
Nevem Osztályom Erdei iskola napja Üzenetem haza

Bártfai Bálint 1.a péntek

Kedves Anya, Apa, Zoé és Frizbi!
Semmit sem értek a rejtvényekből, de láttam a borítékban a képeket. Ma fürödtünk egy jó 
nagyot a Balcsiban. Puszi: Bálint 

Urbán Alexandra 1.a péntek
Szia anya és apa! Holnap találkozunk! Megint fürödtünk a Balatonban. Nagyon jó volt a mai 
nap.  Jól áll már a fellépésünk. Ma is táncoltunk és énekeltünk. Sziasztok! Alexa

Szelke Barbi 1.a péntek

Kedves Anya és Apa! A tegnapi fürdés sikerült sírás nélkül. Volt büfézés de én nem 
szerettem volna fizetni, viszont lementünk a Balcsira és megint vizipisztolyoztam a fiúkkal.
Üdvözlettel: Barbi

Rákóczy Flóra 1.a péntek

Kedves Mami és Apa! Nagyon hiányoztok, de azért nagyon jól érzem magam. Ma egy 
nagyot fürödtünk. Jó meleg volt a víz. Remélem,  ti is jól vagytok. Izgulok a bátorságpróba 
miatt. Holnap találkozunk. Puszi: Flóra

Kámán Máté 1.a péntek

Szia anya! Nagyon szeretlek! Nagyon hiányoztok. Ez az utolsó levelem, amit ma írok, mert 
holnap találkozunk. Sokszor fürödtünk a Balatonban, most lesz nemsokára a 
bátorságpróba. Nagyon szeretlek, Máté Apa, téged is nagyon szeretlek!

Mórócz Emma 1.a péntek

Kedves Anya és Apa! Nagyon hiányoztok! Szeretnék minél előbb hazamenni hozzátok. 
Ternészetesen az erdei tábor is nagyon jó. Már mindenkinek van meglepi, remélem örülni 
fogtok neki. Sok szeretettel, milliárd puszival: Emma <33

Halászy-Bakcsi Márk 1.a péntek

Szeretlek Anya! Szeretlek Apa! Már csak egy nap és megyek haza. Ma van a bátorság 
próba. Nagyon izgulok. Szeretnék már otthon lenni, de azért nagyon jól érzem magam. 
Hiányoztok. Márk

Győrffy Olivér 1.a péntek
Szia anya, szia apa! Jobban telik az erdei iskola, mint ahogy gondoltam!!! Most sietek, sok 
puszi, Olivér

Mérész Hanna 1.a péntek

Kedves Anya, Apa, Fülöp!
Izgulok nagyon a bátorságpróba miatt. Képzeljétek éppen most láttam egy mókust!! Én egy 
vöröset, a többiek meg még egy szürkét is. Fülöpöt miért műtötték? 

Üdv: Hanna <3



Ézsöl Csenge 1.a péntek

Szia Anya és Apa!

Ma jött meg Milla. Ma este lesz a bátorságpróba és a tábortűz. Calamo és Titok jól van? 

Üdv: Csenge <3

Koslics Milla 1.a péntek
Sziasztok! Fürödtünk a Balatonban, elpróbáltuk a táncot, énekeltünk és én nagyon várom a 
bátorságpróbát. Millió puszit küldök, Milla

Mayer Dénes 1.a péntek

Szia Anya! Bocsánatot kérek a szúnyogriasztós történet miatt. Nagyon szeretlek. Szia Apa! 
Nagyon szeretlek téged is. Remélem, jól telnek a napok nélkülünk. Ma nagyot fürödtünk a 
Balatonban. Holnap találkozunk. Dénes

Györkő Berci 1.a péntek

Kedves Anya, Apa és Dénes!
Nagyon várom a ma esti bátorságpróbát és a tábortüzet is. Megtaláltam a naptejem.Holnap 
találkozunk, már nagyon várom!!! 

Üdvözlettel:
Berci

Győrffy Bendegúz 1.a péntek
Szia anya és apa! Nagyon jól érzem magam. Nagyon várom már, hogy hazamenjek. Ma 
lesz a bátorságpróba. Elmentünk ma is fürdeni. Puszi, Bende

Szabó Réka 1.a péntek

Szia Anya és Apa! Remélem, Titok jól van. Ma este lesz a bátorság próba. Nagyon izgulok, 
hogy ne féljek. Ma Zsófi néni úgy keltett fel, hogy "Álomszuszék". Nagyon jó volt a fürdés is. 
Jó éjszakát mindhármótoknak. Puszi. Réka

Pálfi Marcell 1.a péntek
Sziasztok! Én nagyon jól érzem magam, remélem, ti is! Ma is fürödtünk a Balatonban. 
Puszi Marci

Rajkai Szántó Flóra 1.a péntek
Szia Anya, Apa! Nagyon várom ma a bátorságpróbát. Várom azt is, hogy hazamenjek. 
Remélem, hogy Bónó nyer a kutyakiállításon. Szeretlek benneteket. Flóra

Csikós Léna 1.b péntek Ma lesz a bátorságpróba! Nagyon szeretlek titeket. Jól érzem magam. Pomit is ölelem.

Nádor Szofi 1.b péntek
Sziasztok. Ma lesz a bátorságpróba és most megyünk fürdeni a Balatonba. Nagyon jól 
vagyok.

Tókos Luca 1.b péntek
Sziasztok! Nagyon jól érzem magamat. Ma lesz a bátorságpróba.Hiányoztok nekem.Sok 
puszit Pepinek. Üzenjetek sokat. 

Feitinger Mira 1.b péntek
Lesz a bátorságpróba, előtte fürdünk a Balatonban. Remélem jól van Rudi. Van egy 
meglepetésem a számodra Anya. 



Győrgy Hanna 1.b péntek Megyünk fürdeni a Balatonba, aztán a bazárba. Ma lesz a bátorságpróba. Hiányoztok. 

Csikos Lena 1.b péntek
Sziasztok, vettunk egy baratsagkarkotot, vettunk meg slime-ot, furodtunk a Balatonban. Jol 
erzem magam, Pomit puszilom es olelem es titeket is.

Toth Marci 1.b péntek
Sziasztok, olyan vacsoraval varjatok tojaslevessel, sult krumplival mini virslivel. Nagyon 
szeretlek titeket, hianyoztok.

Ferenczi Luca 1.b péntek
Sziasztok! Most a bazárban vagyunk és vettem egy slime-ot, és még egy vattacukor fagyit. 
Jól érzem magam. Hiányoztok, holnap találkozunk!

