
 1 

 

Segíthetek? MOL 
Gyermekgyógyító program 

 
KORZETTES TÁBOR 2008 

 

 
 

 

 

 
AZ LGT „ELFELEJTETT SZÓ” CÍMŰ DALA ÁTKOMPONÁLVA 

„BÁTORÍTÓ SZÓ” CÍMEN A KORZETTES TÁBOR LAKÓI 
SZÁMÁRA 

 
 

Értünk egymás nyelvén egy scolis életét 
Korzetett hordunk, mert nagy itt most a tét. 

Cegléd adott otthont a scolis csapatnak 
Éreztük mindig, hogy bátorítanak. 

Tornázz minél többet és hord a korzetted 
Megváltozik meglátod majd az életed. 
Csapatunk mindig vidám és közben dalol 

Hálásak vagyunk mind hogy támogat a MOL. 
Refrén átvezető: 

Nekem ne mondd, hogy a korzett nem neked való 
Mert mindannyian várjuk azt a dícsérő, szépítő, éltető, buzdító 

egy -két bátorító szót. 
Refrén: 

Minden ember jó, kit megtalál egy szó 
Minden szó is jó, ha embernek való. 

Minden korzett más, de éppen ez a jó 
Hát miért várnál még, ha elhangzott egy bátorító szó. 
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Mi hordjuk a korzettünk, ami látható 
És hogy ha megkérdik mondjuk mire való. 

Különleges élmény nekünk hogy van csúszda park 
Kiélvezzük minden percét ameddig csak tart. 

Barátságok születnek és te is változol 
Hatással vannak rád és döntést is hozol. 

De nem felejtjük el, aki nekünk korzettet készít 
Munkájával életet és hátat megszépít. 

szeret minket érezzük, így lett példaképünk 
Bátorító szavakkal sokat ad nekünk. 

 
Refrén: Nekem ne mondd...... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IWIW GERINCFERDÜLÉS 
FÓRUM, 
2008. AUGUSZTUS 24. ESTE,  
A HAZAÉRKEZÉS UTÁNI 
ÓRÁKBAN  
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Nyelv  
magyar 
Tulajdonos 
Kerekes (Apáti) Andrea 
(916) Üzenek 

"Olyan jó a korzett, mert átölel!" (Lengyel Zsuzsi) 
Nagy örömünkre: http://www.gerincferdules.hu 
Az istenek a fejükre estek?  
...és Barbarának mindig igaza van  
Andreának is mindig igaza van, és mivel ezt Barka 
mondja, ezért igaz...   

 
Kerekes (Apáti) Andrea Link | Válasz erre | augusztus 24., 19:26 | 13950. 

Nagyon köszönöm a PIROSaknak, hogy ennyire lelkesek voltak, hogy összetartottak, 
hogy szerették egymást! Azt meg külön köszönöm, hogy egyiküket sem kellett 
figyelmeztetnem a korzettviselésre...  

  

Varga Mercédesz [Mergio] Link | Válasz erre | augusztus 24., 19:11 | 13947. 

Sziasztok!!! 
Nagyon jó volt a tábor!Máris hiányzik mindenki!Remélem jövőre is tudok 
menni!!!   

  

Rónai Zsófia [Zsófi.] Link | Válasz erre | augusztus 24., 18:53 | 13945. 

13927: Szia!  
A "tartós használat" minden bizonnyal azt jelenti, hogy mindig hordanod kell . 
Szerintem ne izgulj, nem fognak nyomoréknak tartani, mert nem vagy az . Arra 
viszont mindenképp készülj fel, hogy mindenki kérdezősködni fog Tőled, elvégre nekik 
ez tök új... légy kedves, és válaszolgass nekik, hogy megértsék, miért is van erre 
szükséged . HAJRÁ!!!  

 
ElőzményBárány Anna [Kan -na/-csi] augusztus 24., 
14:02 

 
Rónai Zsófia [Zsófi.] Link | Válasz erre | augusztus 24., 18:51 | 13944. 

Sziasztoook!  
Húúú, nagyon jó volt a tábor! Teljesen be vagyok sózva még mindig , és máris 
hiányzik az ottani társaság... remélem jövőre is tudok menni . 
  

 
blasko borbala 
[boriis.] 

Link | Válasz erre | augusztus 24., 18:15 | 13943. 

hahó mindenki! 
nagyon jó volt a tábor! remélem jövőre is eljutok a táborba  

  

 
Prommer Katalin [Kata, Kat :)] Link | Válasz erre | augusztus 24., 17:52 | 13938. 

