Csenge Boros
Felejthetetlen volt és nagyon sokat segített. Sosem felejtem el ezt a hatalmas élmény
zuhatagot amit kaptam.
Zsuzska MissZsu Szijártó
Akkor kezdődjön a sopánkodás, hogy miért nincs itthon: perverz beszólás Dávidnak
Gyulával kapcsolatosan; hangod röhögés; az ősemberek utánzása; fényképezkedés;
szivatás; medence; arany galuska; takarodó, amit megszegünk; csapat játékok; nagy
beszélgetések; sütikkel bábozás; sztorizgatás; nincs kit Rózsabimbómnak, Hópihémnek,
Cukorborsómnak hívni; hangszigetelő takaró-pulcsi; reggeli torna; One thing hallgatás tánc
közben; szobatársak; szerkesztőség; MOL-os labda; élő csocsó; kicsi a rakás- avagy az
újságírók eltették magukat télre; Gyula; nyuszifüles szőrös fejpánt; vörös rúzs; a sok
korzett látványa; és mindenki- akivel jóba lettem, akivel össze nevettem egyszer-kétszer,
akivel nem különösebben beszéltem vagy akivel olyan felejthetetlen pillanatokat (olykor
sírós, olykor majnem megfulladni a nevetésben) éltem meg, amit örökre elrakok az
agyamban.
Nagyon jó volt a múlt hét, annyira hogy se leírni, se elmondani nem tudom.
Köszönöm Nektek! Nem is tudom, hogy fogom kibírni a következő találkozóig

Zsok Rebeka
Annyira nagyon, nagyon jo volt a tabor!! Imadlak titekeeeeeeet! MAR MOST
HIANYOZTOK!♥ Azok a drama probak...:)) Koszonjuk nektek,tabor szervezoknek es
segitoknek!
Felejthetetlen
volt!
U.I.: Soha nem sirtam meg tabor utan ennyit.
Zita Horváth
,,Csak a távolság választ el minket semmi más"..... Nagyon jó volt a tábor,köszönöm a
felejthetetlen emlékeket!♥ Szeretlek titeket,hiányoztok
Zsuzska MissZsu Szijártó
Én mindenkinek nagyon szeretném megköszönni ezt a csodálatos hetet, ami sokkal jobban
sikerült, mint amire számítottam :)) ♥♥
Az egész nagyon vicces volt.
Remélem mindenkivel minél előbb találkozom :))
Maya Chami
KöszönömKöszönömKöszönöm!! Imádtam minden pillanatot Soha nem fogom tudni
elfelejteni!
Tímea Gáll

Szeretném megköszönni a táborban résztvevő felnőttek közreműködését és
segitségét,hogy megszervezték és lebonyolították ezt a hetet. Gondolom mindenki
épségben és élményekkel telve kapta vissza a gyerekét. Köszönjük!
Dávid Papadopulosz
Én is szeretném megköszönni mindenkinek ezt a fantasztikus hetet! Felejthetetlen
emlékeket adott! Imádlak titeket!
Sára Hecker
Vissza szeretnék menni a táborba!:( Annyira jó volt!!♥
Danaa Vagyok Helloszia
Köszönöm mindenkinek ezt a csodálatos hetet! Ez volt életem legjobb tábora!!:)) <33
Bertrám Sára
azt hiszem mély depi következik :'(♥♥♥
Dani Váczi
Köszönöm ezt a hetet mindenkinek. Iszonyatosan jó volt!!! — itt: Vonat
Zsófii Bekker
táborban hallgatott zenék: ON
hiányérzet, sírás: ON
köszönöm♥
Bettina Szarka
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek ezt a felejthetetlen hetet!
Fanni Czakó
Nagyon jól éreztem magam. Köszönöm ezt a fantasztikus hetet! :))
Hanna Boróka Acsády
Mit hoztál haza a táborból?
-fantasztikus emlékeket
-hiányérzetet
-szétbőgött fejet
THANKS FOR THE MEMORIES

Kedves Barbara!

Sajnos tegnap nem tudtam ott lenni mikor a Nikit haza hozták a táborból. Személyesen
szerettem volna megköszönni,hogy elvitték a lányomat.Niki nagyon-nagyon jól érezte
magát,minden tökéletes volt számára.Köszönöm szépen mindenkinek aki ott volt a
gondoskodást,remélem
jövőre
is
lesz
lehetőségünk
a
táborra.
Köszönettel Dankos Mónika (Balogh Niki)
Kedves Barbara!
Hálás köszönet Dégért!
Ezúton szeretném megköszönni Neked és az összes Salus-osnak, a segítőknek, a kísérőknek,
Mindenkinek aki a tábor létrejöttében vagy szervezésében, illetve támogatásában segített!!!
Kira remekül érezte magát, sírva jött el, de szerintem a legtöbben így éreztek. (Rábai
Gabriella, Németh Kíra édesanyja)

