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Nyirati Bálint: A mi Balatonunk 

Történetem egy kicsit saját élmény és javarészt elmesélés 
alapján született. Valamikor réges-régen, még az ovi előtti 
nyáron történt augusztus vége felé… a mi kis családunk 
elutazott 3 napra Zamárdiba nyaralni. Apáék egy kem-
pingben foglaltak szállást. Megérkeztünk és elfoglaltuk a 
helyünket. Ez volt életem első nyaralása. A megörökített 
képeket nézegetve mosolygok, hiszen én kicsi voltam, a 
bátyám kamasz fiú, apáék meg jóval fiatalabbak. Anya 
szerint nagyon jó volt, bár a dolgok nem mindig úgy tör-
téntek, ahogy én szerettem volna. Én ennek persze han-
got is adtam a magam módján. Fürödtünk, sétáltunk, jól 
éreztük magunkat, hiszen együtt voltunk. Az egyik dél-
után elindultunk egy kis boltot keresni. Ahogy sétáltunk 
az utcákon, anyáék nézegették az eladó kis nyaralókat, 
hogy milyen jó is lenne, ha egyszer… Ez akkor csak álom 
volt és semmi esély nem látszott rá, hogy megvalósuljon. 
Ahogy anya elmesélte, szinte láttam magam előtt, ahogy 
tol a babakocsiban, mellettem apa és a tesóm. Kezükben 
egy fél görögdinnye, egy kenyér és ballagunk vissza a 
kempingbe. Aztán tele élményekkel hazajöttünk és éltük 
tovább a mindennapokat. Pár esztendővel később, úgy 
alakult, hogy családunknak lehetőség adódott és lett egy 
kis nyaralónk a Balatonnál. Azóta Anya elhiszi, hogy az 
álmaink valóra válhatnak. Csodálatos hely a Balaton! 
Minden évszakban más arcát mutatja, lehetetlen megunni. 
Nyáron benépesedik a part, szinte minden szegletében 
találkozni nyaralókkal. Ősszel csodálatos színekben pom-
pázik, és hihetetlen nyugalmat áraszt, mintha kipihenné 
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az emberek zsivaját. A bágyadt napsugarak finoman si-
mogatnak, mintha búcsúzkodnának. Télen csendesen is 
gyönyörű, amikor jéggé dermed a víz és elképesztő for-
mákká alakul a parton az időjárás hatására. Tavasszal újra 
el kezd ébredni. Érezni az évszak illatát és hallani az éne-
kes madarak szebbnél szebb hangját. Olyan élményekkel 
lettem gazdagabb a családommal együtt, amit senki nem 
vehet el már tőlem. A közös biciklizések, fürdések, az esti 
séták, csillagnézések és szebbnél szebb emlékek! Aki járt 
már a Balatonnál szerintem érti, mire gondolok, aki még 
nem, az menjen el és meg fogja érteni! 
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