Sziasztok!Először is szeretném mindenkinek megköszönni a tegnapi meglepetést, 
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nagyon jól esett,egyáltalán nem számítottam rá.Na tessék,,még most is elkezdtek 
potyogni a könnyeim.. 
És már most hiányoztok nekem is,egészen furcsa,hogy nincsen nyüzsi körülöttem..ja,és 
majd elfelejtettem:a korzettet vegye fel mindenki ! 

  

 
Bárdos Dóra [Ágátmá, Cicabog... Link | Válasz erre | augusztus 24., 17:13 | 13937. 

Helló, remélem mindenki hazaért, 10-ig szabadprogram, 11-kor takarodó! Ja és 
tegyétek fel a kezeteket...   

  

 
Bécs Lajos [Lali] Link | Válasz erre | augusztus 24., 17:12 | 13936. 

Én a búcsúzkodást alig bírtam ki könnyek nélkül  de azért nagy nehezen ment. 
Hiányoztok! 

  

 
Kerekes Adria Flóra 
[Adria] 

Link | Válasz erre | augusztus 24., 17:08 | 13935. 

13933: Szia Liza! Én jól éreztem magam.   

 
ElőzményKálmán Liza ♪ [Lizu,Bogár,Bo... augusztus 24., 
16:55 

 
Kerekes (Apáti) Andrea Link | Válasz erre | augusztus 24., 17:00 | 13934. 

Hahó, táborozók! Nekem már most hiányoztok! Most megyek a fürdőkádba (már 
majdem elfelejtettem, mi az ), aztán este jövök  

 

  

Bécs Lajos [Lali] Link | Válasz erre | augusztus 24., 16:22 | 13930. 

Üdv mindenkinek! 
Remélem mindenki hazaért szerncsésen. Mi kb 5 óra alatt értünk haza, de csak azért 
mert megálltunk közben. Nagyon jó volt a tábor.   

  

 
Csorba Dorottya 
[Dóri] 

Link | Válasz erre | augusztus 24., 16:19 | 13929. 

nagyon tetszett a tábor, jobban mint a tavalyi  (de a tavalyi is jó volt) 
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IWIW HOZZÁSZÓLÁSOK AZ AZÓTA ELTELT NAPOKBAN  
(2 NAP ALATT KB. 15 OLDAL, 570 HOZZÁSZÓLÁS) 

 
 
Visnyei Zsófia [zѕoкι] Link | Válasz erre | augusztus 27., 13:18 | 14591. 

14590: Mennyi mindent köszönhetünk Nekik..  Nagyon szeretjük Őket.  

Kálmán Liza [Lizu,Bogár,Picu... 

Nos a tábor életem legjobb és legnagyobb élménye volt..!Rengeteg erőt és energiát 
adott,és többet segített,mint azt valaha képzeltem volna!(És szerintem így van ezzel a 
többi táborlakó is!)Ez alatt a pár hét alatt többet nevettem,mint máskor 1 hónap 
alatt,pedig igazán vidám emberke vagyok!  Nagyon sokat segített nekünk az,hogy 
láttuk,nem vagyunk egyedül,és az is,hogy ezek közül az emberek közül rengeteg igaz 
barátot szereztünk!A programok,a játékok,az éjszakába nyúló beszélgetések,no meg a 
RENGETEG nevetés,mind csodálatossá és különlegessé tette a tábort!!És életem 
legszebb élménye volt,az biztos!Gyönyörűvé tette a nyaramat,és még mindig 
legszívesebben ott lennék!Csodás volt érezni ezt a láthatatlan kapcsot,ami így összeköt 
bennünket,gyereket,és felnőttet egyaránt..!Nagyon remélem hogy jövőre is 
mehetek,már csak ezért is érdemes lesz,hogy elteljen még egy év! 
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Sallai Péter [Khan] Link | Válasz erre | augusztus 26., 21:23 | 14471. 

14468: nekem is hiányzik hogy reggelente szó szerint egymás kezébe adták a 
kilincsünket a felnőttek : )) Meg a reggeli torna, sorbaállás a reggelihez holt kómás 
fejek társaságában és mindig késett minden étkezés, de nem baj, jól elvoltunk mindig. A 
víz meg iható volt, nem tudom mi volt a bajotok A séta Kecskeméten aztán Szarvason 
igazi élmény volt! Arborétumi szúnyog-ételek lettünk, aztán a bolond(os) kapitány 
történeteinek kíséretével hajókáztunk egy kicsit. Ezen kiránduláson lett hatalmas 
rajongótábora Szabó Petinek, aki átvette az irányítást : ) A tornák sem teltek 
élménymentesen, dehogy is telhettek volna egy ilyen csapattal... Elszakadó tornagumi 
(nem tudom mi a neve, Szilvinél használtuk), korzett amortizálás Katánál (Gery és Vivi 
kapcsolata )  

 
Patai Dóra [Dóri] Link | Válasz erre | augusztus 26., 20:49 | 14460. 

