
Kedves Olvasó! 

Az én nevem Szakács Szilveszter, 17 éves vagyok és Győrben élek. Az Audi Hungária Iskolában vagyok 

10. osztályos. Jelenleg itthonról tanulok, mint sok más diák az országban. Számomra ez egy nehéz 

időszak, hiszen nem találkozhatok az osztálytársaimmal, barátaimmal. Nehéz azért is, mivel sokkal 

kevesebb kapcsolatom van a tanáraimmal, akik egyébként a tananyagot segítenék megértetni.  

Sajnos a jelenlegi helyzet nem csak a tanulásban nehezíti meg az életem, hanem olyan 

tevékenységekben is korlátoz, amikbe korábban belevágtam és lelkesen csináltam. Ilyen például 

számomra az edzés.  

Történt ugyanis, hogy nagyjából pár év kihagyás után újra el akartam kezdeni sportolni. Ötleteltem, 

hogy miben próbálnám ki magam, de végül arra jutottam, hogy mivel már sok sportot űztem (úszás, 

tenisz, kézilabda stb.), ezért most inkább az edzőtermet próbálnám ki. Még a pandémia kezdete előtt 

határoztam el egy barátommal, hogy elkezdünk rendszeresen edzeni. El is kezdtünk járni egy helyi 

edzőterembe, ahova akár heti négyszer is elmentünk. Tudtuk, hogy a mozgás mennyire fontos, ezért 

teljes odaadással csináltuk, és ráadásul még élveztük is… Jöttek azonban a vírus-helyzet okozta 

korlátozások, amik a sok szolgáltatás és hétköznapi tevékenység mellett a termeket is érintették. 

Emiatt abba kellett, hogy hagyjuk az edzéseket és elérkezett a folytonos otthonlét. Teljesen 

motiváltalan lettem, nem bírtam a bezártságot. Természetesen tűrtem, hiszen egy ilyen helyzetben 

mindenkinek felelőssége, hogy vigyázzon embertársaira. Viszont tudtam, hogy erősnek kell maradni 

és csakis arra kell gondolni, hogy hamarosan folytathatom az edzést. Fontos, hogy legyenek céljaink 

és mindig küzdjünk az utolsó pillanatig. Az ilyen időszakok pontosan arra jók, hogy el tudjunk 

gondolkodni, hogy a jobb időkben mit szeretnénk csinálni, mire vágyunk, esetleg mit folytatnánk. Én 

teljesen reménykedtem, hogy hamarosan újra edzhetek. Most pedig ott tartunk, hogy nyitnak a 

termek, és kezdhetjük az edzéseket. Folytatni kell céljainkat, jön a nyár, rengeteg új lehetőséggel. 

Legyél Te is, kedves Olvasó, kitartó, és merj tervezni, légy erős!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Egyik kedvenc hobbim még a fényképezés, amit nagyon szeretek csinálni, számomra néhány fotó 

nagyon sokat elmond, jelent. 

Itt van két kép, amik talán mosolyt csalhatnak az arcokra… 

 

 