Albert-Nagy Mark 1.b péntek

Sziasztok, amikor hazajovok pizzaval varjatok. Most bazarozunk es vettem fagyit vacsora 
elott es furodtunk a Balatonban. Ma vettem egy uj vizipisztolyt. Sok sok puszi es jol erzem 
magam.

Feichtinger Míra 1.b péntek
Sziasztok! Itt vagyunk a bazárban. Jól
érzem magam, ölellek Titeket és Rudit is. Remélem elmúlt a hőség! 

Suveges Lazar 1.b péntek

Sziasztok, majd vacsaorara lasagnevel varjatok es ma a bazarban vettem egy slime-ot es 
vizipisztolyt es ma lesz a batorsagproba. A vizbe a csipesem miatt ma nem mentem be. 
Sok puszit kuldok.

Kiss Beni 1.b péntek
Sziasztok! Nagyon hiányoztok! Volt a bazárban, vettem egy slime-ot és egy fagyit. 
Fürödtünk a Balcsiban. Puszillak Titeket!

Papp Zsofi 1.b péntek
Sziasztok, ma furodtunk a Balatonban es most vagyunk a bazarban es vettem egy olyat 
hogy megfogod kicsuszik a kezedbol es jol erzem magam.

Simonics Ádám 1.b péntek
Szia Anya! Fürödtünk a Balatonban és most vagyunk a bazárban. A vacsora bolognai 
spagetti lesz. Holnap találkozunk, sziasztoj

Simon Oli 1.b péntek
Szia Apa! Holnap megyünk haza. Ma voltunk fürödni,és ma lesz a bátorságpróba. Most 
vagyunk a bazárban, és ma még lesz tábortűz. Aztán pedig lefekvés. Szia, apa!

Hanusovszky-Kiss Bori 1.b péntek
Sziasztok, voltunk a bazarban, vettem egy slime-ot es fagyit. Furodtunk a Balatonban, jol 
erzem magam.

Köles Vilmos 1.b péntek
Sziasztok. Jól érzem magam, de azért nagyon hiányoztok és várom a szombatot, hogy 
találkozzunk. Szeretlek titeket. 

Fekete Bodza 1.b péntek
Sziasztok, nagyon jol erzem magam, nagyon hianyoztok. Ma lesz a batorsagproba most 
vagyunk a bazarban es vettem egy slime-ot es nagyon jol erzem magam.

Sashalmi Boldi 1.b péntek

Sziasztok! Fogunk menni bátorságpróbára négyen. Vettem egy fagyit ma, meg egy slime-ot 
is. Fogunk menni vissza, lesz tábortűz. Majd holnap találkozunk, ha tudtok pizzával 
várjatok. Nagyon hiányoztok anya és apa! 

Gyorgy Hanna 1.b péntek
Voltunk a Balatonban es most itt vagyunk a bazarban es ettunk fagyit es vettem egy slime-
ot es mindjart megyunk a tabortuzhoz es lesz a batorsagproba.

Vértes Ádam 1.b péntek

Sziasztok. Nagyon szuper itt, és várom is a szombatot, hogy találkozzunk. Rebi visítását 
nem várom annyira. Remélem hogy jól vagytok. Ne égjetek le. Sziasztok



Simon Csongor 1.b péntek

Sziasztok! Voltunk a bazárban, és vettem egy fagyit, meg egy vízipisztolyt, és egy 
karperecet. Holnap megyünk haza és szeretném, ha lenne mákosguba. Holnap nagyon 
várlak Titeket! 

Vincze Csillag 2.a péntek Sziasztok!  Ma volt fürdés, vásárlás(jégkrém -nyámi). Puszi

Salamon Léna 2.a péntek
Szia anya, Apa, Zsömi és mama!  Nagyon nagyon hiányoztok. De a mai éjszakát kibírom 
még!!!!  Sok millió puszi és habostorta: Léna

Simon Olivér 2.a péntek
Szia anya, Apa és Hanga!  Hiányoztak.  Voltunk fürödni :) , millió puszi
Holnap jövök!!!!!! :):):):):):):)�

Varga Bendegúz 2.a péntek Sziasztok!  Már  nagyon hiányoztok , holnap tali,  puszi:)�

Posch Adelin 2.a péntek
Szia anya, Apa,  Bogyó!  Ma nem vettem hajcsattot, napszemüveggel tűzöm el:) és sok a 
szúnyog:):):):� puszi

Schmideg Szofi 2.a péntek
Sziasztok!  Ma vettem két menthost!  És igen!!!!  Én is bowlingoztam,  nem gurultam el a 
golyóval:):):)� puszi Nyuli

Horváth Kárpáti- Ármin 2.a péntek
Sziasztok!  Ma volt a bátorságpróba,  volt disco és minden jó!!! És holnap megyek haza,  
� pacsi

Gyüre Olivér 2.a péntek
Sziasztok!  Jò volt a napom !  És holnap megyek haza,  az lesz a  legjobb!!!!! 
:):):):):)� puszi

Siklòs Áron 2.a péntek

Sziasztok!  Anya, Apa, Maximusz!  Mai nap is nagyon jól telt,  fürödtünk a Balatonban:) Ti 
jól  vagytok?  Holnap 
tali� puszi

Szalai Vilmos 2.a péntek
Nagyon jól érzem magam!  Nagyon hiányoztok�  Ma többször is voltunk a Balatonban:) és 
remélem ti is jól  vagytok!!!!  Puszi Holnap megyek.

Bányai Bíbor 2.a péntek
Szia anyuci! Pár óra múlva lesz a bátorságpróba. Nagyon várom már. És veletek mi van? 
Nagyon szeretlek titeket puszi sziasztok �

Czmarkó Izabella 2.a péntek Sziasztok!Ma fürödtünk a Balatonban és az egész nap jó volv puszi Bábu❤

Márta Korinna 2.a péntek
Szia családom!  Nagyon jó volt a bazározás:)  vettem egy karkötőt meg békát és voltunk a 
lidlibe:) vettem fagyit. Puszi családom! 

Varga Emma 2.a péntek
Sziasztok! nagyon jól érzem magam. Nagyon várom a bátorságprságpróbát.Elférek az 
ágyban a plüssöktől.