Sziasztok! 
nagyon nagyon jó volt a tábor.  Olyan jó volt azt érezni hogy nem vagyok egyedül a 
problémámmal és hogy bárkivel tudok beszélgetni a fűzőről (és persze minden másról 
is) hogy azt nem tudom rendesen leírni. Megerősített lelkileg hogy nem vagyok 
egyedül láttam hogy ők is csinálják, ők sem adják fel és ez ösztökélt hogy én sem 
fogom. Nagyon jól meg volt szervezve az egész tábor és a programok is. Például 
nagyon tetszett az olimpia, jól ki voltak taláLva a feladatok és az is hogy istenek adják 
őket. Sok új barátot szereztem és azokkal is erősebb lett a kapcsolatom akikkel tavaly 
összebarátkoztam. Az lett volna a legjobb ha maradhattunk volna még egy hetet, de így 
is remek volt.  Ugye jövőre is eljöttök akik az idén voltatok? Mert én biztos.   

 
Tary Timót [Timcsi] Link | Válasz erre | augusztus 26., 20:16 | 14451. 

A tábor nagyon jó volt.Eleninte azt hittem, hogy nem majd különösebb érzés az hogy 
fűzősök lesznek körülöttem de amikor megérkeztem és a tábor többi napján is jó érzés 
volt, hogy vannak körülöttem olyan emberek mint én.Számomra nagyon tanulságos volt 
ez a tábor.Ezelőtt ha edzésre mentem mindig levettem a fűzőt de a tábor óta mindig 
fűzőben megyek edzésre és otthon is többet hordom.  
Nagyon sok kedves és tényleg hozzám hasonló emberrel találkzotam ami nagyon jó 
volt.Legszívesebben még mindig ott lennék a táborban a többiekkel és csinálnám a 
dolgokat tovább amiket a táborban csináltunk.Mint például estei kosárlabda, ping-pong 
Árpival, vagy este hülyéskedés a 17-es szobában.És a vezetőség is sokat segített abban 
hogy még jobban felvállaljam a korzettemet és nyíltan viseljem.Nagyon jó kis csapat 
jött ott össze a táborban.Sajnálom, hogy mindenki többnyire 80 km-en kívül lakik 
tőlem, és hogy csak ritkán találkozhatunk.De legalább az lyen alkalmakkor mint a fűzős 
tábor találkozhatunk.Remélem jövőre is jön mindenki  

 
Rónai Zsófia [Zsófi.] Link | Válasz erre | augusztus 26., 19:53 | 14447. 

Nagyon-nagyon jó volt , főleg az, hogy láttunk más fűzősöket magunk körül. A tudat 
eddig is megvolt, hogy nem vagyok egyedül, és eddig is nyíltan mutogattam 
mindenkinek Nudlit , és viaskodtam a "szájtátós-bambulós" emberekkel - 
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mégsem látok soha senkit fűzőben, itt a világ (vagy legalábbis Budapest) végén , 
és a táborban szemmel látni ennyi embert, aki tisztára ugyanebben a helyzetben 
van... még nagyobb bátorságot adott. 
A tábor számomra nem csupán egy olyan tábor volt, mint például az iskolai erdei sulik, 
vagy bármelyik másik, amikben valaha résztvettem eddig, ahol szétröhögtük az 
agyunkat, és totál hülyét csináltunk magunkból (noha ezt itt is megtettük Vikivel, és 
Ritával épp elégszer ). De most először éreztem azt, hogy amint hazaértem 
hiányoztak azok, akikkel ezt a hetet eltöltöttem. Komolyan sírni tudtam volna... 
legszívesebben felültem volna a következő buszra/vonatra, és irány Cegléd, vissza 
Hozzátok... 
 

 
 
Szögi Viktória [Viki, Wicky,... Link | Válasz erre | augusztus 26., 18:49 | 14442. 

