
Nevem Osztályom Üzenetem haza 

Mérész Hanna 1.a 

Kedves Mimimami és 
Apa, hiányoztok. 
Képzeljétek láttam 
hattyúkat! 

Győrffy Olivér 1.a 

Kedves Anya és Apa! 
Nagyon jó volt az első 
nap, a kalandpark és a 
Balaton. Sok puszi. 
Olivér 

Ézsöl Csenge 1.a 

Kedves Anya, Apa 
hiányoztok! Képzeljétek 
fürödtünk a Balatonba. 

Kámán Máté 1.a 

Szeretlek Anya! 
Nagyon jól érzem 
magam. Nem sírtam az 
úton. Sokszor 
olvsastam az üzeneted. 
Fürödtem a 
Balatonban. Meleg a 
víz. Puszi Apának is.  

Mayer Dénes 1.a 

Kedves Anya és Apa! 
Nagyon szeretlek 
titeket, és pár nap 
múlva találkozunk. Sok-
sok puszit küldök. 
Szeretettel: Dénes 

Győrffy Bendegúz 1.a 

Jó volt az első nap, 
elmentünk a 
kalandparkba és ott 
kisvonatoztunk. 
Mentünk a 
kalandpályán és 
kincset mostunk, aztán 
elmentünk fürdeni. 
Sziasztok, Bende 

Bártfai Bálint 1.a 

Sziasztok!  Észre sem 
vettem, hogy máshol 
vagyok, olyan jól érzem 
magam. Kétszer is 
bementünk a 
Balatonba! Puszi 
Frizbinek is.   

Pálffy Marcell 1.a 

Nagyon jó volt az első 
nap, és az volt a két 
legjobb, hogy kincset 
mostunk és fürödtünk a 
Balatonban. Nagyon jó 
utat kívánok 
Szlovéniába! 



Györkő Bertalan 1.a 

Kedves Anya, Apa és 
Dénes! Nagyon jó volt 
az első nap, főleg a 
kalandpark. Szeretlek 
Benneteket. Berci 

Szelke Barbi 1.a 

Kedves Anya! Nagyon 
jó volt a Balaton és 
nem felejtettem el 
megszárítani a 
hajamat. Kedves Apa! 
Ügyesen másztam a 
kalandparkban. Kedves 
Boldi megígérem, hogy 
veszek neked valamit a 
vásáron. 

Halászy-Bakcsi Márk 1.a 

Szeretlek Anya! 
Szeretlek Apa! Nagyon 
jól érzem magam. 
Nádja is nagyon 
hiányzik. Nagyon 
várom már a 
szülinapját. Nagyon jó 
volt a fürdés a 
Balatonban. Jó lesz 
újra látni titeket.  

Szabó Réka 1.a 

Kedves Anya és Apa! 
Ma fürödtünk a 
Balatonban és voltunk 
kalandparkban. Nagyon 
tetszett. Jó éjszakát! 
Réka 

Urbán Alexa 1.a 

Szia Anya és Apa! 
Nagyon jó volt a 
kalandpark és tudtunk 
fürdeni a Balatonban is.  

Rákóczy Flóra 1.a 

Kedves Apa és Mami! 
Nagyon hiányoztok, 
nagyon szeretnélek 
titeket látni, de sajnos 
nem láttalak most. 
Nagyon finom kaját 
csomagoltál, Mami! 
Nyugodjatok  meg, jól 
érzem magamat. 
Szeretettel Flóra 

Rajkai Szántó Flóra 1.a 

Szia Anya és Apa! 
Voltunk a 
kalandparkban. A 
kincsmosás tetszett a 
legjobban. Anya, 
kikeltek már a 
sórákjaim? Szeretettel: 
Flóra 



Mórócz Emma 1.a 

Kedves Anya, Apa és 
Cúny! Nagyon 
hiányoztok nekem. A 
kalandpark nagyon 
tetszett, a 
szobatársammal 
nagyon jól érzem 
magam.  
Szeretettel: Emma <3 

Bratinka Emma 1.a 

Szia Anya, Apa és 
Virág! Fürödtünk ma a 
Balatonban, és volt 
kincsmosás a 
kalandparkban. 
Tetszett a kisvasút is. 
Sok puszit küldök: 
Emma 
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Tókos Luca 1.b 

Kepzeld anya, hogy 
mikor voltunk a 
bazarban vettem fagyit 
es karkotot, elotte 
furodtunk a 
Balatonban. Nagyon jol 
erzem magamat! 

Simon Olivér 1.b 

Szia Apa, ma furodtunk 
a Balatonban es 
nagyon jo ido volt. 
Elmentunk a bazarba 
es vettem fagyit es 
vizipisztolyt. 

Csikós Lencsi 1.b 

Sziasztok! Ma 
fürödtünk a Balatonba, 
vettünk baràtság 
karkötőt.Nagyon jól 
érzem magam. 
Sziasztok, Lencsi 

Ferenczi Luca 1.b 

Szia anya, apa. Koszi, 
hogy irtatok. Jol erz 
magam itt. Furodtunk a 
Balatonban. A 
bazarban vettem 
penztarcat es ettem 
fagyit. 

Simonics Ádám 1.b 

Sziasztok, kepzeld ma 
mar a Balaton ban is 
furodtunk es elmentunk 
a bazarba, vettem 
vizipisztolyt es fagyit. 
Jol erzem magam 



György Hanna 1.b 

Szia anya, apa! Ma 
fürödtünk a Balatonba. 
Elmentünk a bazárba, 
vetem barátság 
karkötőt, és fagyiztunk. 
Jól érzem magam. 
Hanna 

Sashalmi Boldizsar 1.b 

Kedves Anya es Apa! 
Ma volt 3 legjobb, 
vettem vizipisztolyt, 
furodtunk a Balatonban 
es nagyon jo a szoba. 
Nagyon jol erzem 
magam! 

Fekete Bodza 1.b 

Sziasztok, nagyon 
hianyoztok es vettem 
egy baratsagkarkotot. 
Nagyon szeretlek titket! 

Vértes Ádám 1.b 

Szia anya, apa! Vettünk 
a bazárba vízipisztolyt. 
Holnap a Balatonba ki 
fogom próbalni. Jól 
érzem magam, jó, hogy 
itt lehetek. 

Pál Lorin 1.b 

Sziasztok! Fürödtünk a 
Balatonba, és nem volt 
hideg. Jól érzem 
magam!  

Albert-Nagy Mark 1.b 

Sziasztok, voltunk a 
bazarban es vettem 
vizipisztolyt es fagyit. 
Kovetkezo nap ki 
fogom probalni a 
Balatonban. 
Hianyoztok. Jol erzem 
magam. 

