
Visszajelzések a 2010. évi Korzettes táborok két turnusából: 

Köszönjük  a  tábort,  Noémi  élményekben  gazdagon  tért  haza.  Nagyon  jól  
érezte magát!
 
Vince teljesen feltöltődve 2 egész napja  nap csak a táborról mesél! !!!!!!

Dorottya  Zywny: De az akkor sem lesz ilyen jó...  nah jó talán jó lesz...  de ezt nem lehet 
felülmúlni :) Olyan nagyon jó volt!!!

Hanna nagyon jól érezte magát, tele volt élménnyel, és lelkileg is feltöltődött korzett viselés 
szempontjából.  Nekünk  mindenféleképpen  segített  a  tábor.  Még  egyszer  nagyon  szépen 
köszönjük Nektek! 

Márkus  Dávid  [Kalamér]  Link   |  Válasz  erre |  augusztus  22.,  18:20  |  54274.  54272: 
ÁÁÁÁÁÁÁÁH BASSSSSSZZZUS NAGGGYON JÓÓÓÓÓ VOOOOOLT=)=)=D=D=D=D 
Életem legjobb tábora és megkockáztatom, hogy legjobb hete=D húúúúúú teljesen áááh na 
mindegy nem vagyok íróképes, annyi emlék kavarog bennem ja és hát két és fél órát aludtam 
az éjjel xDD EZ TÉNYLEG MINDENT VITT  jajjdejóóóóó ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ XDDD 
bocs  hogy  ilyenekkel  untatlak  titeket,  de  ez  annyira  fenomenálisan  fantasztikusan 
szuperjóvolt,  hogy  azt  nem  lehet  leírni  D
A Huncutnéni, a pszichológiai kísérlet, a BULIIII, az őszinte beszélgetések, a programok, a 
NÉNIK  (tízfekvőtámaszkorzettben-megvolt  xD)  vízbelökése,  a  ruhástól  vízbe  ugrás, 
MINDEEEEEN, a fiú-lány arány 5fiú:38lány (kacsintósmile), ÁHHHH KÖSZÖNJÜÜÜÜÜK

 

Jánosi Henrietta [нεиич™vs. ...  Link   |  Válasz erre | augusztus 22., 18:32 | 54277. Sziasztok!
Legeslegjobb tábor.  Nálam ez a hét egyszerűen leírhatatlanul jó és különleges volt.  
Egész nyáron vártam, de mindent felülmúlt. Hihetetlen. Képtelen vagyok elmondani, mit 
jelentett, de... de... Tökéletes volt... De túl hamar vége lett. 

Varga Mercédesz [Mergio]  Link | Válasz erre | augusztus 22., 18:44 
Sziasztok!
Egyetértek az előttem szólókkal  !!!
Ez  már  a  3.  táborom  volt,de  még  sosem  éreztem  ennyire  jól  magam.
Nagyooooooooooooooon jók voltak a programok és a vetélkedők,de a társaság volt a legjobb

 .
Sajnos tényleg hamar vége lett....reméljük jövőre még hosszabb lesz  !!!

Galicz Barbara [♥.o.O.o.barb...  Link   |  Válasz erre | augusztus 22., 19:15 | 54284. wáá mi is 
megérkeztünk én sem tudok sokkal többet írni egyszerűen hihetetlen volt sok táborban voltam 
de az egyik se még a nyomába sem ér ennek az egy hétnek..ez volt az első korzettes táborom 
és  egyáltalán  nem ilyenre  számítottam elmondom őszintén  sokkal  rosszabbra  dedededede 
hihetetlenül jó volt annyi emléket gyűjtöttem hogy amikor rájuk gondolok olyan mintha még 
mindig ott lennénk.. együtt..  és ez nagyon jól esik..  egyszerűen nem tudok mit mondani..
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Alföldi  Eszter  [Eszti]  Link   |  Válasz  erre |  augusztus  22.,  19:38  |  54287.  Sziasztok!
Tényleg  ez  a  tábor  volt  a  legjobb!  És  valóban  nagyon  gyorsan  telt  el  ez  a  pár  nap:’(  
De szept.18-án megint tali!!!!!!!!! 

Köszönöm,  hogy  megajándékoztatok  e  röpke  héttel,  fantasztikusan  jól  éreztem magam!:) 
Zseniális csapat vagytok, a gyerkőcök fergetegesek, csak ismételni tudom önmagam: ez volt 
életem legjobb tábora, ha dióhéjban fejezem ki magam. Legközelebb dalban mondom el, mert 
nehéz szavakba önteni, azt a belső melegséget, boldogságot amit érzek.:)
KÖSZÖNÖM!!!!!!!:):):)
Puszik:
Zsani
 
 
Drágáim!
Ez maga volt a csoda, egy hihetetlen, egyedi kis világ, tele érzésekkel. Rengeteget 
tanultam Tőletek és a gyerekektől szeretetről, együttlétről, kacagásról, simogatásról, 
odafigyelésről... 
Köszönöm, hogy...
                Veletek lehettem..
                Befogadtatok és elfogadtatok..
                Örültünk egymásnak...
                Átöleltük és megsimogattuk egymás lelkét...
                Nevettünk és sírtunk szabadon...
                Játszottunk..
                Magunk is gyermekké váltunk..
 
                       Ez ajándék volt Tőletek,és a sorstól...Köszönöm!
 
 
Szeretnék még belőle. 
Sok sok szeretettel:Nóri
 
"Többet tanultam és értettem meg három rövidke nap alatt, mint évek során, tanulmányaim 
során. Rengeteg érzés, boldogság hullámzik most bennem, próbálom rendszerezni az 
élményeket..bár...talán nem is akarom. Csak átélni, benne lenni, magammal vinni. Ha ez egy 
film lenne, nem lehetne jobb rendezés és jobb forgatókönyv..."'