14414: A mi táborunk nemcsak arról, szólt, hogy jól érezzük magunkat, bár egész héten 
megállás nélkül nevettünk. Ez a tábor, azért is fontos, hogy a korzettes gyerekek 
megértsék, nem egyedül vannak a fűzőviseléssel, ami sokszor nehéz feladat, hiszen 
furcsán néznek ránk az emberek. Itt erőt meríthettünk egymástól, tapasztalatokat 
cserélhettünk és nagyon jól szórakoztunk!!! Rengeteg új barátot szereztünk és nélkülük 
már nem is ugyanolyan az életünk. Nagyon köszönünk mindent a felnőtteknek, aikik 
nékül mindez nem történt volna meg, feledhetetlenné tették számunkra ezt a hetet.  
Segített sokaknak megszokni a fűző hordását és könnyebben állunk neki a napi 
gyógytornának is. Elindultunk egy uton, vagyis az uton amin tovább kell 
haladnunk. 

Részlet, Erdei Dóra - egy júliusi táborozó - édesanyjának leveléből: 

From: Erdei Sándor  
To: 'Schuster Barbara'  
Sent: Thursday, August 28, 2008 6:06 PM 
Subject: RE:  
Szia! 
 
Voltunk ma nálatok. Sajnos szabin vagy, legalábbis nekünk sajnos �, gondolom neked 
annyira nem.  
Szerettük volna elmondani, hogy mennyire jól sikerült a tábor. Dóri rengeteg élménnyel 
és egy csomó új baráttal gazdagodott. Még mindig nem fogyott ki az élményekből, még 
mindig mesél valamit, amit még nem mondott el vagy már elmondta, de muszáj újra és 
újra. A tábor is gyönyörű helyen volt.Én is szeretném megköszönni a táboroztatást 
neked és a többi kedves kollégádnak. 
Egyébként Dórival minden rendben, szépen halad előre. 
További jó pihenést. 
 
Szia: Erika 
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Kedves Barbara! 
 
Az az igazság, hogy először arra gondoltam, hogy írok pár köszönő sort a 
táborral kapcsolatban, de aztán lebeszéltem magamat, mert nem találtam a 
megfelelő szavakat... 
 
Fantasztikus jó élményekkel tért haza a gyerekünk, rengeteg új barátot 
talált, és sok erőt kapott az elöttünk álló nem könnyű évekhez. 
 
Mégegyszer köszönöm a rengeteg munkát, az odaadást, a szeretetüket, 
támogatásukat.Remélem, lesz folytatás. 
 
Üdvözlettel: 
 
Tünde 
ps:Mondtam, hogy nem találom a megfelelő szavakat... 

 

Beszámoló (részlet) 

 
A 2008. évi Korzettes 
tábor sikere – 
köszönet érte a 
MOL-nak és az Új 

Európa 
Alapítványnak – 
minden korábbi évet 
felülmúlt. A gyerekek 
nagy számára való 
tekintettel – az 
eddigiekhez képest 
rendhagyó módon - 
ebben az évben 

próbálkoztunk 
először a két 
turnusban való 
táboroztatással, amitől 

természetesen kicsit tartottunk (hiszen az adminisztrációs, szervezési, egyeztetési 
feladatok megduplázódtak). Azonban a tábor(ok) óriási sikere, hihetetlenül erős 
visszhangja és a gyerekek-felnőttek szűnni nem akaró lelkesedése hamar 
elhalványította a tábort megelőző hónapok, hetek feladatait és fáradtságát. 

 Mindkét tábor helyszíne a Ceglédi Diáktábor volt, amely bensőséges, 
családias hangulatot biztosított a résztvevőknek, és remek környezeti adottságokkal 
rendelkezik. A gyerekeknek a következő programokon vettek részt:  

- kézműves foglalkozások (batikolás, csuhébaba készítés, gyertyaöntés, 
hűtőmágnes készítés, korzettdekorálás, gyöngyfűzés, üvegfestékkel alkotás); 
lovaskocsizás-lovaglás;  kirándulás a közeli Kecskemétre (városnézés) és 
Szarvasra (Szarvasi Arborétum megtekintése, hajókázás a Kőrös holtágán és az 
augusztusi táborozóknak: fáklyás hajós felvonulás, tűzijáték); órarendi 
foglalkozások a tábori segítők részvételével (háromféle gyógytorna, tánctanulás, 
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életmódbeli tanácsadás, masszázs, önismereti játék, játékos grafológia); kötetlen 
sport: foci, röplabda, kosárlabda foglalkozások; twister, activity, kincskereső játék; - 
látogatás az élményfürdőben és az aquaparkban. 

Természetesen a 120 férőhely már farsang körül elfogyott a méltán népszerű 
Korzettes táborba, igaz a jelentkezők közül előnyben részesítettük a friss és igazán 
támogatásra szoruló korzetteseket illetve azokat, akik az eddigi évek munkája (a 
fegyelmezett korzettviselés és gyógytorna végzése miatt) miatt különleges 
megbecsülést érdemelnek.  