Mérész Boti 2.a péntek
Sziasztok!  Voltunk  a Lidlben:) vettem egy csomag kártyát pont jòk voltak benne.  
Fürödtünk a Balatonban:) Holnap megyek,  puszi :�

Bruckner Zsófi 2.a péntek

Miért nem küldöttetek üzenetet!!! Nagyon jól éreztem magamat. Sziasztok kedves 
szüleim.�

Zóber Eszter 2.a péntek
Sziasztok!Dupla adag kukacot adok majd hörcsinek. Dupla simit adok a kutyáknak�
Nagyon vártam ès örültem a levèlnek. Szia,apa,anya,Dani,Lili,hörcsög,Muki,Bogi.puszi❤♥



Restyánszki Anna 2.b péntek

Szia Apa! Nagyon jó a nap. Épp megyünk abazárba és fogunk fürdeni a Balatonban. Már 
kigondoltam, mit veszek, de nem marhaságot. Nagyon hiányzol! Sokat gondolok rád. 
Feltöltötted a telefonomat? Puszi, Anna

Kiss-Vida Dorka 2.b péntek

Kedves Anya! Nagyon-nagyon hiányoztok és úgy várom a holnapot, hogy találkozhassunk. 
Elmentünk kétszet is a bazárba, tegnap meg ma. Ha minden jól alakul, megyünk 
hamarosan fürdeni. Jól érzem magam nagyon! Dorka

Nagy Juli 2.b péntek
Kedves anya és apa! Köszönöm, hogy leírtátok Mici napirendjét. Ma lesz a bátorságpróba. 
Nagyon izgulok. Puszi, Juli

Bognár-Béres Gyula 2.b péntek
Helló Anyapa! Nagyon jól érzem magam! Ma lesz a diszkó meg a bátorságpróba. Épp 
megyünk a bazárba. És mindenki épségben van. Szia, Anya és Apa

Csomós Pisti 2.b péntek
Szia anya és apa! Nagyon jól vagyok! Ma meg tegnap mentünk bazárba. Bazár után most 
szrandolunk. Puszi, Isti

Csató Gabó 2.b péntek

Szia apa! Képzeld el ma is, tegnap is voltunk a bazárban. Vettem Lizinek egy apróságot. És 
strandolunk hamarosan, mert ma még nem voltunk. És nagyon jól érzem magam! Nagyon 
hiányzol! Puszi Gabó

György Andris 2.b péntek Szia Anya és Apa! Ma is voltunk a bazárban. Várom már a kirándulást! Puszi. Sziasztok! 

Varga Virág 2.b péntek

Kedves anya! Olyan meleg van, hogy grillcsirkévé sülök. Éppen most tarzunk a Balatonba. 
Nagyon várom, hogy léghűtsem magam a vízben. Remélem, ti is jól vagytok és nem 
lesztek grillcsirkék! Nagyon hiányoztok! Puszi

Takáca Laura 2.b péntek

Szia anya, apa és mama! Most fogunk fürödni a Balatonban és már izgulok a 
bátorságpróba miatt. Kár, hogy elmegy Édua! Tök jó volt a amai nap is, mint a többi. Zsófi 
már elment egy ballagásra , sajnálom. Nagyon hiányoztok! Most sziasztok. Puszi, Lau

Schaffer Hanna 2.b péntek

Szia anya,  szia apa! 
Képzeljétek el,  hogy Zsombornak vettem egy vízipisztolyt és ő pedig lement a büfébe 
venni nekem egy nyalókát.  Nagyon hiányoztok!  
Puszi!  �

Oliver Rozalia 2.b péntek

Szia anya, szia apa! 
Ma lesz a bátorság pròba.  Vettem egy bicskaszerűségű nyakláncot. Ezzel fogom 
ijesztgetni azokat,  akik engem akarnak ijesztgetni. Hannának és Julinak is van. Nagyon 
izgulok a bátorság pròba miatt.  Majd holnap találkozunk. 
Sok puszi,  Róza �

György Andris 2.b péntek
Sziasztok! Jó az erdei iskola. Ajándékot is veszek nektek. Végülis nem bowlingozni 
mentünk, hanem a bazárba. De várom már, hogy hazamenjek! Puszi, sziasztok!�

Nagy Juli 2.b péntek

Kedves Mici! 
Miau! ☺�
Puszi,  Juli



Toth Szofi 2.b péntek

Kedves anya ès apa! 
Nagyon gratulálok Hugónak, hogy elment Mamához egyedül ott aludni.  Majd kérdezgetni 
fogok tőle,  de egyelőre ne mondjatok neki semmit. Képzeld, Liza két szobával odébb van 
nálunk. A szobánk nem túl szép.  Képzeld, tegnap megcsináltalak titeket dugóból :) Ma is 
voltunk bazárban. Vettem még több meglepit.  
Puszi puszi,  Szofi�

Bálint Emma 2.b péntek

Sziasztok anya és apa!
Nagyon hiányoztok Az étel ma sokkal jobb volt.  Képzeljétek, ma is elmentünk a bazárba és 
nagyon sok mindent vettem. Vettem a családnak is valami meglepit,  majd otthon 
odaadom. Marci jól viselkedik. Amikor találkozunk integetek neki ès ő visszainteget. 
Nagyon jòk a napok. Ti mit csináltatok a héten?  Átmentetek Zsófiékhoz? És Mia tanult új 
szót?  Majd a kocsiban mondjatok el mindent!
Szeretettel kedvenc kislányotok! Imadlak titeket! �

Papp Csenge 2.b péntek

Kedves apa ès anya! 
Köszönöm a sok levelet,  amit küldtetek! Ma voltunk a bazárban, vettem pár dolgot nektek, 
csak apának, mamának, papának nem jutott,  mert nem volt elég pénzem. Ma is fürüdtünk 
a Balatonban.  Hogy telt nektek a hetetek?  Majd megkérdezed  apát,  hogy milyen a 
kiteozás?  De mindegy, majd megkérdezem tőle én :) Ma voltak Felelős Gasztrohős 
programok. Az az,  hogy mindenféle étellel és újrahasznosìtással kapcsolatos játékok 
voltak,  de majd elmesélem otthon :) Sajnos nem tudtam fagyit enni,  mert nem volt 
cukormentes. Most lesz a bátorság pròba kint,  kilenckor. Sajnos hét pontot kaptunk a 
szobaszemlére. Holnap találkozunk. Nagyon szeretlek titeket! 
Millió puszit küldök. 

