nagyon elfáradtam, így korán lefeküdtem, de másnap frissen és üdén 

ébredtem.  

  Szerdán már délelőtt elindultunk Bocskára megnézni a „Katonák dombját”, ahol egy elhagyatott, 

romos laktanyát találtunk. A hatalmas bunkerek falát most graffitik díszítik. A harci járművek helyén 

valaki most szénabálákat tárol. Természetesen felmásztam a bálarakás és a betonmonstrumok 

tetejére is. A tetőről gyönyörű kilátás nyílik az előttünk terülő tájra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kora délután értünk haza. Én készítettem az aznapi ebédet, tojást sütöttem szalonnával és 

lilahagymával a családnak. Majd pihenés gyanánt tanultam egy kicsit. Esténként a mamával a 

kedvenc sorozatunkat néztük a tévében és sokat beszélgettünk.  



  Csütörtökön már délelőtt elindultunk a hegyre. Ez a nap az 

almaszedésé volt. Az idén szerencsére jó sok termett, 

annyira, hogy a fák ágai a földet súrolták.  Mivel az egész 

napot itt töltöttük, itt sütöttünk krumplit és szalonnát. Teli 

gyomorral már nehezebben ment a munka, de estére 

elvégeztünk. Tele lett az összes láda, az alma a pincében 

elrakva télire.  

 

 

 

  Pénteken meglátogattuk Bödeházán élő rokonainkat. Kornél bácsinak egy erdő mellett van a 

birtoka, egy gyönyörű rönkház, és a hatalmas udvar tele van állatokkal. Van itt kecse, birka, szamár és 

két bernáthegyi is. Ezt a napot ismét a friss levegőn töltöttem, élményekkel gazdagodva. Sétáltunk a 

környező erdőben, láttunk szarvasokat, őzeket, vadnyulakat és néhány mókust is.  

  A hétvégére már hazautaztam, mivel néptánc próbám volt, versenyre készültünk. A szombatot és 

vasárnapot az anyukámmal töltöttem: bicikliztünk, társasoztunk, beszélgettünk, együtt sütöttünk-

főztünk. 

November 1-én ismét Hahótra utaztunk. Összegyűlt a család, találkoztam az unokatestvéremmel is. 

Majd délután régi hagyomány szerint gyertyát gyújtottunk a temetőben, elhunyt rokonaink sírjain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=biSa

M0Z8gkI 

 

 Gyorsan eltelt ez a hét, de nagyon élveztem, mivel sok új élménnyel és tudással 

gazdagodtam. Jó volt, hogy sok időt tölthettem a nagyszüleimmel és közben a barátaimmal is 

találkoztam. 
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