A táborlakók életkori megoszlása széles skálán mozgott, a legfiatalabb 4 évestől 
a legidősebb 18-20 éves „gyerekekig”. (Ez utóbbi életkor jól jelzi, hogy a gyerekeink, 
még ha ki is nőttek a klasszikus táborozós életkorból, nagyon kötődnek ehhez a 
közösséghez, nagyon sokat jelent nekik a tábor még mindig). Nagy sikerként 
könyveljük el, hogy az ország egész területéről érkeztek táborozók : elkötelezett 
orvosi segítségnek hála érkeztek gyerekek Békéscsaba környékéről, egymást erősítő 
csapatként többen jöttek Kecskemétről és környékéről, Miskolcról, Szegedről, 
Veszprémből, Százhalombattáról vagy akár kis településekről (Kávás, Perkáta, Ács, 
Szalkszentmárton, Vitnyéd) illetve a határon túlról is, Erdélyből. 

Természetesen az egyik leglátványosabb sikert a kirándulásokon és a strandon 
értük el: a gyerekek bátran, a csodálkozó és kérdő tekintetekkel mit sem törődve 
vették fel pólón kívülre vagy fürdőruhájukra a korzettet és mosolyogva, 

felszabadultan válaszoltak az őket kérdezőknek. 
Ezen alkalmakkor sokan először 
tapasztalhatták meg, hogy most ők (a 
korzettesek) vannak többen és elképesztő 
egységet alkotva először történt meg, hogy nem 
rejtegették, szégyellték korzettjüket, hanem 
bátran felvállalták azt.  

A hagyományos táborzáró programok 
közül idén is kiemelkedett a Nyílt nap, amelyet 
a szülőknek, szakembereknek, vendég 
gyerekeknek, az alapítvány segítőinek 
rendezünk és idén minden korábbinál 
színvonalasabb programmal vártuk őket. Ez 
főképp a búcsúzó, korzettviselésből és a 
táborozásból „kiöregedett” gyerekek 
produkciójának volt köszönhető, akik 
fantasztikus műsorral köszönték meg az évekig 

tartó segítséget, egyúttal élő példaként szolgáltak arra az újak előtt, hogy boldogan-
mosolygósan is végig lehet csinálni ezeket az éveket. Természetesen megható 
hozzáállásuk a felnőtt segítőknek is erőt ad a folytatáshoz. 

 
 
 
A tábori program gazdagsága és élményekkel való „zsúfoltsága” egyértelműen a 

hihetetlenül elkötelezett és fáradhatatlan segítők érdeme. Az idei táborok 
elképesztő munkát követeltek az önkéntes segítőktől, akik közül többen mindkét 
táborban részt vettek (a saját szabadságukon, ellentételezés nélkül). 
Meggyőződésünk, hogy amellett, hogy a gyerekek látják a felnőttek elkötelezettségét 
(akár szakmai okokból, akár azért mert sokan a betegségben is érintettek voltunk), a 
gyerekek mindennél erősebben a felnőttektől feléjük áradó szeretetet érzik és ennek 
köszönhető a Korzettes táborok megragadó, fantasztikus légköre, nehezen felejthető 
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hangulata. Az augusztusi tábor egybe esett a pekingi Olimpiai Játékokkal, amiről a 
tábor – a sportvetélkedők mellett -  egy olümpuszi istenekkel kapcsolatos játékkal 
emlékezett meg. A gyerekek számára – az utolsó napon kiosztott kérdőívek tanúsága 
szerint – a legnagyobb élményt az jelentette, hogy a felnőttek „gyerek módra”, 
mindenről megfeledkezve, felszabadultan vettek részt a játékban, lepedőkbe csavarva, 
fejükön fűzfaágból font koszorúval nevettették őket:  
- tették mindezt azért, mert szerették volna, ha a táborozó gyerekek elfeledkeznek 
egy kicsit a mindennapokról, a korzettes létről, arról, hogy két hét múlva újra iskolába 
menni, ahol talán egyedül lesznek korzettesek, s ahol olyan terheket cipelnek, 
amellyel még sok felnőtt is nehezen küzdene meg… 
Kétség sem fér hozzá az álmunkat valóra váltottuk, így ezúton is még egyszer 
köszönjük a MOL nagylelkű támogatását, amely lehetővé tette, hogy 120 gyereknek 
szerezzünk idén nyáron csodálatos egy hetet, 120 gyerek lelkében mozdítsunk meg 
valamit, 120 gyerek a korábbinál sokkal inkább megértse-elfogadja azt, hogy a tábor, 
a kezelés, a küzdelmünk róluk szól, értük szól.  

 
 
 