Toth Szofi 2.b péntek

Megint újra itt vagyok :)
Képzeljétek, ma van a bátorság pròba. Úgy volt, hogy Emmával,  Dorkával és Csengével 
megyek,  de végül Dorka meg Emma lemondta. Remélem nem lesz túl ijesztő. 
Millió puszi,  Szöpörtyű



Restyánszki Anna 2.b péntek

Kedves Apa! 
Nagyon jòl érzem magam. Nagyon jò volt a bazár és a Balatonban fürdés is. A kaják is 
finomak,  mindig megeszem. Nagyon hiányoztok!  Nagyon várom már a szombatot. Most 
lesz mindjárt a bátorság pròba. Nagyon kedves leveleket írtok. Mindig gondolok rátok!  
Eddig minden jó volt, szerintem minden jó lesz.  Mamiék is nagyon hiányoznak. Add át ezt 
nekik légyszíves!  Biztos nagyon ijesztő lesz a bátorság pròba, de mondjuk azért van. Mit 
csinálsz otthon?  Remélem jòl érzed magad!  Nemsokára találkozunk, már nagyon várom!  
Mamáék is jòl vannak? Az új ágyam nagyon kényelmes.
Puszi,  Anna �

Baráth Viktor 2.b péntek

Szia anya!
Ma voltunk a bazárban. Vettem egy slimeot,  tudom,  hogy nagyon nem szereted, de nem 
dobhatod ki.  Most lesz a bátorság pròba. Vettem egy nagy vízipisztolyt is és neked egy 
ajándékot. �

Radnai András 2.b péntek

Nagyon hiányoztok  Anya meg Apa és Zsiga és Simon.  Voltunk. Bazárban, 
mindegyikőtöknek vettem ajándékot.
Sziasztok! Nagyon hiányoztok! 

Sebők Panna 3.a péntek

Sziasztok!!!�  Sokat gondolok rátok!�  Ma este lesz a diszkó!�  Nünüvel nem megyünk 
bátorságpróbára,mi végig diszkózni fogunk!�  Fürödtünk és nagyon jól éreztem magam 
ma. És ti? Hamarosan tali!
Puszi!

Pany� ♥�

Süveges Sára 3.a péntek

Kedves Anya! Ma itt lent a büfében költöttük a mai és a holnapi pénzünket. Holnap már 
megyek is haza. Vajon elmegyünk a strandra? Fagyizunk is? Képzeld el, hogy lejött a 
sebem és gyógyulóban van. Szeretlek Anya! Puszi!

Kriván Lili 3.a péntek

Drága Mentácska! Nagyon hiányzol, de szerencsére holnap már hazamegyek. Ma vettem a 
büfében egy szájat bizsergő cukrot amivel nyálas hangosat játszottam. Kaptam Barnitól 20 
forintot, cserében ő megpuszilt. Remélem, hogy mire hazaérek, nem fognak a fészelből 
elmenni a fecskék. Itt is nagyon sok a szúnyog és meleg van. Puszi, puszi, szia, szia, csók, 
Füzike

Fekete Bongor 3.a péntek
Kedves Anya és Apa!  Remélem sikerrel hazaérek. És nagyon szeretettel fogtok várni. 
Remélem hamar hazaérek. Puszi Anya, szia.

Kámán Maja 3.a péntek
Szia Anya! Nagyon jó volt a nap. Fürödtünk a Balatonban és vettem a büfében egy 
nyalókát. Nagyon hiányzol, holnap már hazamegyek. Puszil Maja.

Schaffer Zsombor 3.a péntek
Kedves Anya, kedves Apa! Már nem sok hiányzik, hogy hazaérjek drágalátós otthonomba. 
Ha hazaérek, megeszem az összes spagettit, amit csinálsz. Puszil Zsombor

Brázai Beni 3.a péntek Kedves Anya és Apa! Holnap jövök haza. Nagyon hiányoztok. Millió puszi. Beni



Bódi András 3.a péntek
Kedves Anya! Nagyon hiányoztok! De holnap hazajövök. Jót fürödtünk a Balatonban. Sok 
puszi!

Restyánszki Aurél 3.a péntek Kedves Anya! Sok puszi! Szia!

Szebeni Zsófi 3.a péntek

Kedves Anya, Apa, Kata és Don! Ma van a szülinapom. Hiányoztok. Ma voltunk úszni a 
Balatonban. Voltam a büfében, ahol vettem kindercsokit és sportszeletet. Ma még lesz 
bátorságpróba. Sok puszi, Zsófi!

Kramer Barnabás 3.a péntek
Kedves Anya és Apa! Összetört a vízipisztolyom. De attól még jól érzem magamat. Írjon 
nekem Andris! És ennyi. Szia Anyu!

Détári Zsófi 3.a péntek

Kedves Anya! Ma egy nagyon jó napom volt! Voltunk fürödni és ma volt a főpróba. Ma jött a 
Rozi is és mindenki a büfébe kezdett futni. Nagyon várom, hogy hazamehessek. Írj sokat, 
várom az üzeneteidet, puszi.

Bíró Lilien 3.a péntek

Kedves Anya! Nagyon hiányzol! Holnap már megyek haza. Remélem nálatok is jól telik a 
nap. Biztos nagyon jó lesz a hétvége, mert jönnek hozzánk vendégek. Szeretlek, hiányzol, 
imádlak, szia Anya!

Dobrovoczky Kira 3.a péntek
Kedves Anya és Apa! Nagyon hiányoztok! Voltam ma fürdeni és szeretlek. Már alig várom, 
hogy újra a tietek lehessek.

Tóth Liza 3.b péntek

Kedves Családom!
Miért kell holnap hazamennek? A mai napon is nagyon sokat fürödtünk. Már alig várom, 
hogy lássalak titeket. Ma lesz a bátorságpróba, már alig várom! Fürödjetek jót a 
medencében! Millió puszi mindhármotok a homloka közepére!
Holnap találkozunk!
Viszlát!�

Baktai Barni 3.b péntek

Sziasztok!  Már nagyon hiányoztok. Ma is mentünk a bazàrba,  vettem jêgkàsàt. Fürödtünk  
a Városban sokat, ahol Orsi néni meg Zsozsó dobàltak a vízbe.  Mindenki jókat nevetett,  
hogy milyen hatásokat ugrottam.  Puszi,  holnap már  találkozunk.

Katò Lelle 3.b péntek

Sziasztok!  Ma lesz a bátorságpróba. Fürödtünk a Balatonban ês Orsi néni meg Zsuzsi 
dobàltak minket.  Voltunk ma is a bazàrban,  vettem tetkót még jêgkàsàt.  Sziasztok,  
holnap talàlkkozunk!  

Parnaki Lili 3.b péntek

Sziasztok!
Ma lesz az ijesztés, és nagyon izgulok! A Balaton nagyon jó, főleg naplementekor. Eszter 
néninek vettem egy kulcstartó, amire az van ráírva, hogy "Eszter"! � ��
Várom már, hogy találkozzunk!
Puszi!