ByeZenészek: Korzettem
Az én korzettem egy olyan tárgy, mit
Feri bácsi és az Árpi
Gábor, Misi a Salusban
készítettek sok munkával
csak nekem
ő az én korzettem.
Az én korzettem egy olyan tárgy, mely
hófehér és körülölel
nagy melegben még jobban fűt
iskolában puskázhatunk is vele
ő az én korzettem
Mert nekem nincs most más,
csak a korzettem,
csak a korzettem,
én bárhol vok’,
ő mindig jön velem,
mindig jön velem.
Mert itt vagyok Dégen, ó köztetek,
ó köztetek,
úgy dúdolnám,
hogy itt jó nekem,
hogy itt jó nekem.
Ez itt Dég!
Az én korzettem egy olyan tárgy, mely
sok barátot szerez nekem.
A táborban kosarazunk,
hasizmozunk Gyöngyivel

ó rendesen,
nagyon rendesen.
A mi táborunk egy olyan hely, hol
nagyon sokat gyógytornázunk
Szilvivel és Orsival és
mindenki későn fekszik, de korán kel,
mert nagyon korán kell.
Nekünk nincs már más, csak a medence,
csak a medence,
hol Barka vár bennünket nevetve,
mindig nevetve.
Dorka rendet tart, ne késsünk el,
ne késsünk el
Úgy dúdolnám, hogy
de jó Ágival, de jó Ágival
ez a dal.
Mert nekem nincs most más,
csak a korzettem,
csak a korzettem,
én bárhol vok’,
ő mindig jön velem,
mindig jön velem.
Mert itt vagyok Dégen, ó köztetek,
ó köztetek,
úgy dúdolnám,
hogy itt jó nekem,
hogy itt jó nekem.
Ez itt Dég!

A tábor utóélete a hétköznapokban 

Csenge Boros
Tegnapi sztori:
Családostul, kocsival lementünk a Balatonra. (kívül volt a korzettem) Mikor oda értünk, és
kiszálltunk a kocsiból, egy anyuka -két kis gyerekét kézen fogva- rögtön oda lépett hozzám,
és megkérdezte, hogy eltört e a hátam, mert, hogy neki régebben eltört és utána 1 évig fűzőt
kellett
viselnie.
Nagyon
aranyos
volt.
Utána elmagyaráztam, neki, hogy ezt a gerincferdülés miatt kell hordjam, majd anyám is
közbeszólt, hogy ezt azért sajnos KICSIT sokkal több ideig kell hordani.
Az anyuka pedig kitartást és sok sikert kívánt

Zsok Rebeka
Sziasztok! Ma anyukammal a lidl-be mentunk es elotte meg nagyimnal sutottunk.Kivul volt a
fuzom es mikor a lidl-be ertunk el is felejtettem,hogy rajtam van(kivul!) szoval siman
bementem! Szerintem akar egy megbontott nutellaval is rohangalhattam volna azt
kiabalva,hogy: 'eljen a nutella!nutella forever' akkor se vesz eszre senki.Ram se neztek.A titok
nalatok van...a tabor hatasa,hogy igy megvaltoztam es megmerem tenni,hogy kivul
felvegyem. Koszonom!

U.I.: WE ARE YOUNG
Fanni Czakó
Sziasztok! :)) Ma apukámmal elmentünk egy tapétás üzletbe falmatricát venni,amit a fűzőmre
felragasztok majd. És az egyik eladóval elkezdtem beszélgetni,hogy milyen nagyságút
szeretnék. Majd mondtam,hogy a fűzőmre szeretnék és mondta,hogy az Ő unokahugának is
kellett fűzőt hordania. És arra gondoltam,hogy majd a nyár folyamán elmegyek az üzletbe és
készítek egy interjút az eladóval,akivel beszéltem.

Acsády Hanna:
Balatoni étterem,negyven fok,korzettemre furcsán bámuló pincér.Semmi különös.Aztán egy
idő után odajött az asztalunkhoz,és megkérdezte,hogy mióta van fűzőm.Ezen már
csodálkoztam.Aztán azt is elmesélte,hogy neki 10 évig volt,de olyan nyaktámaszos,és nagyon
nem szerette.Végül megműtötték 67 fokos gerincferdülését,és azóta minden rendben vele.
Aztán még beszélgettünk,elmeséltem neki,hogy milyen mázlim van a táborral meg
Veletek,és hogy ez mennyit segít. Annyira örültem,hogy odajött,még sok sikert kívánt a
hordáshoz,és mondta,hogy ne szégyelljem,hogy korzettes vagyok,én meg közöltem
vele,hogy eszemben sincs!

Hédi nénitől (dr. Temesszentandrási Hedvig doktornő) kaptam az alábbi mondatot, miután
megnézte a videónkat: "a korzettel, amelynek hátán sok piros betű között három fekete
rockzenész látható, a kismartoni Eszterházy kastélyban találkoztam”