Feichtinger Míra 1.b 

Sziasztok! Fürödtünk a 
Balatonba, vettem egy 
cicás nyakláncot. Majd 
fagyiztunk. Jól érzem 
magam. Sziasztok 

Toth Marci 1.b 

Sziasztok, voltunk a 
Balatonnal elotte 
voltunk Zamardiban. 
Lesz avatas, ami 
biztosan nagyon jo 
lesz. Nagyon szeretlek 
benneteket. 

Pap Zsofi 1.b 

Sziasztok, ma voltunk a 
Balatonban es utana 
elmentunk a bazarba, 
ahol vettem egy 
karkotot.  



Hanusovszky-K.Bori 1.b 

Sziasztok! Fürödtünk a 
Balatonba, voltunk 
kalandparkba. Ma este 
lesz az avatás. Nagyon 
várom.  Jól érzem 
magam. Sziasztok! 

Nador Szofi 1.b 

Sziasztok, ma voltunk a 
Balatonban es voltunk 
a bazarnal es vettem 
egy nyaklancot meg 
ettem fagyit.  

Kiss Beni 1.b 

Sziasztok! Nagyon 
hiányoztok! Voltunk a 
Balatonba, aztán 
elmentünk a bazárba. 
Este még avatás lesz. 
Puszillak, Beni 

Suveges Lazar 1.b 

Sziasztok, furodtunk a 
Balatonban, elmentunk 
bazarozni es este lesz 
az avatas. A bazarban 
vettem egy vizipisztolyt. 
Szeretlek titeket es jol 
erzem magam! 

Simon Csongor 1.b 

Sziasztok! Voltunk a 
Balatonba, utána 
mentünk a bazárba, s 
vettem egy vízipisztolyt 
meg egy fagyit. Nagyon 
hiányoztok! Ma este 
avatás lesz. Jól érzem 
magam.  

Koles Vilmos 1.b 

Sziasztok apa es anya, 
ma furudtunk a 
Balatonban es 
elmentunk bazarozni, 
ahol vettem egy 
vizipisztolyt es ettem 
egy csokifagyit. Este 
lesz az avatas. 
Szeretlek titeket es jo 
ejszakat! 

 

Simon Olivér 2.a 
Megjött-e már a 
nerfem? Puszi 

Mérész Boti 2.a 

Hosszú volt az ut, jo 
volt a kalandpark és az 
egész nap. Puszi 

Horváth - Kárpáti Ármin 2.a 

Voltunk a Balaton 
parton és a Zamárdi 
kalandparkban van. Jól 
érzem magam, puszi 



Siklós Áron 2.a 

Kedves Anya, Apa és 
Márkóka! Nagyon jól 
érzem magam. Jó volt 
a kalandpark és a 
Balaton. Puszi 

Varga Bendi 2.a 

Sziasztok! Nagyon jó 
volt a kalandpark és a 
kötélpálya tetszett a 
legjobban. Remélem Ti 
is jól vagytok! Puszi 

Szalai Vilmos 2.a 

Nagyon meleg a víz. 
Remélem jól vannak a 
kutyák! Jól érzem 
magam, puszi 

Gyüre Olivér 2.a 

Sziasztok!  Hosszú volt 
az út és hideg volt a 
Balaton. Jól érzem  
magam.  Várom  a 
bátorságpróbàt. Jó  volt 
a kalandpark is. Puszi 

Bányai Bíbor 2.a 

Szia Anya! Nagyon jó 
volt a Balaton és a 
kalandpark is. 
Szeretlek Titeket! 
Puszi, sziasztok 

Rozgonyi Lili 2.a 

Szia anya , apa és  Iza.  
Jó  volt a kalandpark és 
a Balaton(kicsit hideg). 
Puszi 

Salamon Léna 2.a 

Kedves Anya, Apa és 
Zsömi! Már kipakoltunk 
a szobában Emmával 
és Csillaggal. A 
Balatonban is 
fürödtünk. Puszi, Léna 

Posch Adelin 2.a 

Szia Anya es Apa! 
Nagyon jó volt a 
kalandpark, nagyon jól 
éreztem magam. A 
Balaton vize is 
kellemes. Millió puszi 

Vincze Csillag 2.a 

Sziasztok!  Már  
fürödtünk a Balatonban 
, remélem jól  vagytok.  
Puszi,  nagyon 
hiányoztok. 

Czmarkó Iza 2.a 

Szia Anya és Apa! 
Nagyon jó volt a 
kalandparkban és a 
Balatonban. Puszi, 
Babu 

Varga Emma 2.a 

Szia Anya és Apa! 
Nagyon jó volt a 
kalandpark. Meleg a 
Balaton vize. Puszi, 
Emmuci 



Schmideg Szofi 2.a 

Kedves anya és apa!  
Nagyon jó  volt  a mai 
nap.  Zűrös volt a 
kalandpark de 
izgalmas,  végül földet 
értem. Puszi nyuli 

Zóber Eszter 2.a 

Fürödtünk a 
Balatonban és már jó a 
víz. Jól éreztem 
magam egész végig. 
Puszi 

Bruckner Zsófi 2.a 

Ti hogy vagytok, mert 
én jól vagyok? Ma 
bementünk a Balatonba 
és fürödtünk. Puszi-
nyuszi 

Márta Korinna 2.a 

Szia anya, Apa,  
Szandi! Eddig nagyon 
jól éreztem  magam,  
kicsit  hideg volt a víz 
de hamar megszoktam. 
Puszi 
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Papp 
Csenge 2.b 

Szia Anya és Apa!  
Nagyon jó volt az út,  elég rövid. A Kalandpark is 
nagyon jó volt. Ma már fürödtünk a Balatonban. 
Nagyon jól érzem magam. Nagyon imádlak 
titeket!  

Csenge :)😃♥️♥️♥️♥️ 

Olivár 
Rozália 2.b 

Sziasztok!  
Nagyon jól érzem magam. Voltunk már ma a 
Balatonban fürödni. Nemsokára újra találkozunk. 

😄😜😎 

Bálint 
Emma 2.b 

Sziasztok kedves Anya és Apa!  
Nagyon rossz volt az út nélkületek. Nagyon 
hiányoztok. Remélem jól vagytok ott messze!  
Remélem jól mulattok! Én eddig nagyon jól és 
szerintem a többi nap jó lesz. Nagyon 
hiányoztok. Nagyon köszönöm a leveleket! Ma 
már egyszer fürödtünk a Balatonban és nagyon 
jó volt.  
Szeretettel kedvenc kislányotok 

:)🤣😘😛🐩🐈🐕🐻🤣 

Bognár-
Béres 
Gyula 2.b 

Hello!  
Hogy halad a költözés?  Épségben ideértünk a 
busszal,  kicsit hányòs volt :)  Nagyon jól érzem 
magam. Jó volt a Kalandpark. A Balcsi meleg.  