Semsey Orsolya 3.b péntek

Sziasztok!
A mai napon sok dolog történt. Például táncolunk, énekeltünk, csapatokban mindenféle 
feladatot oldottunk meg, a bazárban jégkását vettem, és mindhármotok nak egy 
meglepetést. Este lesz az ijesztgetés, amit nagyon várok! Alig várom a holnapot, hogy 
találkozzunk! �
Puszi,Orsi

Csikàny Luca 3.b péntek

Sziasztok!  Nagyon hiànyoztok. Délelőtt volt egy nagy vetélkedő és  Viola néni lelocsolt 
minket vízzel.  Ma nagyon  sokat fürödtünk a Balatonban,  Zsozsii ès Orsi néni dobàltak 
minket a vízben. Voltunk a bazàrban is, este pedig lesz a bàtorsægpróba. Sok puszi,  
holnap már találkozunk. 

Sashalmi Màlna 3.b péntek

Sziasztok! Nagyon várom, hogy találkozzunk.  Izguló,hogy mi lesz a bátorságpróbàn. Ma is 
voltunk a bazàrban. Sokat fürödtünk a Balatonban ès Zsozso meg Orsi nèni dobàltak 
minket a vízben. Puszi!  

Schliszka Dániel 3.b péntek

Sziasztok!
Nagyon sok dolog történt, voltunk táncolni és énekelni, fürödtünk a Balatonban. A tanult 
táncot a nap végén még utoljára elgyakorolta az egész iskola.
Most lesz a bátorság próba.
Puszi: Dani

Fejèr-Kuit Nina 3.b péntek

Sziasztok! Nagyon hiányoztok. Tegnap egy kicsit szomorkodtam, mert hiànyoztatok.  Ma 
lesz a bátorságpróba,alig várom.  Lellêvel megyek làmpa nélkül.  Ma sokat fürödtünk a 
Balatonban, Orsi néni  meg Zsozsiii dobàltak minket.  Holnap találkozunk. Puszi 

Csillik Bendek 3.b péntek

Szia Anya!
Vettem neked egy ajándékot a bazárban. Ma lesz az ijesztgetés, amit már nagyon várok! 
Bocsi, hogy tegnap olyan keveset írtam neked, csak fáradt voltam már. Remélem, jól érzed 
magad, ahogy én is!
Puszi, Benedek

Kis Dorka 3.b péntek

Sziasztok!  Nagyon izgatott vagyok a bátorságpróba miatt,  egyedül megyek làmpa nélkül. 
Ma voltunk megint a bazàrban és fürödtünk a Balatonban. Orsi néni  ès Zsozso dibàltak 
minket.  Elmarad sajnos a szàmhàború,  helyette dalolàszàs lesz.  Dèlutàn volt a 
tàncbemutató főpróbàja.  Nagyon hiányoztok,sziasztok! 

Boda Szonja 3.b péntek

Sziasztok!
A mai nap is nagyon jó volt! A legjobb a bazározás és a Balatonban fürdés volt! Az 
ijesztgetést várom, de egy kicsit izgulok! Jóéjt, sziasztok!

Oros Boti 3.b péntek

Szia Anya!  Már nagyon várom  a bátorságpróbàt,egyedül megyek làmpa nélkül.  Amúgy 
nagyon jól èrzem magam, remélem te is.  Ma is sokat fürödtünk, voltunk a bazàrban.  Egy 
jëgkåsät ittam.  Holnap már találkozunk! Puszi



Váradi Aliz 4.a péntek

Sziasztok!
Van egy rossz hírem elveszett a kulacsom!Hupsz!
Bocsánat nagyon bocsánat!Ott hagytam a kalandparkban!
Attól még én jól vagyok és jól érzem magam!
Bocsi anyu ettöl ne legyen rossz kedved!
Érezzétek jól magatokat!
Sok puszi!
LIZI

Konkoly Borbála 4.a péntek

Sziasztok!
Köszönöm apa hogy értünk jössz és remélem megkaptad  Mészi néni üzenetét hogy 
mikorra kell értünk jönni. Es el tudod hozni a telefonom? Már nagyon hiányoztok. De 
holnap találkozunk. Sziasztok�

Konkloly Csongor 4.a péntek

Sziasztok
Ma is nagyon jo volt sokat furodtunk tancoltunk es voltak feladatok nemsokara kezdodik a 
batorsag proba es lesz disco.

Sziasztok�

Katona Lili 4.a péntek

Sziasztok!!!
Ma elmentünk a bazárba és vettem nektek ajándékot.
Noé jól van,és ott aludt az oviban?Ma még lesz a bátorság próba szóval nagyon izgulok. 
Holnap már találkozunk is.Sziasztok! :)

Nádor Anna 4.a péntek

                    �
Ma lemaradtunk a reggeli tornáról.Fürödtünk a Balatonban és vettem a
bazárban egy úszógumit ami kék és fehér ésFOGOM HASZNÁLNI. Ez a nap sem volt 
olyan rossz.
Puszi,sziasztok� ;)

Tebaldini Dóra 4.a péntek

Szia anya �
Ma nagyon leégett a vàllam és se az aloavera nem segített így megkértem Orsi nénit hogy 
adjon valamit !
Milyen kiscicák maradtak?
Holnap ha 1_ re ér ide apa az még ép hogy jó de lehetőleg jöjjön 12-re puszi Dóri!



Bálint Márton 4.a péntek

Félreértés elkerülése véget, a bátorság próba ma lessz vagyis most� .
Mi nagyon jól vagyunk, holnap találkozunk, és ki megyünk utána a bazárba? Remélem ti jól 
vagytok, már csak két éjszaka és holnap � -al találkozunk. Bevallom egy kicsit izgulok de 
jó lessz, érzem� :-P;-):-).  Egyébként vettem egy kulcs tartó kakikát, nagyon 
cuki� .  Na most mennem kell várlak Mami holnap puszi� . Sziasztok!
Fontos UT:Mami hozd el légyszi a laptop táskámat ottvan valószínűleg az előszobában van 
vagy a nappaliban, köszi előre is� !

Csikós Panna 4.a péntek
Ma is nagyon jó volt a nap 
� ♥❤�

Serse Emma 4.a péntek Szia anya most elmaradt a szám háború de majd kezdődött el b.proba puszi es sziasztok!!!

