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Kedves mindenki!

Pár mondat erejéig szeretném veletek megosztani az egyik nyári élményemet, ami
Szlovéniában volt Nova Goricába, egy 10 napos ifjúsági cserén, amit a Yopa szervezett. Nekem
ez a második ifi cserém volt, így már nagyjából tudtam, hogy mire számítsak, de a
várakozásaimat is felülmúlta, annyira jól sikerült :)

Először is már az utazásunk sem volt mindennapi, vasútépítés miatt legalább nyolcszor kellett
átszállnunk, mivel vonattal mentünk. Tízen mentünk, és szinte mindenki máshol szállt fel, de
mire odaértünk, már teljes volt a csapat. Tizennégy óra utazás után megérkeztünk, kijöttek
elénk, és egy kollégiumba vezettek minket, ahol másik két lánnyal (Gabival, és Ritával) voltam
egy szobában. Ismeretlenek voltak, de az út végére nagyon jóban lettünk, rengeteget
nevettünk. :) A csere során sűrűk voltak a napjaink, nagyon sok mindent csináltunk, sohasem
unatkoztunk. Négy program közül lehetett választani, én a táncot és a fotózást választottam. A
táncra Gabival jártunk, nagyon élveztük, nem voltunk egy tehetséges népség, én úgy hiszem,
de nem is ez volt a lényeg, hanem a jókedv és a mozgás. Leginkább hip-hop szerű három
táncot gyakoroltunk a tíz nap folyamán, és az utolsó nap elő is adtuk.
:) A fotózást
is nagyon élveztük, ami a másik választásom volt, és sikerült megtanulnom használni a
gépemet: olyan dolgokra bukkantam benne, amit nem is tudtam, hogy van rajta... :)
Petiékkel jártunk rá, voltunk erdőben, városban, sokfelé fényképeztünk, és persze ezt is
rengeteg jókedvvel.
:)
A workshopokon is sokat játszottunk, szórakoztunk, nagyon jó hangulatban teltek, például
csináltunk pólót, amire mindenki festhetett személyre szólóan.

Voltunk kirándulni is, átmentünk Olaszországba is, Gorizába, ami Nova Gorica mellett van,
várost néztünk, és voltunk egy gyönyörű kastélyban, ami a hegyen volt. Aztán esti pikniket
tartottunk, ami nagyon jó hangulatban telt. Voltunk kirándulni még, más napon persze,
Bledben, ahol boboztunk, és várost néztünk, és elmentünk Bohinjba is, ami tényleg nagyon
csodás síparadicsom, és így nyáron még szebb volt. Fürödtünk a Bohinj-i tóban is, várost
néztünk, söröztünk. Közben sok érdekes és kedves külföldi diákkal beszélgettem és
ismerkedtem meg. Többükkel még most is tatom a kapcsolatot.
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Még rengeteget tudnék mesélni, de azt mondták, hogy egy kis ízelítőt írjak, és a lényeg
tényleg az, hogy nagyon jól éreztem magam, nagyon jó volt a csapat, és mindenkinek csak
ajánlani tudom, hogy vegyen részt ifi cserén, mert ez a program mindenkinek csak ad.

Üdv nektek!

Halász Niki
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