Puszi Gyuszi 😀 



Schäffer 
hanna sára 2.b 

Szia Anya, szia Apa!  
Van egy rossz hírem: elveszett a pénztárcäm és 
volt benne pénz. De jól éreztem magam és már 
voltunk a Balatonban. Nagyon meleg. Jó volt a 
Kalandpark.  

Szeretlek titeket!  😀😁😄🤣🤣🐈🐨🐒🐼 

Csomós 
István 2.b 

Szia Anya,  szia Apa!  
Nagyon éreztem magam, nagyon jó volt a 
Kalandpark, nagyon jó volt a Balaton.  
Sziasztok!  

Radnai 
András 2.b 

Apa,  Anya,  Zsiga,  Simon sziasztok!  
Nagyon jó volt a Kalandpark,  a szobánk is 
nagyon jó,  fürödtünk a Balatonban. És ti hogy 
érzitek magatokat?  

🐇🐢🐀🐁🐏🐺🐭🐹🐰🐦🐍🤣🤣🐳🐊🤣🤣🤣🐾🐜🤣🤣🐲🤣 

Baràth 
Viktor 2.b 

Szia Anya,  Apa! Elmentünk a Balatonhoz fürdeni 
és jó volt a kaladpark is. Puszi!  Viktor 

Csató 
Gábor 
Márton 2.b 

Szia Anya!  
Nagyon jól érzem magam az első napon. A 
Kalandparkban is nagyon jól éreztem magam.  A 
szoba is nagyon jó és fürödtünk a Balatonban. Az 
is nagyon jó volt.  
Puszi!  

Kiss-Vida 
Dorka 2.b 

Kedves Anya és Apa!  Nagyon jó volt a 
kalandpark és mindenen átmásztam,  amin 
lehetett. Voltunk a Balatonban is fürdeni!  1000 
puszi! Dorka 



Varga Virág 2.b 

Anya,  Apa és Vince nagyon hiányoztok! Nagyon 
jó volt a mai nap.  A Kalandparkban átcsúsztam a 
tó fölött.  Nagyon vicces volt. És ti hogy érzitek 
magatokat? 
Puszi! 

😝😎😘😽👨👩👧👦🤣💗👍🐊🤣🐜🐛🐌🐬🤣🐰🤣  

Szigeti 
Emma 2.b 

Kedves Anya ,Apa és Lotti! Nagyon jó volt a 
kalandpark!  Ti,  hogy vagytok?  Meleg volt a 
Balaton is!  Puszi!  Emma 

Görbedi 
Zsófi 2.b 

Sziasztok!  Otthon milyen idő van? Itt nagyon 
meleg van,  a Balaton jó hideg,  de azért 
fürödtem  benne!  Puszi!  Zsófi 

Takács 
Laura Alìz 2.b 

Kedves Anya és Apa!  
Nagyon hiányoztok nekem!  Hogy érzitek 
magatokat?  Én jól.  Nagyon jó volt a mai nap. A 
bőröndömet is megtaláltam. A Kalandparkban 
ácsúsztam a tó fölött.  Kicsikét gombás a 
zuhanyzò, de papucsban fürdünk. 

Puszi,  Lau 🐰🐣😗😘💩(viccesség)  

Restyànszki 
Anna 2.b 

Kedves Apa!  Nagyon jó volt a kalandparkban,  
felmentem a kettes pályára is.  Nagyon izgalmas 
volt!  Remélem,  gondolsz rám!  Puszi!  Anna 



Tóth Szofi 2.b 

Kedves Apa és Anya!  
Nagyon jól érzem magam itt.  Már ki is pakoltam 
és már lementünk a Balatonra. Nem volt senki., 
mert az osztállyal találtunk egy külön partot és ott 
fürödtünk.  B. Emmával és Csengével kitaláltunk 
egy balatoni táncot és nagyon jó lett.  Nincs 
semmi bajom, nem tört el semmim. 
Puszipuszi,  Szofi 
Imádlak titeket!  
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Schaffer Zsombor 3.a 

Kedves Anya! Minden 
jó volt, épségben jöttem 
ki a kalandparkból. 
Vízihengereztünk, éd 
nagyon bulis volt. Ez 
volt a keddem, nagyon 
jó volt. A Balaton 
nagyon jó. Uszi, jövök 
haza néfy nap múlva 
Fortnite-ozni. Apát is 
nagyon várom.  

Fekete Bongor 3.a 

Kedves Anya és Apa! 
Nagyon jó volt a mai 
napom, már úsztunk is 
a Balatonban sokat, jól 
érzem magamat. 
Nagyon várom, hogy 
hazamenjek oda 
Hozzád meg Apához. 
Szia Anya meg Apa :)  

Brázai Benjamin 3.a 

Szia Anya! Nagyon 
hiányzol Te is meg Apa 
is. Eddig nagyon jó 
napom volt, voltunk a 
kalandparkban, és 
fürödtünk a 
Balatonban. Szia, 
puszi, négy nap múlva 
találkozunk.  

Restyánszky Aurél 3.a 

Szia Apa! Mi újság 
otthon? Jó volt a mai 
nap.  

Bódi András 3.a 

Kedves Családom! Ma 
fürödtünk a 
Balatonban, jól éreztem 
magam. Sziasztok!  

Kramer Barnabás 3.a 
Szia Anya! Szeretlek! 
Voltunk a Balatonban, 



az volt a legjobb. 
Voltunk 
Kalandparkban. Szia, 
majd írjatok vissza.  

Dobrovoczky Kira 3.a 

Szia Anyu! Nagyon 
szeretlek! Voltunk 
kalandparkban, a 
szoba nagyon jó. Mivel 
nekünk van TV-nk, 
sokmindenki átjön 
hozzánk. Nagyon 
hiányoztok! Ezermillió 
puszi: Kira 

Süveges Sára 3.a 

Szia Anyacica! Voltunk 
kalandparkban, és 
kábé az egész boltot 
felshoppingoltam. 
Megérkeztünk a 
szállásra, beköltözünk 
a szobákba és mentünk 
a Balcsiba. A Balcsi 
után feljöttünk és TV-
ztünk. Bepakoltunk a 
hűtőbe, szóval már sok 
nasink van. Szeretlek 
Anya, hiányzol. 
Háromezermillió puszi! 
Sára <3 

Détári Zsófia 3.a 

Szia Anyuci! Voltunk a 
kalandparkban, és én 
ott a hármas szinten 
szálltam le, mert 
túlságosan magas volt 
nekem. Mentünk utána 
a Balatonhoz, 
úszkáltunk és az 
nekem nem volt  túl jó, 
mert nem volt 
szemüvegem, és nem 
tudtam lebukni a víz 
alá. És ment egy kicsi 
víz a fülembe, de 
szerencsére nem fájt. 
Amikor beköltöztünk, 
kiderült, hogy a mi 
szobánk a legjobb. 
Azért, mert a miénk a 
legrendezettebb, és 
megy a mélyhűtő és a 
TV is. Nagyjából csak 
én hoztam nasit, 
valamelyiket beraktuk a 
hűtőbe, valamelyiket a 
szekrénybe. Puszi, Ncs 



Kámán Maja 3.a 

Szia Anya! Nagyon jó 
volt a kalandpálya. 
Vettem fagyit. A szállás 
nagyon jó. Voltunk a 
Balatonban fürdeni. 
Szia Anya!  