Szabó Luca 4.a péntek

Sziasztok �  Ma lesz a bátorság próba, már nagyon izgulunk!��  Sajnos a számháború 
elmaradt de addig szabadidőnk van.❤� Jó sokat fürödtünk és vettem egy úszógumit 
is!� Már mindenkinek van ajándéka!� Ma is vettem egy jó adag jégkását,aminek a 
felet természetesen Sári itta meg!� ♥Már nekem is nagyon hiányoztok!� Végül Ancsa 
jöhet értünk!��

Papp Csanád 4.a péntek

Sziasztok!
Szerencsére Mészi néni nem felejtette el a bátorságpróbát� . Nagyon sok a szúnyog van 
és nagyon összecsipkedtek� .
Sziasztok! Ezer puszit küld: 

Csani

Horváth domán 4.a péntek

Sziasztok! 
Nagyon jól érzemmagam az erdeiiskolába! Kenem magam a fenisztilleln!
Nagyon várom hogy hazaèrjek!�
Ma lessz a bátorság próba!�
Ès buli lessz�
Szeretettel domán.

Hunziker Levente 4.b péntek

Szia Anya ! Ma lesz a bátorság próba és bolognai spagetti
�

Brázai Dorottya 4.b péntek

Kedves Anya és Apa!

Nagyon hiányoztok sajnos nem kaptam csak két üzenetet és a tegnapit pont nem! Nagyon 
várom a holnapot! Mi is voltunk már a bazárban csak 990ft költöttem majd otthon 
megmutatom mire ! Millió puszi!!!
Dodó �



Hanusovszky-Kiss Dávid 4.b péntek
Ma lesz a bátorság próba és bolognai spagetti lesz a kaja

Mizsei Sámuel 4.b péntek
Alig várom már hogy hamarosan haza érjek de izgulok a bátorságpróba miatt szeretném ha 
minél hamarabb találkoznánk.

Zentai Nilla 4.b péntek

Sziasztok!!!�

Nagyon jó volt a a mai nap .
Fürödtünk és nagyon jó volt a víz!
Ma vettem nektek egy levendulás szappant.
Magamnak  meg egy füzetet.

Ölel és puszil titeket :

Nünü �
u.i.Próbáljátok meggyőzni Apát cica ügyben!!!�

Antal Samu 4.b péntek
Sziasztok! A ma is nap nagyon jó volt a vacsi bologani spagetti lesz. Most nem jut eszembe 
több sziasztok.

Szabó Liliána 4.b péntek

Szia Anuti aputi és putimuti!:) Nagyon várom ,hogy találkozzunk ,mert 
híányoztok!� Remélem kiélvezitek ,hogy nem vagyunk ott!!!� Bocsi ,hogy 
most csak ennyit írok ,de fárattvagyok és mindjárt itt a kaja!� Nagyon imádlak és 
szeretlek titeket puszi puszi!!�

Mayer Andris 4.b péntek

Sziasztok!
Űűű mingyárt bátorság próba.
Nagyon.
Izgulok.
�
Nagyon hiányoztok,é a sziasztok.
�

Gerendák Anna 4.b péntek

Sziasztok!Nincs mit írnom ezért viszlàt!
   PUSSSZ!
Anna�

Bisits Mira 4.b péntek

Sziasztok!!!nagyon hiányoztok!!!már nagyon izgulok a bátorság próba miatt!!!!átadtam 
üdvözletedet eszternek és ő is üdvözöl téged!!!nagyon szeretlek titeket!!!
Pussszi!



Bertalan Katalin 4.b péntek

Sziasztok!!�

Bocsi apa hogy nem írtam idáig oda a nevedet csak azt hittem,hogy nem látod.A mai nap is 
szuper volt!!Fürödtünk és határoztunk is.Vettem egy slimeot� Most lesz majd a bátorság 
próba.Nagyon várom.Angival és Dóra nénivel megyek.sziasztok!

Késmárki Ádám 4.b péntek

Sziasztok!Várom már a holnapot és nagyon hiányoztok . Sajnos a bátorság próbáról még 
nem tudok írni csak annyit hogy egyedül megyek zseblámpa nélkül.Sziasztok és holnap 
elmondom milyen volt a bátorság próba.

Takács Bence 4.b péntek

Már nagyon várom a honlapot hiszen talizunk.
Nagyon hiányoztok!�

 Sok puszi! Bence.

Jakab Noah 5. péntek

Sziasztok, a mai nap is jól telt. Vizibicikliztunk, fürödtünk viszont sok programról 
lemaradtunk a Bencével mert azt a videót csináltunk amit Zsuzsa néni kert. Most mondta 
Laci bácsi hogy nem lesz szamhaboru. Még Még hatra van a nap izgi rezse mert mikor 
írom 19:19 van. Remélem veletek is minden ok. Alig várom h haza érjék.

Pá Jónàs 5. péntek Sziabapa voltunk Lacival Vízi biciklizni és szamhobouzni meg rurodtunk
Osvald Hanna 5. péntek Sziasztok nagyon jó volt a mai nap holnap találkozunk puszi sziasztok

Tar Janka 5. péntek

Sziasztok!
Iszonyúan várom, a holnapot!!!!! Végre hazam mehetek. Amúgy nem rossz de várom a 
klímát és a szúnyog mentes helyeket. Ma is fürödtünka Balatonban és tök jól lehűsített :)  
Ez a nap is nagyon jó volt! 
Nagyon hiányoztok még Lencsi is!!!!!!♥�
Szeretlek titeket sziasztok!!!!!!!! Ezer puszi!!!!! Janka

Süveges Barbara 5. péntek

Szia Anya és Apa!☺ Hianyoztok...képzeljétek hogy ma egy csomó szabadidőm volt és 
lehetett választani hogy bazárba mész vagy furdesz... és én a bazárt választottam...Orsi 
néni kocsijával utaztunk....majd egyedül vásároltunk...vettem egy nyakláncot amihez az volt
 írva hogy: "szerencse" és még egy csomó minden... igazából nincsen külön fotosunk es mi
 fotozunk mindent (mi=5.osztaly) . Szeretlek titeket.... 
Hianyoztok...BARBICUPI...�

Tóth Jázmin 5. péntek

Ma aludtunk a legtöbbet reggel pedig marad jártunk az ágyban. A tánc tök jól megy. 
Hárman mentünk a bazárban ahol láttunk egy csomó kiskacsát. Olyan cukik voltak. Adél 
meg addig vizibiciklizett. Ettem fagyit is. Most amikor írom a levelet épp a bátorság próba 
előtt vagyok amit nem írtam le azt holnap elmesélem. Írjátok sokat apa is.� Puszi.



Babcsányi Anna 5. péntek

Kedves Anya, Apa, Marci!

