
Életem egyik legcsodálatosabb dolga ez a gerincferdülés, de komolyan. (Acsády Hanna)  
 
ÍGY LÁTTÁK A RÉSZTVEVŐK - SCOLI-TÁBOR 2014 
 
Sziasztok. Mint (volt) első táborozó nem igen tudtam elképzelni, hogy milyen lesz a tábor, de 
amint megérkeztünk máris rájöttem, hogy élvezni fogom a tábort. Ezúton is köszönöm Martin 
Szalainak és Dávid Papadopulosznak a segítségért. És külön köszönet Klárikának és 
csapatának. (Bebesi Marci) 
 
Kedves szervezők segítők! 
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki szervezte, segítette és részt vett abban, hogy a 
kislányomnak, Kittinek egy tényleg csodatábori élményt nyújtott. Ahhoz képest, hogy nem 
akart elmenni és ez kötelező volt. Fantasztikusan érezte magát. Köszönöm még egyszer 
mindenkinek. Kiss T Kitti anyukája 
 
Lili Kővágó Csodálatos hét volt, csodás emberekkel ^^ még sok ilyet! 
 
Cecília Boros Köszönet mindenkinek a szuper táborért ! (Tóth Zsófi anyukája) 
 
Veronika Petrovics: Nagyon örültem a lehetőségnek, hogy Barnabás a nem egészen 9 évével 
lehetőséget kapott, hogy részt vegyen a táborban. Szeretnék mindenkinek köszönetet 
mondani, hogy befogadta, és vigyázott rá ezen a héten. Olyannyira jól érezte magát, hogy már 
most készül a következőre. Bízom benne, hogy lesz még lehetősége részt venni. Köszönjük 
nektek az életre szóló élményt!!!  
 
Bettina Szarka: Koszonom szepen az egesz hetet, nagyon jo volt. Jo lenne jovore is menni!:)♡ 
 
Márkus Réka: Én is nagyon köszönöm életem legjobb tábora volt.  
 
Edit Birkás: Én is köszönöm az egész csapatnak! Eszti (Kocsis) még soha nem érezte ilyen jól 
magát sehol! 
 
Antonella Juhászné Robits: Köszönjük szépen Mi is, Réka nagyon jól érezte magát! : ) 
 
Kudor-Dani Edit: Csatlakozom a köszönettemel és hálámmal az előttem szólokhoz. 
Nagyszerű emberek vagytok, ilyen jó csapat nem sok van. Gabò édesanyja. 
 
Eszti Kocsis: Koszonom szepen az egesz hetet nagyon jo volt :'')  
 
Kudor-Dani Gábor: Nagyon jó volt ez a hét.  
 
Dominika Blitzt: Legjobb tábor a legjobb emberekkel. 
 
Viktória Gabrovitz: Köszönöm szépen hogy ott lehettem eletem első korzettes táborán! 
Nagyon jó voltremélem nem ez lesz az utolsó 
 
Noni Asztalos: Nnagyon örülök,hogy ott lehettem a táborban,egy életreszòlò élmény és sok 
felejthetetlen emlék tulajdonosa lettem köszönöm szépen :)) 