Kriván Lili!  3.a 

Kedves Aci és Vanda! 
Nagyon hiányoztok. 
Mondjátok meg 
Borisznak, hogy 
agyongyömöszölném.  
Nagyon szeretlek 
Titeket! Lilu 

Endersz Lili 3.a 

Kedves Anya és Apa! 
Nagyon jó volt a 
kalandparkozás, csak 
egy kicsi dolog történt, 
amit majd csak nektek 
elmondok, de 
egyébként minden jó 
volt. A szobánk 
nagyon-nagyon kicsi, 
de így is belefértünk. 
Már ma fürödtünk a 
Balatonban. Nagyon 
hiányoztok! Puszi: Lili 

Szebeni Zsófia 3.a 

Kedves Anya, Apa, 
Kata és Don! 
Remélem, hogy jól 
vagytok. Voltunk a 
kalandparkban, és 
felmentem a junior 
pályára. A csúszópálya 
nagyon jó volt, mert 
egyszer jött alattam a 
kisvonat. A szobánk 
pici. Voltunk úszni a 
Balatonban. Remélem, 
mindegyikőtök jól van, 
sziasztok!  
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Tóth Liza 3.b 

Sziasztok! 
Képzeljétek, épségben 
megérkeztem, végül 
Lilivel és Orsival 
kerültem egy szobába. 
Nagyon jó volt a 
kalandpark és a fürdés 
a Balatonban! 
Puszilom Hugódínót! 

Puszi, viszlàt!🐲🐵🐯 



Semsey Orsi 3.b 

Sziasztok! Remèlem, 
Julcsi nem volt nagyon 
szomorù! Voltunk 
kalandparkban, ahol 
nagyon meleg volt. 
Voltunk 
gumihengerben, ami 
nagyon jò volt. A 
szàllàson nem volt ötös 
szoba, ezèrt a Lizàval 
ès Lilivel vagyok együtt. 
Csinàltunk egy bunkert 
a szekrènyben. 
Fürödtünk a 
Balatonban. Sziasztok! 

Parnaki Lili 3.b 

Szia Mama és Papa 
(Márc)! 
 
Eddig nagyon jó a 
tábor. Fürödtünk a 
Balatonban, ami még 
egy kicsit hideg volt 
nekem, de nagyon jó 
volt pancsolni. Bebőt 
helyettem is pusziljátok 
meg! 

Puszi, sziasztok!😍😘 

Fejèr-Kuit Nina 3.b 

Szia Anya! Nagyon 
hiànyoztok! Sajnàlom 
az edzèst, hogy nem 
mehetek. Nemrèg 
fürödtünk a Balcsiban. 
Remèlem, jò lesz az 
utazàs! Mili is nagyon 
hiànyozni fog. 
Hiányozni fogtok!  

Tèsi-Horváth Emma 3.b 

Kedves Anya! 
Èpsègben 
megèrkeztünk a 
szállásra. Ma már 
fürödtünk is a 
Balatonban. Nagyon 
hiànyzol! Nemsokára 
találkozunk! Puszi anya 



Kató Lelle 3.b 

Sziasztok! 
Voltunk a 
kalandparkban, nagyon 
izgalmas volt! Miután 
elfoglaltuk a szállást, 
fürödtünk a 
Balatonban. Utàna a 
szobàban rendet 
raktunk. 
Nemsokára újra 
talàlkozunk! 
♥️Puszi: Lelle 

Magony Dorka 3.b 

Sziasztok! Nagyon jól 
èrzem magam! 
Àtalakult a 
szobabeosztàs. Most 
Dodi is csatlakozott 
hozzànk. Remek volt a 
kalandpark. A 
gumihenger a vizen  
volt a legjobb. 
Remèlem, jól vagytok! 
Jó èjszakát! U.i.: 
Szeretlek titeket!  

Csikány Luca 3.b 

Sziasztok! 
Nagyon jól éreztem 
magam ma, izgi volt a 
kalandpark, és 
fürödtünk a 
Balatonban. Utána 
visszamentünk a 
szállásra és 
beköltöztünk a 
szobába. Végül Málna, 
Dorka és Dóri lett a 
szobatársam. 
Nagyon szeretlek 
titeket! 
Puszi,Luca 

Nazim Aaron 3.b 

Remèlem, jól èrzitek 
magatokat! Hogy 
vagytok? Èn jól èrem 
magam, mert a 
tàrsaimmal vagyok. 
Elmentünk a 
Balatonba, fürödtünk ès 
vízipisztolyoztunk. 
Szeretlek titeket! Puszi, 
Aaron! 

Sashalmi Málna 3.b 

Kedves Mama ès 
Papa! Nagyon jó volt a 
kalandpark ès fürdès a 
Balatonban! Jó a 
szoba! Szia! 



Kis Dorka Flóra 3.b 

Kedves Anya ès Apa!  
Nagyon jó volt a 
kalandpark! Nagyon 
büdös a fürdőszoba. 
De jók a szobatàrsaim! 
Sziasztok!  

Oros Boti 3.b 

Szia Anya! Az első 
napom nagyon jól telt! 
Voltunk a Balatonnàl. 
Remèlem, neked is jól 
telt a napod!  Sok 
szeretettel, Boti 

Boda Szonja 3.b 

Szia Anya, Apa és 
Samu! 
 
Nagyon jó volt az 
utazás. A kalandpark is 
jó volt. A Balatonban is 
fürödtünk! Remélem, ti 
is jól vagytok! Ne 
felejtsétek el megetetni 
a halakat és a rákokat! 
 
Sziasztok: Szoszi 

Schliszka Dániel 3.b 

Sziasztok! 
Nagyon jó és izgalmas 
volt a kalandpark! 
Sajnáltam, amikor el 
kellett onnan jönni, 
mert tudtam volna még 
ott játszani. De nagyon 
örültem, hogy 
fürödhettem a 
Balatonban! 
 