Először ma reggel a projekten dolgoztunk. Volt (már harmadszorra) tánc, Balatonban 
fürdés, és bazározás. Várom a bátorság próbát, de nagyon szeretnék végre hazamenni.☺

Márkus Emma 5. péntek

Helló Apa! 
Rozi már megérkezett anyával együtt.A mai program nagyon izgi volt � de más nkább 
szóban mesélek el mert történt rossz dolog is.� Már várom a bátorságpróbát hogy. Pont 
most megyünk vacsizni. Lehet hogy a levelem velem együtt érkezik ,de addig is ,
Sok puszi ,Emma

U.i.:Már nagyon hiányzol!   Xoxo

Geiszl Viki 5. péntek

Szia anya, apa, és Nóri!
Most éppen bazárban voltunk, és vettem mindenkinek pár ajándékot, és persze csomó 
dolgot magamnak� . Ma nem voltunk sokat balcsiban de nagyon jól éreztem magam!
Mennem kell és puszi, 
Viki

Giczi Benedek 5. péntek

Zsalma jeeeeeeeee�  Szia apa, Hugi, Olív! Ma nagyon sokat pihentem 
napközben volt tánc megna szokásosak. Sajnos a számháború elmarad, de a 
bátorságpróba szerencsére megmarad!☺☺☺�  Ma este 
bolonyai spagetti lesz a  vacsi:�  meg sör:�  meg... sok sör:�

Róka Barbara Boglárka 5. péntek

Szia anya Karesz Gábor és papa ma nagyon jól érzem magam sokat játszottunk elfogyott a 
pénzem kajára de remélem nem baj! Holnap végre talizunk és remélem kínait csinálsz és 
jól vagytok! Ma lesz a bátorságpróba és a disco remélem jó lesz! Puszi 
Csőrike!�

Bazula Gréta 5. péntek

Sziasztok!
Ma is elaludtunk! Nagyon vicces volt. Utána nagyon el kezdett ezt fájni a hasam, (még 
most is) ezért lemaradtam több programról is, de legalàbb sokat aludtam. Délutàn megint 
voltunk vizibiciklizni és ma is úztam jó sokat, de nagyon jól esett, csak nyelvem vizet és 
utána fáj a hasam.☹ Ma lesz a bátorság próba a T.Jankával megyek, mert nem lehetett 
hárman, de semejikünk sem bánja, hogy együtt megyünk. 
Sok puszi, holnap kb. délben jöjjetek�



Páln Janka 5. péntek

Kedves anya,apa,Kata,Bálint

Ma reggel felkeltünk és senki nem ment tornára az osztálybol.utána jóttek hozzánk ilyen 
Gasztro hősök akik sorversenyt tartottak a fenntarthatóságról.Utána Laci bácsival 
táncoltunk es utána lementunkma partra fürödni. Meg ma is vizi bicóztunknes 
csúszdásztunknis rajta.volt vacsi!!! Es még lesz tábortűz és dalolas es bátorság 
próba!holnap mar talalkozunk!!!!!!

Puszi , ölel ,szeret drága EGYIK gyereketek:Janka

Tóth-Mátrai Rozina 5. péntek

Sziasztok,milyen otthon!?
Velem minden rendben
Puszi:Rozi

Péntek Dániel 5. péntek

Sziasztok! Megkaptam ma is az üzeneteket és örülök hogy jól érzitek magatokat:-). Ma is jó 
volt a napom. Reggel nem mentem tornára, mert Zsuzsa néni megenged, hogy aludjunk 
addig amíg nem lesz reggeli. Ma reggel egyből egy jó nagyszünettel kezdtünk. 11-kor egy 
előadás volt, hogy hogyan kell utazni és utána megint volt egy nagy szünet. 1-kor 
elmentünk ebédelni és utána táncoltunk. Tánc után megint volt egy nagy szünet, utána 
meg egy össztánc volt. 16:30-kor is volt egy szünet utána meg vacsoráztunk. Remélem 
nektek is jó volt a napotok.10 puszi!!!!!

Buday Olivér 5. péntek

Sziasztok!
Bocsi, hogy rövidebb tüneteket küldtem, csak nem volt elég idő hosszabbat írni. Ez most 
sincs sajnos máshogy, mert most fogunk menni a bátorságpróbára. Ma is voltunk a 
bazárban, amíg az osztály többi tagja vízi biciklizett, kivéve Bencit, aki sajnos délután 
rosszul lett. Mostmár jobban van, de mar mindannyian fáradtak vagyunk. Hiányoztok!
Puszi, Olci

Endersz Frigyes 5. péntek

Sziasztok! A mai nap nagyon jó volt. Így a tábor végére megírom, hogy  Danival és Benovel 
és Noahval vagyok. Ma voltunk vízi biciklizni és sokat voltunk a Balatonban. Az étel 
elfogadható volt es nemsokára lesz a bátorság próba. Jonassal és Danival megyek lámpa 
nélkül. Holnap találkozunk! Pusziiiii!!!!!



Szirmák Bence 5. péntek

Sziasztok!

A mai napon nem voltam progikon mert Noahval a projecthez csinaltunk kis filmet 5 oran 
keresztul aztan aztan elprobaltuk az enekes reszt es elmentunk furodni a Balcsiban aztan 
tancoltunk es feljottunk en lefekudtem mert megint fajt a fejem de 1 ora ora pihi utan jo lett 
aztam elmentunk vacsizni es most megyunk majd enekelni aztan a batorsagprobara es 
diszkoba.
Hova mennenk furodni?
Milyen volt a napotok?
Puszi Bencu$.

Sárközy Blanka 5. péntek

Sziasztok!

Remélem föl vettétek Ádám műsorát. Apa mikor jön haza? Sajnos még lett sok 
szúnyogcsípésem, miközben írok megint még akart csípni egy :( . 
Ma voltunk strandolni, elmentünk vízi biciklizni ès mèg lessz a bátorság próba. 

Odi 6.a péntek

Sziasztok nagyon szeretlek titeket ,ma lesz a batorsag proba ,es Bodzival megyek mar 
meg is beszeltem vele ,es a szam haboru elmarad szerencsere ,ma majd lehet hogy nem 
tudom megmosni a hajam de amigy jo sokat vagyunk a Balatonba ugy hogy szerintem 
majd nem kell ,de ha marad idom ,szeretlek titeket puszi Blacky Anya Apa❤

Szabi 6.a péntek

Szia Anya! Ma sajnos el fog maradni a számháború, (nem tudom miért). :( De a lényeg az, 
hogy még mindig ÍRTÓZATOSAN MELEG VAN, de a Balaton irvosolja e problémát. Ma is 
volt 4 óra szabadidőnk, amikor kb végig fürödtünk. A szobánkban még mindig szauna van, 
de legalább estére lehül. Szia!

Bányai Boglárka 6.a péntek

Szia anya!

