
 
„A tábor nagyon tetszett a Mariannak és jól érezte magát. 
 Nagyon jó barátságot kötött a lányokkal, akikkel egy szobában volt. 
Jók voltak a programok és jó hogy volt medence ebben a hőségben. Nagyon 
köszönöm, hogy vigyáztatok rá és felejthetetlen élményeket adtatok neki.  
üdvözlettel Pércsiné Németh Ilona” 
 
 
 
Szuper volt a tábor, nagyon jól éreztem magam. 
Klassz csapatvezetők voltatok!!! 
További jó nyarat: Rita 
 
 
 Janka nagyon jól érezte magát a korzettes táborban. Itthon folytatta a  
 kőfaragást, és sokat mesélt. Nehezen szokta meg újra a város zaját. 
 Köszönöm a sok színes programot, a szerető gondoskodást. 
További szép nyarat és sikeres táborozást kívánok: 
Vadász Zsuzsa (Marót Janka édesanyja)” 
 
 
 „Megnéztem a képeket, nagyon aranyosak, tényleg látni rajtuk mennyire jól érzik magukat, 
csupa mosoly minden gyerek!!! Bence is minden képen vigyorog, nagyon jó volt látni. Örülök 
hogy ilyen jól érezte magát és szerzett új barátokat. Bíztatom hogy tartsák a kapcsolatot. 
Köszönöm neked is hogy mindezt lehetővé tetted! Nagyon sokat jelent ez a gyerekeknek, na 
meg nekünk szülőknek is.”(Varga Ágnes, Kasoly Bence édesanyja) 
 
 
 
 „Most láttam a tábori képeket, biztos megint nagyon jól sikerült, a képekről szinte sugárzik 
az öröm” (Szilber Rita) 
 
 
  
Köszönjük, hogy Zsófi részt vehetett a júliusi korzettes táborban! Nagyon 
boldogan mesélt róla, örült, hogy ott lehetett. Ilyen lelkesen még nem tért 
vissza egy táborból sem. Köszönjük a sok fáradozást is, hogy 
megszerveztétek, ott voltatok, vigyáztatok a gyerekekre, készültetek 
programokkal, előadásokkal, fejtörőkkel - fáradságot nem kímélve még az 
éjszaka egy részében is! Nagyon nagy élmény volt Zsófinak és biztos 
minden gyereknek!  
  
Köszönjük!Benkó Rita, Ozsváth Zsófi édesanyja 



Mivel lettél gazdagabb a tábor idején? 
- boldogsággal töltött, új világképpel rendelkező ideológiával, melynek alapja: 

hogy páncélban is milyen hihetetlen nagyokat lehet röhögni 
 
Mit viszel haza a táborból? 

- még természetesebb korzettviselést 
- rengeteg új élményt és erőt ahhoz, hogy nyilvánosan hordjam a korzettemet 
- barátokkal teli és optimista önmagamat 
- megerősödött és új barátságokat, jó adag életkedvet és felszabadultságot 
- csomó erőt és kitartást a korzettviseléshez 

 
 
Mit üzensz a felnőtteknek? 

- Annyira nagyszerű az az érzés, hogy igazából fontosak vagyunk, mindnyájan, 
egyenként. És hogy mindent csodálatosan szerveztek meg és igazából 
szeretnek. 

- Annyira nagyon jó volt a tábor, hogy nem lehet kimondani. Ez volt életem 
legeslegjobb tábora. Köszönöm, hogy mindent beleadtatok a programokba és 
annyira jó volt, hogy nagyon… 

 
 
 
Ti csodát tettetek Rékával!! Most jöttem haza tőle.Annyira nagyon nagyon más 
lett,fantasztikus,hogy egy tábortól ennyit változott,és nem csak a korzetthez való 
hozzáállása,hát minden!! Sokkal vidámabb,felszabadultabb..és imád titeket.Majdnem 3 
órát beszélgettünk rólatok,csak úgy ömlött belőle a szó,és..bevallotta,hogy amikor odaérkezett 
a Salus elé reggel,nem értette,mit szeretek annyira nagyon bennetek,de amint felszállt a 
buszra,mindent megértett,és azóta nincs megállás,úgy hiányoztok neki,hogy csak na!Pedig én 
ismerem őt,ő nem egy ilyen ragaszkodós,kitartós tipus,és nem is érzelgős,de most..!! 7 éve 
ismerem,de sosem volt ilyen boldog,és ezt ő is érzi,sokat beszélgettünk erről is..  és persze 
imádja a fűzőjét is.Azt mondta,a tábor óta egyszerűen nincs kedve levenni Pedig igazán 
nem hordta előtte,és nem is viselte jól,hogy megkapta.És most ott tart,hogy élete 
legeslegnagyobb ának látja az egészet!! Én persze,hallottam,hogy ez ilyen hatással van 
a gyerekekre,és igen,tapasztaltam is,de még mennyire,de..most itt volt ő,közvetlenül 
mellettem,közvetlenül egy tábor után..és tényleg,csodát tettetek vele,és most látom csak 
igazán,mennyire!Pedig nem hittem volna,hogy egyszer ő is ilyen lesz.És mégis! És most nem 
tudom miért írtam le ezeket neked,csak..úgy érzem muszáj volt.Valakinek elmondani.Akit 
érdekel is És ezredszrre is,köszönünk mindent!!Az én életem is megváltozott,mostmár az 
övé is.Azt mondta,nem tudja,mivel érdemelte ki ezt a boldogságot..és én is ezt kérdem.Mert 
ez olyan..földönkívüli,vagy mi? Mi így neveztük el Ki hitte volna,hogy az,ami először a 
legnagyobb tehernek látszott,amint megismertünk titeket,hirtelen a legnagyobb ,a 
legnagyobb boldogság? Fantasztikusak vagytok.Egyszer hallanotok kéne egy ilyen két 
korzettes közötti beszélgetést,még ti is meglepődnétek,mennyire  
Szóval..nagyon szeretünk titeket,és nagyon köszönünk mindent!!!  
 