Puszi: Dani 

Baktai Barnabàs 3.b 

Jó volt az utazàs, Boti 
mèg àt is ült mellèm. 
Amikor megèrkeztünk, 
a Balatonba is 
fürödtünk. A kalandpark 
is szuper volt! Botival 
ès Danival átcsúsztunk 
egy tó fölött is. 
Remèlem, ti is jól 
vagytok!  Puszi 



Csillik Benedek 3.b 

Szia Anya! 
Nagyon jó volt a 
kalandpark, de egy 
kicsit elcsúsztam. Nem 
fáj, minden oké. 
Voltunk a Balatonban 
egy órát, nagyon 
tetszett! 
 
Puszi: Beni 

Varga Máté 3.b 

Szia Apa és Anya! 
Nagyon jól telt eddig a 
tábor, tudtunk fürdeni, 
de sajnos nyaknál 
mélyebb vízbe nem 
mehettünk. A 
kalandpark is nagyon 
tetszett. 
Eddig ennyi történt! 
Puszi: Máté 

 

Nevem Osztályom Üzenetem haza 

Emma 4.a 

Kedves anya, egyelőre 
nagyon jól érzem 
magam, és ennél még 
jobb lesz! 

Sára 4.a 

Kedves anya, nagyon 
jól érzem magam, 
nagyon király szobát 
kaptunk, Emma is 
velem van. Holnap írok, 
puszi! 

Szabó Luca 4.a 

Anya Apa Milu Zserbi, 
A szobàkhoz képest mi 
lakosztályt 
kaptunk.Nagyon nagy 
az erkély is!   Már 
fürödtünk is!Remélem 
nem baj de vettem egy 
törölközőt. 

Váradi Alíz 4.a 

Szia Anya Apa és 
Léda! 
Nagyon jól érzem 
magamat ,jók a 
programok! 
Holnap elvileg fogunk 
bowlingozni! 
Érezzétek jól 
magatokat! Puszi 



Konkoly Borbála 4.a 

Szia anya és apa! 
 Ma nagyon jó volt a 
kalandparkban. Mikor 
megérkeztünk a 
szállodába utána 
mentünk a Balatonba 
fürdeni. Sziasztok 

Katona Lili 4.a 

Sziasztok!!!  
Voltunk egy nagyon jó 
parkban sok érdekes 
játékot kiprobáltunk. A 
szállodába egy  nagyon 
LUXUS szobát 
kaptunk. Meg 
elmentünk a bezárva is! 
Hát ennyi volt a napom 
holnap írok.  

Nádor Anna 4.a 

Szia anya és apa! 
Eddig jól érzem magam 
e 
és a szobánk sem 
rossz mi történt a 
cicákkal ? 
 A kalandparkban is jól 
éreztem magam. 
 
Már fürödtünk is a 
Balatonban de nem 
valami meleg. Inkább 

hideg.😨 

Domán 4.a 

Ma már nagyot 
fürödtünk a 
Balatonban. Hogy 
vagytok? 

Csikós Panna 4.a 

Hellooo! Egy nagy 
"lakosztályt" kaptunk, 
nagy és van hely 
mindennek :-) 

Konkoly Csongor 4.a 

Sziasztok nagyon jo 
volt a kalandpark sokat 
jatszottunk jo dolgok 
voltak aztan lefoglaltuk 
a szobakat nalunk volt 
egy kis kavarodas ezert 
masik szobaba 
kerultunk de utana 
nagyon jo volt 
furodtunk is. 
 
 



Papp Csanád 4.a 

Szia anya! Tudod, hogy 
milyen volt a 
kalandpark? 
Megmondom: 
jóóóóóóó! 
 
Szia anya és puszilom 
apát! 

Bálint Márton 4.a 

Sziasztok ma sok 
minden 
történt,elöszörtis 
elmentünk a Zamárdi 
kalandpark a,utána 
eljöttűnk a hotelba itt 
volt szünet hogy 
körbenézzűnk  (ja és a 
szobákban van hűtő és 
tévé, csak  a tévén 
nincs adó a, hűtőbe 
már be is 
pakóltunk)utána 
elmentünk soppingolni 
,én nem vettem 
semmit. Kicsit 
hiányoztok, de már 

csak 4 ☀️ van hátra, 

sziasztok, várom a 
választ! 

Tebaldini Dóra 4.a 

Ciao mamma e papa 
oggi diamond andati 
nella foresta 
addarampicharci sui 
Alberi e abiamo fatto 
altre tanterv cose ma 
quelle vele racchontero 
a casa ! Come stanno I 
gattini ? Perfavore 
scrivetemi tante tante 
cose ! Bacon Dóra! 

 

Nevem Osztályom Üzenetem haza 

Sebők Panna 4.b 

Nagyon jó volt a kalandpark!Miután 
ideértünk fürödtünk egyet a 
Balcsiban. Most készülődünk a 
vacsira izgulok ,hogy hogyan fog 
sikerülni az olvasás ,de majd 

elválik.😀 Puszi! 



Oros Angi 4.b 

Szia Anya 
Nagyon jó volt a Zamárdi 
kalandpark! Itt is nagyon jó már a 
Balcsiban is fürödtünk! 

Bisits Mira 4.b 

Sziasztok! nagyon jól érzemtem 
magam a kaland parkban de azért 
egy kicsit hiányoztok:D sokat 
vagyok a lányokkal és ez így 
nagyon jó:D.  Puszi!    

Zentai Nilla 4.b 

Kedves családom!!!        :-)         
Nagyon jó volt a kalandparkban 

!(◍•ᴗ•◍)Máris félig meddig 

kipakoltunk a bőröndökből és 
fürödünk a Balcsiba.Nagyon 

hiányoztok!!!😘Puszi:Nünü!!! 

Bertalan Katalin 4.b 

Kedves anya😀 

Ez a nap NAGYON jó volt!!Sokat 
fürödtünk és a kalandpark is 

szuper volt!,👍puszi 

Brázai Dorottya 4.b 

Kedves Anya és Apa! 
Nagyon hiányoztok! A Zamárdi 
kalandparkban is jól éreztem 
magam de ma már fürödtünk 
Balatonba és az jobb 

volt!!!😘😻💖❤️ 

Hanusovszky-Kiss 
Dávd 4.b 

Szia anya, megérkeztünk a 
táborba ugyan olyan mint évekkel 

ezelőtt.Hiányzol,puszi😃😃😃😃😃😃 

Hunziker Levente 4.b 

Szia anya! Nagyon jól 
érzemmagam! Várom hogy haza 
menjek. Csak azért hogy a 
kismacskakat megkapjam. 



Szabó Liliána 4.b 

Kedves anya és apa!😍 Nagyon jól 

érzemtem magam a kaland 
parkban igazán izgalmas volt ,mert 

több méter magasan voltunk!!😊 

Már most hiányoztok ja és 
putykónak is üzenem ,hogy 
nagyon hiányzik sok puszit küldök 

mindenkinek!😍😘😗😆😊😋 

Ben Clark 4.b 

Sziasztok! Minden oké, remélem 
jól vagytok, és alig várom hogy 
hazatérnek. Puszi, Ben. 