Kedves Barbara!
 
A táborokat évi 365 napon kellene tartani, OEP támogatással.
Már megint remekül sikerült!
 
Szeretettel:
Hédi (néni)

Nagyon köszönjük azt a sok jó élményt, amivel megint gazdagabb lett a Kristóf!
Nem nagyon mutatja ki érzéseit, de úgy érzem boldog volt a táborban. 
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Ozsváth Zsófia Kinga [Zófi, ...  Link   | Válasz erre | augusztus 23., 21:01 | 54600. Sziasztok!
Lent vagyok a nyaralóban apuékkal.Vonattal jöttem, fél hatkor keltem hozzá.Annyira 
hiányoztok, de annyira jó itt.  Nagyon hálás vagyok Nektek!Ez a tábor nagyon nagyon sokat 
adott nekem

Békefi Zsófia [Pipusz, Pipse...  Link   | Válasz erre | augusztus 25., 12:26 | 54759. Hát ahogy így 
olvasgatom a temérdek hozzászólásaitokat, mindenkivel egyetértek: pazar volt a múlt hét. Bár 
nekem (tudjátok) az első ilyen táborom, de szerintem is az összes közül a legjobb!!! Nem is 
lehet ennél jobb egy tábor sem.. Csak azt sajnálom, hogy annyiótokkal beszélgettem volna 
még.... De majd bepótoljuk

Jánosi Henrietta [нεиич™vs. ... Link | Válasz erre | augusztus 23., 13:36 | 54530.
54529: Pontosan. De nekem nem napnak tűnik, csap perceknek. Rövid perceknek...
Kálмán Lizα [L¡zu,Picu,Ziz,H... Link | Válasz erre | augusztus 23., 13:33 | 54529.
54526: egy évnyi élmény egy napnyinak tűnő időbe tömörítve 

A Facebookon elindult a mozgalom, hogy legyen augusztus 18. a KORZETTESEK 
VILÁGNAPJA, ahogy a táborban megbeszéltük  Csatlakozzatok!!  
link: http://www.facebook.com/group.php?gid=142790655760455&v=app 
_2373072738#!/event.php?eid=141607619208841

Általános információk

 Név:
KORZETTESEK Legyen Augusztus 18. a korzettesek világnapja!!!!

Kategória:
Közös érdeklődési kör - Segíts magadon

Leírás:
A világnap ötlete 2010. Augusztus 18-án, a világ legjobb táborában, a dégi Korzettes 
táborban született. 

Mi az a korzett? www.gerincferdules.hu
Ez egy kemény, fehér műanyagból (és néha fémből is) készült fűző, amit e 
gerincferdüléses gyerekeknek kell évekig, napi 23 órában hordaniuk:)

Adatvédelem típusa:
Nyílt: Minden tartalom nyilvános.
Lezajlott a világ legjobb tábora!!!
A VII. Korzettes Tábort idén is Dégen rendezték meg, és óriási sikert aratott. 
KÖSZÖNJÜK A FELNŐTT SZERVEZŐKNEK, SEGÍTŐKNEK!!!
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Facebookos bejegyzések:

Mariann Módi csodálatos hét volt!! VELETEK (L) cseriik :D tali a scoli-bulin!! :D sárga cucc, 
szürke cucc, basacsinta, tom, jerry, caty :D foci :) röpi :) LÁWWW ♥

Andrea Kerekes 2010. augusztus, Dég - hogy lehetett ez ennyire intenzív, fantasztikus, katartikus? 
Táborozók, hősök vagytok! :) Megtiszteltetés, hogy a részese lehettem az 
örömötöknek :D

Betty Basa egy csodálatos hét volt csodálatos emberekkel :D szép volt EPER csapat(L):D.... már most 
hiányoztok:$

világ legjobb tábor

• Elisabeth Kalman  , Bárdos Dóra, Emese Dudás és még 8 további személy kedveli ezt.

Viktória Szögi eszméletlenül jó volt :) Vissza akarok menni :)
Rónai Zsófia én is!
Liza Kálmán elképesztő volt :)
Zsófi Kinga Ozsváth Kar, hogy nem ket het volt..:)
Imre Szabó ja am nekemis már hiányzik nagyon
Barbara Gálicz wáá tényleg nagyonnagyon jó volt!!!!én is vissza mennék..:D
Bárdos Dóra gyülekezőőő
Emese Dudás indul vissza a busz? : ))))
Liza Kálmán szerintem értelmezzük így xD :)))
Emese Dudás jeeee
Tóth Ágnes már összecsomagoltam :D

Dudás  Emese  [mesi]  Link   |  Válasz  erre |  szeptember  1.,  22:08  |  55133.  sziasztok!
állati  fáradt  vagyok,  szóval  most  nem  olvasok  vissza,  majd  holnap.
a lényeg, hogy soha nem viseltem még ilyen büszkén és természetesen a korzettet! 
köszönöm Nektek!
jóéjszakát 

Halld a hangom, hidd az álmom
Vidd magasra, égbe szálljon
Lelked büszke, szíved lángol
Gátak nélkül, bárhol játszol
Itt vagyunk mi, itt a jelszó

Bízz magadban - ez a kulcsszó
Te is hős vagy, sose fáradsz

Korzettben majd, hegyet mászhatsz!
Te is köztünk vagy, itt vagyunk egy ég alatt

Erős is vagy, ne félj,
Gyere küzdj velünk és élj!

A tábor egy mámor, légy te is bátor
Írj a Barkának bármilyen áron

Már, ez neked is jár, hisz te vagy a sztár
Ez neked is jár, hisz te vagy a sztár
Ez neked is jár, hisz te vagy a sztár

Ez neked is jár...
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