 
Kedves Ferenc! 
  
Úgy tűnik, a mai nap is az örömkönnyeké, amit nem bánok! :)) 
Örülök, és köszönöm jelzését mind a táborral, mind Mesi hátával kapcsolatosan! - hihetetlen 
számomra mindez:))) 
  
El sem tudom mondani, milyen nagy boldogság látni a lányomat, amint boldogan mosolyog a 
korzettjében, sőt, tegnap olyan kijelentést is tett, hogy örül a gerincferdülésének, mert 
ezzel ilyen fantasztikus közösséghez tartozhat.  
Végre büszkén várja az Önnel való találkozást is, mert most úgy érzi, hogy büszkén állhat Ön 
elé, nem pedig lelkifurdalástól gyötörten. 
  
Hálás vagyok, hogy láthattam a lányomat a táborban, hogy bepillanthattam a csodagyártás 
folyamatába! 
  
Üdvözlettel: 
  
Csányi Gyöngyi 

 
Azért irok mert nagyon jól éreztem magam a táborban veletek.!! és,hogy tud én a 
szülinapomon azt kivántam,hogy mehesek a táborba sokat harcoltam azért,mert 
nekem ti vagytok a legfontosabbak!!  És szeretnék jővőreis menni,a táborba!!  
Nem csak azért mert jól éreztem magam  Hanem mert a legfontosabb az életembe 
a füzöm és ti lehet hülyeség  De nálam jobban senki nem szereti a füzöjét  Sokat 
köszönhetek neki pl: az igaz barátaimat a sok sok szép napot amit veletek 
tőltöttem  És.nagyon.örülnék.ha.jővőre.is.mehetnék.ez.egy.ilyen.jelenkezés .féle  
Tom,hogy.az.ujaknak.is.kell.hely.hogy.nekik.is.tudjatok.segiten 
i.de.azért.nagyon.örülnék.ha.mehetnék.mégegyszer!!   
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Roxy 

Reformkori játékokon született költemények 

 
Minek nevezzelek 

Te ki átölelsz engemet? 
Dégre jöttünk, hogy 
Megfejtsünk Téged, 
Te rejtélyes idegen. 
Ha leveszlek, árad 

bennem a szabadság 
Ha felveszlek, 

Szívem megtölti a szerelem. 
Aki nem hord Téged 
Húslevesben végzi, 

Anyám tyúkja tudna erről mesélni. 
 



Minek nevezzelek  
Te korzettes tábor? 
Megvan! 
Te vagy nekünk a legnagyobb felüdítő mámor! 
Ez a szabadság! 
Hogy itt vagyunk együtt, 
Vidámak vagyunk, felüdül a lelkünk. 
Szerelem is jöhet, de akár még várhat 
A korzettviselés nem szabhat gátat. 
Anyám tyúkja a fazékban fő még 
Nem zártam el a gázt, te  jó ég! 
 
 

A szabadság elveszett 
Mert a korzett eltemet 

Anyám gyere izibe 
A tyúk meg vár a fridzsibe 

Itt a fűző, minek is nevezzelek 
Mindennap fel kell hogy vegyelek 

Szerelem az életem 
Mi legyen így nélkülem 

 
Minek nevezzelek 
Te ki ezt a páncélt viseled? 
Talán tatu, netán teknős? 
Vagy csak egy kacsacsőrű emlős? 
Ki az az ember 
 aki reggel hatkor kel fel? 
Erre ok, hogy Anyám tyúkja a szomszédban kukorékol. 
Mi ez a hang? 
Talán szabadság, szerelem? 
Vagy csak a csap csöpög? De én megszerelem! 
 
 
  
 