Takács Bence 4.b 

Sziasztok! 
Tök jó itt,de nagyon hiányoztok.A 
kaland- 
park is jó volt.Először a pályára 
mentünk, 
aztán pihentünk azután még 
kisvasutaztunk, 
és persze a vízi dodzsem se 
maradhatott ki, 
és elmentünk vízi buborék is volt. 

Szántó-Gál Sára 4.b 

Szia Anyu 
 
Nagyon jó volt a napom. Voltunk 
Zamárdi kalandparkban 
és kaland pályáztunk,vízi 
dodzsemeztünk,vasútaztunk. 
Ti mit szemléltetik? 
Puszi sára 

Antal Samu 4.b 

Sziasztok ! Nagyon jó volt a 
Zamárdi kalandpark . Az utazás 
kicsit hosszú volt ,de végül 
megérkeztünk 3-szor változtatták 
meg a helyünket de a szoba is 
meglett.  



Mayer András 4.b 

Sziasztok! 
Ez a nap nagyon jó volt, de azért 
hiányoztok. 
Voltunk a kaland parkban ahol 
persze sokat szórakoztunk. 
Utána újra buszra szálltunk, és elj 
jöttünk a szállásra. 

Sziasztok!😜 

Vezse Áron 4.b 

Szia apa anya! 
 
Ma a Zamárdi kalandparkban 
kezdtünk. Nagyon jó volt. Majd 
elindultunk Balatonlellére. Mikor 
megérkeztünk fürödtünk a 
balatonban jót szórakoztunk 
remélem minden jó otthon, majd 
írok még. 
 
Áron 

Vàrkonyi Kis 
Benjamin 4.b 

Sziasztok. Jól érzem magam. 
Voltunk a kalandparkban jó volt. 
Utàna bementünk a Balatonba 
sajnos nem rajtunk fülcseppet a 
fülembe de nem is kellett mert nem 
ment víz a fülembe. Eddig a tàbor 
röviden nagyon jó 

Késmárki Ádám 4.b 

Sziasztok!Először a kalandpark bá 
mentünk ahol volt vízi dodzem , 
vízi henger és ott másztunk 
is.Miután a szállásra értünk 
elmentünk strandolni a 
Balatonban.Ennyi történt eddig, 

remélem jól érzitek magatokat.☺ 

Sziasztok! 

Mizsei Sámuel 4.b 

Az első nap sok esetben még 
hozzá kell tenni hogy jól érezzem 
magam.Otthon mindent elmesélek. 



Raáb Dávid 4.b 

Sziasztok!Apa megnézted az 

asztalt már?😀Mi ma 

kalandparkban voltunk és 
vízidodzsemeztünk, meg két óriási 
feljújt  kerékben gurultunk a 
vízen.Ezután megjöttünk a 
szállodába ahol rögtön fürödtünk 
egyet. 
Nálatok mi történik?Majd írjátok 
meg! 

 

Nevem 
Osztály
om Üzenetem haza 

Ròka 
Barbara 5. 

Szia anya ma nagyon jól èreztem magam a kalandparkban is meg a száläson 
is Hanna nagyon aranyos és a Vìz se hideg annyira puszi barbi:) 

Geiszl 
Viktória 5. 

Szia anya! Megérkeztem a szállodába. Nagyon jó volt a kalandpark, és egy 
szobában vagyok barbival és hannával. 
Puszi 
Viki 

Osvald 
Hanna 5. 

Szia anya ès apa nagyon jól èreztem magam a kalandparkban is a szállodában 
a szobatársam R Barbi nagyon nagyon kedves ès aranyos volt velem Sziasztok 
pusziiiii Hannaa:)))))) 

Macpher
son 
Brandon 5. 

Szia mami jól érzem magam. 
Puszi brandon 



Jakab 
Noah 5. 

Sziasztok, minden ok. Jo volt a kalandpark és még fürödtünk is. Szoba jobb 
mint eddig volt. A busz út naggyaból másfél óra volt de nem tűnt annyinak. 

Szirmák 
Bence 5. 

Sziasztok!  
Szóval ma elmentünk a kalandparkba jó volt. Aztán ideertunk és futottunk aztán 
szabad idő volt. Most megyünk vacsizni és utána bulizunk. Nektek hogy telt a 
napotok? 

Buday 
Olivér 5. 

Kedves Anya, Apa, Bence, Cuki! Ma voltunk a zamárdi kalandparkban, de 
sajnos csak a junior pályán mehettem. Így is jó volt azért. Aztán megérkeztünk 
a szállodába kipakoltunk és elmentünk a strandra. Nagyon hiányoztak! Puszi, 
Olci! 

Bazula 
Gréta 5. 

Sziasztok! Ma nagyon jó volt a kalandparkban, sokat csúsztunk és leugrodtam 
a szabadidős toronybol. 
Puszi, Grèta 



Tòth 
Jázmin 5. 

Jòl vagyok. A mai nap nagyon jó volt ,elmentünk a Zamárdi Kalandparkban. 
Barbi meg én a junior páján nézünk Emma meg a felnőttek. A gyerek kicsit 
könnyebb volt, de legalább van egy kis tapasztalatunk és legközelebb a 
felnőttek megyünk. Jó a szobába is és rengeteg másik van. Fürödtünk is és a 
víz nagyon meleg volt. Utána Norbival vettünk jégkását, nagyon finom volt. 

Remélem elég szép volt amit írtam. ♥️😊 

Tar 
Janka 5. 

Szia Anya és Attila! Eddig nagyon jó a tábor. Amiután eljöttünk a kalandparkból, 
elmentünk a Balatonba fürdeni. 

Ezer puszi, nagyon hiányoztok! Sziasztok!!!😘 

Giczi 
Benedek 5. 

Szia apa! Remélem neked jól ment az első napod a fimeseknél. Nekem annyira 
nem volt jó napom, de lehet, hogy csak a az első nap fáradalmait miatt.      
Puszi Benő! 



Péntek 
Dániel 5. 

Sziasztok! Hogy éreztétek magatokat? Remélem jól! Én ma nagyon jól éreztem 
magam! Nagyon tetszett a kalandpark.  Sokat lehetett mászni és nagyon 
izgalmas volt! A kalandpark után elmentünk még a Balatonba és fürödtünk egy 
jó nagyot. Aztán elmentünk egy büfében és ettünk pizzát. Remélem hogy jó 
napotok volt! 10 puszi!!!!! 

