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Sziasztok!   

Túl vagyunk egy várgesztesi hétvégi edzőtáboron! 
Ez volt a második alkalom, hogy itt szerveztük meg hétvégi táborunkat, de sok szempontból 
mégis különlegesnek mondható az idei! 

Egyrészt kis egyesületünk történetének első nagy létszámú eseményét tudhatjuk magunk mögött, 
hisz 130-an voltunk!    (3-szoros hip-hip-hurrá!) 
Másrészt örömmel tölt el, hogy egy olyan remek csapattal bővült a B-Cool család, mint a 

szabadegyházaiak! Szuperek voltatok nagyon, le a kalappal előttetek!   

Szeretnék gratulálni minden egyes kis táncosunknak is, hisz a bemutatón mindenki olyan 
előadást mutatott, ami tényleg a B-Cool Dance Team-et jellemzi! Küzdés, akarat, elszántság, 
boldogság, öröm és szívből jövő önfeledt táncolás! 

Szeretném megköszönni minden egyes edző kollégámnak, segítőknek, felügyelőknek a tábor 
alatti munkáját! Becsületesen, odaadással és zökkenőmentesen végezte mindenki a feladatát! 

Nélkületek nem lehetett volna ennyire jó a tábor!!!   

Remélem mindenki jól érezte magát és a közelgő nyári táborokban is sokatokkal 

találkozhatunk!   

Köszönöm szépen és HAJRÁ B-COOL!!!! :)))) 

Tímea Mea Fenyvesi 

Sziasztok ! 

Szeretném én is megköszönni Mindenkinek a részvételét és küzdését ezen a fantasztikus 
hétvégén. 
Remélem mindenki jól érezte magát és pozitív élményekkel tért haza. Én biztosan   Pedig a 
lejutásom idén se volt zökkenőmentes  És kifejezetten örülök, hogy Roberta és Gabriel táncosai 
ilyen nagy számmal jöttek. Nagyon örülök, hogy egy ilyen remek egyesületben lehetek edző és 

ilyen kitartó táncosokat kínozhatok.   
Azt mondom készen állunk a versenyszezonra! 

Hajrá B-Cool! 

  



Szentes Edina 

Sziasztok!   

Köszönöm Mindenkinek ezt a hétvégét. Rengeteg élménnyel és tapasztalattal gazdagodtam. Egy 
igazán összetartó csapatot ismerhettem meg. Jó érzés volt látni, ahogy a gyerekek óráról órára 
fejlődnek és a fáradtság ellenére végig küzdik a tábort. Az edzők szakmai tudása és odaadása 
láttán pedig bátran állítom, hogy a legjobb kezekben vannak! 

Remélem lesz még lehetőségem Veletek dolgozni! 
Edina 

Szaniszló Roberta 

február 28., 18:04 

Ügyesek voltatok Lányok, Fiúk!!! Büszkék vagyunk Rátok. Sokat fejlődtetek az edzőtábor alatt. 
Valamint köszönöm, hogy mindenki nagyon jó magaviseletű volt!!!    Láttam, hallottam, éreztem 

hogy jól éreztétek magatokat, voltak akik haza sem akartak jönni.   

Pihenjétek ki magatokat a mai nap!   

 