Mindjart talalkozunk�
Sokat furodtunk ma, minden rendben volt...stb...
Nagyon szeretlek ;) � �
Szia�

Tamara 6.a péntek

Hahó! 
Ma ettem egy lángost és egy csomót voltunk a Balatonban. A uíz nagyon meleg volt! Most 
pakoljuk Hanna bőröndjét mert megy haza� . Valaki becsórta a sapim�� . De még nem 
adom fel a keresést! Puszi! 
Pamara�



Bányai Boglárka 6.a péntek

Szia anya!

Mindjart talalkozunk�
Sokat furodtunk ma, minden rendben volt...stb...
Nagyon szeretlek ;) � �
Szia�

Zahorán Noémi 6.b péntek

A mai nap NAGYON jó volt csak egy kicsit berágott rám Sávi de nem volt baj. Lara pedig 
egyszer megölelte fürdőruhában jut eszembe fincsi a parton a pali. A délutáni kis nyugis 
semmit tevés volt a legjobb az usagit olvastam ami vègre meglett mindjárt ki olvasom már 
csak pár oldal. Ja és írjatok valami cukor a kutyákról!

Huszárik zina 6.b péntek

mai nap igazán külõnleges volt. Mivel jól aludtam és az itt töltött idő alatt először ettem 
ebédre. Anna ma sajnos betegett  és ezért hazavitték:( 
Az ujjam: nem fáj nincs vele semmi különös. A szálka még nem esett ki belőle de nem fáj.  
Ma lesz a bátorság pròba  és Zozival fogok menni.  Már  nagyon  várom. Már  nagyon  
hiányoztok!  De holnap találkozunk!
Pusszancs �

Zozi 6.b péntek

Szia anya és apa! A ma nap is király volt, mivel megint bazároztunk és fürödtünk, 
mindenféle játékos féleség is ami tök vicces volt  
az ebéd egyszerűen isteni volt és nemsokára vacsizunk, ami bolonyai lesz annyira várom a 
bátorságpróbát  és a discot is, szeretlek puszi mielőtt még elbúcsúzok, kérlek írjatok csók a 
családnak�

Szirmàk Laura 6.b péntek

Sziasztok!�
Ez a nap is jó volt...bàr...màr nagyon fàradt vagyok,ès màr nagyon szeretnèk veletek 
talàlkozni. A mai programjaink: fürdès, plakàt kèszìtès,ès egy ilyen nagyon jó előadàs,ami 
az ètelről ès rèszben az újrahasznosítàsról volt szó. Nagyon tetszet!! Kiràly volt!!�
A mai kedvenc programom a bàtorsàgpróba lesz!!� Egyèbkènt sok finomsàgot 
eszem�  A szobàban olyan meleg van, mint egy sivatagban....�� Uhh...màr vàrom 
nagyon hogy Bodzival pancsoljak holnaaap!�  milyen Andièk autója?�  Jó volt a 
szülinapozàs?�  Èdesapa mennyit sètàlsz Bodzival?�  Köszi a Nagyszülőknek is a 
leveleket! Sajnàlom hogy szerencsètlem volt az egèsz napod Csigàm!�
Hogy vagytok? Szèp estèt nektek!�  Szeretleeek Titeket! Egyre jobban hiànyoztok!�
De azèrt jó egyszer a felügyeletetek nèlkül rosszalkodni!�



Szabó Sára 6.b péntek

Hali család!
Egy osztály fotó: Zalán hello kittys napszemcsiben, Rubin kettő napszemcsi is volt, aztán 
ott voltam én, rózsaszín kinyújtott nyelvvel, ami úgy nézett ki, mintha megnyalnám 
Szilárdot. Ott volt még Dorka a jégkásával, ami eredetileg az enyém volt, de aztán 
odaadtam Ádámnak és valahogy Dorkához került. Enikő Zozira támaszkodott, mire Zozi 
msgszólal: Ne Encsiláda ott égtem le!
Úgy érzem ez már tényleg a legvége.
Most épp vacsoráznom kéne, de az időmet rátok áldozom.
Már kezdetek hiányozni. Hiányzik Zserbó, hiányzik Anya, Apa, Milu, Mari Mama és Ancsa 
is. Már várom, hogy találkozzunk.
Puszi Sári!
UI: Még hátravan a bátorságpróba.



Tóth-Mátrai Cecília 8. péntek

Sziasztok! Sajnos arra nincs lehetőségem, h mindenkinek külön válaszoljak, de 
megpróbálok mindenki üzenetére reflektálni. (remélem jól használon a szót...)

Msr. Chalamet, Luckókám! Nagyon cuki vagy h írtál, minden szuper! Rohadt meleg van, 
egész nap szenvedünk csak a Balcsiban jó! Harry Potter spanyolul? Jól hangzik, majd 
meséldd el mennyire értetted! Milyen volt a tapasozás? Remélem h szirgosan készíted a 
testvér karkötőt, és kész lesz mire haza érünk különben elnáspángollak! Vízibicikliztünk, 
nagggggyon vicces volt. Dávid bácsi is velünk tartott és nagyon laza, meg jófej volt.
Nagyon sok puszi: Phetevon, Ráspoly

Ui. : vannak izgi pletykáim,, Zsoltról"... 

Borci-Morcikám! Mindigis barnább voltam mint te, szval erről már lemaradtál, bocs. 
Remélem te is szorgosan, Luckókámmal karon öltve készíted a testvérkarkötőt. Az enyém
 egész jól halad❤ A tetoválásról lehet szó, én amugy már vettem magamnak mandalásat. 
Valami olyasmit nejed is vehetek... Holnap tali, addig is puszi: Cickány

Mamácskám! Nagyon jól érzem magam, vicces a lányokkal is, bár vannak kisebb 
drámák... Vízibicikliztünk is, nyáron is muszáj lesz, mert nagyon mókás volt. Nem égtem le,
 de szépen  barnulok, szerencsére. Örülök h ti is jól vagytok, holnap találkozunk, puszi:Cili

Papcikám! Igyekszem megfogadni minden hasznos tanácsodat, de sajnos én ezekhez túl 
rossz vagyok h mindegyiket betartsam... Nagyon várom már h elmesélhessek mindent, 
holnap tali, puszi: Cili❤

Mindenkinek: tudom hogy tele van hibákkal az írásom, nehéz telefonon írni�

Solt Lizán 8. péntek

Szijasztok
Sry h nem irtam par napja, gondoltam tudjatok h nincs semmi baj es nagyjabol minden jo, 
azert jo lenne lenne mar haza menni, kivsit hianyoztok, meg ugye haverok na mindegy xd 
szval igazabol sokat kell mesélem, majd emleneztess h akartam valamit. Sziasztok majd 
holnap találkozunk 