Jonas 5. 
Szia apa eddig minden jó volt ugrottam  a eggyik hetedikes vallarol egy egesz 
csavart a baliba es voltunk kalandparkban az nagyon jo bolt 

Tichy 
Tea 5. 

Szia Anya! 
Megérkeztünk és màr strandoltunk is.A szàllàs szörnyű, egy olyan szobában 
vagyunk 4-en amiben 2-en is alig férjének el. Ma még lesz avatás 

is.Hiànyzol!😍😘 

Puszi:Tea 

😊😁😇😍😘😋😀😃😄😆😉😚😙😗😶☺ 

Babcsán
yi Anna 5. 

Kedves Anya, Apa, Marci! 
 
Nagyon jó volt a kalandpark. Utána kipakoltunk a hotelben és már az első nap 
fürödtünk a Balatonban. Jól érzem magam, remélem ti is. 
  
Puszi, Anna! 



Sárközy 
Blanka 5. 

Sziasztok 
 
Ma először kalandparkba mentünk, ahol először magasugrottunk egy 12m 
magas toronybol (szerencsére a végére a kötél lelassult, így nem volt annyira 
ilyesztő). Aztán az akadály pályákon mentünk, ami nagyon jó volt. Ezután a 
Balatonban fürödtúnk, aztán vettem palacsintát ami nagyon fincsi volt. :) 

Pál 
Janka 5. 

Kedves anya,apa,Bálint,Kata 
 
 
A mai nap nagyon szupi volt,mert nagyon jó volt az utazás is meg a Zamárdi 
kaland park is az igaz hogy nagyon meleg volt.A Zamárdi kaland parkban volt 
egy 12 méteres torony és felmásztam és le is ugrotta.Nagyon jó volt. Utána 
elfoglaltuk szállást és utána még furodtunk is a balatonba!!! Már tök meleg 

volt.nagyon jó volt a mai nap!szeretlek és puszillak titeket😘 



Csomós 
Adél 5. 

Szia Anya! Szia Apa! 
Megérkeztünk. A kalandpark nagyon rossz volt.  A szobánk nagyon kicsi. 
Amúgy jó hely! 
 

😃😄😆😉😊😗😙😐😇☺😇☺😇☺😇☺😇☺😇☺😇☺😇☺😜😜😜😜😜👧👧👧👼👼👼

🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋✌✌ 

 
 
Sziasztok.  Puszi:Adél 

Endresz 
Frigyes 5. 

Sziasztok! Az első nap nagyon jó volt. Amikor a kalandparkhoz értünk én 
mehettem a felnőtt pályán és ez szerintem élvezetesebb volt mintha a junior 
pályán mentem volna? Egy magas toronyból egy csigával átcsúsztattam a tó 
felett, viszont a következő csúszásnál nem láttam, hogy ott a átcsúsztam és 
nem sikerült elkapni ezért végig lajhárba a felétől kellett átmennem. Miután 
ideértünk fürödtünk és most írom az üzenetet. Remélem jól érzitek magatokat. 
Puszi! 

Tóth-
Mátrai 
Rozina 5. 

Nagyon jó volt a mai nap.A kalandpark is és a fürdés is! 
Puszi Rozi 



Márkus 
Emma 
Napsugá
r 5. 

Kedves Anya,Apa,Rozi! 
A Zamárdi kalandparkban a Blankával a PJankával és a Grètivel a 

legnehezebb kalandpáját fogtuk ki de megcsináltuk!😊 

A pályán volt egy parás rész egy tó fölött kellet egy szál kötélen 
átmenni.Megizzasztott minket de nagyon jó elmenyeink születtek.(meg 

szerintem mostantól a cirkuszba is felvetelizhetek), 😊 

NAGYON JÓ VOLT A NAP!! 
Ti hogy vagytok,? Mi van otthon? Írjatok!  
 
Puszi,Emma 
 

Ui.;A szúnyogcsìpéseimet kenem Zöldrémmel !😄 

Nagyon hiányoztak!,!!!!!!!! ¡!!!!!!!!xoxoxo ♥️♥️♥️ 



Süveges 
Barbara 5. 

Szia Anya és Apa! Már az első nap hiányoztok. Kéozeljétek voltunk a Zamárdi 
kalandparkban és lehetett választani hogy melyik pályán mész: a felnőtten vagy 
a junior pályán. Én a junior rá mentem mert azt gondoltam hogy a felnőtt nem 
olyan jó. Volt a pályán kívül még vízi dodjem és ilyen henger amin a vizen 
gurultunk. Mikor a szállásra ertunk akkor beköltöztünk a szobába és elmentünk 
fürödni a Balatonba. Utána elmentünk jégkásázni és a jázival ugyan olyat 

keértünk.Nagyon jó volt az első nap 🌈.Szeretlek titeket. Sok pusheen ölelést 

küldök nektek. Sziasztok! 

 

Nevem Osztályom Üzenetem haza 

Bazula Tamás 6.a 

 Szia anya! Zsófi néni 
telefonjára diktálom ezt 
az üzenetet. Remélem 
otthon minden rendben 
van, Szeretlek Tamás! 

Lujzi 6.a 

Szia anya szeretlek 
minden ok boldog 
szulinapot 

mary❤️Schrott 

Benca 6.a Heló!! Itt! Minden jó! 

Laci 6.a 

A kamit légyszi 
etessétek meg nagyon 
jó a tábor puszi.!! 

Zsombi 6.a 

Szia Anya minden 
rendben. Fürödtünk és 
minden úgy ahogy 
megbeszéltünk 
remélem jó napod volt! 
Szeretlek! 



Odi 6.a 

Szia anya es apa es 
blacky! szeretlek 
titeket, jo volt a kaland 
park is bar par szunyog 
megcsipett ,es a 
Rozival csinaltam vegig  
az egezs kaland 
palyat,sokkal hamarabb 
indultunk ell Lellere ,igy 
maradt idonk lubickolni 

a balcsiban ❤️🤣 

Niki 6.a 

Szi Anya Apa ma 
voltunk Zamárdiban es 
elfoglaltuk a szobakat 
szeretlek titeket. 

Tamara 6.a 

Hahó! Csomót 
csúsztunk ma a 
kalandparkban. Tök jó 
volt! Most mar a 
szállodaban vagyunk 

az is jó! Puszi és jóéjt😘 

Orbán Hanna 6.a 

Sziasztok! Minden oke 
es a kaland park is jo 
volt! Majd meselek 
otthon! Puszi nektek 
mollyt matyit is 
puszilom! Szeretlek 

titeket!😘👍 

Bányai Boglárka 6.a 

Sziasztok! 
Minden rendben volt az 
utazassal, a kalandpark 
is szuper volt minden 
rendben van mondd 
meg apanak es 
mamanak 

is😘❤️Szeretlek titeket 

sziasztok❤️❤️❤️ 

Hegyi Csenge 6.a 

Sziasztok! Minden okes 
velem, a kalandpark is 
jo volt, elveztem, voltak 
nagyon hosszu 
csuszasok. Udvozlom 
Charliet Bobot, es 
Maxot, termeszetesen 
titeket is! Puszi 

sziasztok!❤️ 



Laura 6.a 

Sziasztok! Nagyon 
hiányoztok! Nagyon jó 
volt a kalandpark, 
élveztem! Felnőtt 
pályán mentem. A 302-
es szobában vagyunk 
Almával Julcsival és 

Évivel. Puszi❤️ 

Évi 6.a 

Szia nagyon jól érzem 
magam, puszillak 
titeket. 

Julcsi 6.a 

Kedves Anya, apa és 
Benya! Nagyon jól 
érzem magam itt,, és a  
lányokkal is nagyon jó 
egy szobába lenni ! 
Milka kutyám hogy van 
? Remélem jól vagytok, 
mert én jól érzem 
magam csak a fáj a 
térdem nagyon és nem 
tudok mit csinálni vele ! 
Millió puszi: Julcsi 

Szabi 6.a 
Szia Anya! Jó volt az 1. 
Nap! 

Domonkos 6.a Még élek 

Domi 6.a 🤣🤣 
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Harsányi Anna 6.b 

Anya: minden rendben, a 
szállás "király" de úgy is 
látod majd. Remélem jól 
vagy és minden renben 
van.  Puszillak és 
Sunnynak adj sok puszit 
 
 
Apa: remélem minden 
rendben veled  és tanulsz 
rendesen. Nagyon 
imádlak és sok puszi Az új 
barátságok is kötődnek és 
a régiek megszilárdulnak 
tudod. 



Szirmák Lauta 6.b 

Sziasztok!  
 
 
Amikor ezeket a sorokat 
ìrom,  èpp a vacsira 
kèszülünk.  
 
A mai nap sajnos nagyon 
hamar eltelt... Jobb volt, 
mint gondoltam!!  :) 
 
A kalandpark naaaagyon 
jó volt.  Sàrival a felnőtt 
pàlyàn mentünk,  az 
izgalmasabb volt, de a 
csúszópàlya volt a 
legjobb.  
 
A Balatonban is fürüdtünk 
màr,  eleinte hideg volt, de 
meglehetett szokni.  
 
Ma mèg lesz egy előadàs, 
amit Zsuzsa nèni 
tart,  aztàn az avatàs.  
 
Hogy vagytok?  
 
Hiànyoztok,  ès Bodza 
is!!   
 
Sok puszi Loli.  Szeretlek 
Titeket!  

Bőhm-Szabó Zoltán 6.b 

Kedves Anya és Apa 
 
Nagyon joooooo volt a 
buszozás és a kalandpark 
is nagyon izgi volt. 
NAGYON hiányoztok!!! 
 
Amikor ideértünk a 
hotelhoz egyből mentünk 
a Balatonba ahol 3 órát 
fürödtünk nemsokára 
vacsizunk most 5:46 van 
de máris éhes vagyok 
puszi szeretlek titeket :) 



Zahorán Noémi 6.b 

Kedves Család! 
 
Ha lehet, írjatok valami  jót 
Gyömbérről,  valami cukit, 
valami arit.  A táborról 
még annyit, hogy a víz 
nagyon jó volt! 
 
(Anya: pls 
setaljatooooooooooooook) 
és mert lehet: pff 

Szabó Sára 6.b 

Hali család!  
 
Ma ugyebár 
kalandparkban voltunk. 
Fény derült arra,  hogy 
miért kell a 
váltóruha,  ugyanis ma 
úgy nevezett vizi 
dodgemben volt részūnk. 
Ez annyit tesz, hogy 
Lolival ültünk egy 
csónakban és 
lövöldöztünk a többiekre. 
Ismertek engem,  így 
szerintem már meg sem 
lepődtök,  ha azt mondom, 
hogy bevezettem a 
csónakot a nádasba. 
Tipikus Sári.   
 
Ezen kívül még 
kalandparkban voltunk, 
ami szintén nagyon jó volt. 
Olyasmi is volt,  mint a 
zipline Sheychelesen. Egy 
kb 15 méteres toronyból 
(lehet, hogy 
túlzok)  csúsztunk. 
Nagyon király volt! :)  
 
Ez után indultunk a 
hotelba, ahol az első 
programunk egy 
csobbanás volt a 
Balcsiba.  
 
Mivel jó gyerek vagyok: 
Kedves Anya és Apa 
nagyon hiányoztok! 
Szeretlek titeket!  
 
Majd kérek egy gyors 
helyzetjelentést 
Zserbóról!  



 
Csók a családnak!  Sári 



Nagy Enikő és Noémi 6.b 

Kedves Családunk!  
 
Nagyon jó volt a 
kalandpark és még a 
Balatonban is 
fürödtünk.Nono találkozott 
nagymamával, Enikő 
viszont nem. Nono sokat 
beszélgetett a 
nagyival,  Enikő visszont 
felment a 
szobájukba,  mert ő már 
nem fürdött többet. 
Nagyon jòl érezük 
magunkat itt a táborban! 
Reméljük, hogy minden 
rendben van veletek is 
otthon. 
 
 
Puszi 

Oros Dorka 6.b 

Kedves családom!  
 
Már ideèrtünk a szállásra 
és már be is 
rendezkedtūnk. 
 
Már 2 és fèl órát fürōdtünk 
és  nagyon jó volt,  a 
Balaton víze nagyon 
kellemes.  
 
Írjatok ha tudtok (de nem 
kell minden nap) : ) 



Tóth Geri 6.b 

Szia Anya, Apa, Anna! 
 
Eddig minden nagyon jól 
ment, a Zamárdi park 
nagyon jó volt. Leugrottam 
12 méterről, 
hajódodzsemeztem, 
csúsztuk sokat, szóval jó 
volt. 
 
Mikor a szállodába értünk 
akkor rögtön utána 
mentünk a Balatonba 
 
Napoztam egy kicsit, 
jégkását ittam, jó volt. 
 
Most megyünk mindjárt 
vacsorázni. 
 
 
Nagyon szeretlek 

titeket!!!♡ 

Lizán Zalán 6.b Eddig minden jó! :) 

Szalai-Vékes Szilárd 6.b 

Kedves Apa és Maminger! 
 
Minden rendben, vigyázok 
magamra! :) 
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Laura 8. 

Sziasztok! 
Hogy van Gyömbér?  
170.oldalon járok a 
Harry Potterben, 
voltunk fürdeni és jó 
volt.  
Amúgy hogy vagytok?  
Puszillak Titeket.  

😊 

 

 


