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Tokicsné Baki Krisztina 

Sziasztok! 
Rita vagyok az 65-ös házból. Nagyon jó volt a tábor. A legjobban a párosok tetszettek. Főleg a 
Tv2 páros, amikor a Levi lerúgta az Enikő cipőjét. Nagyon jó volt a wellnes és Gábor is nagyon 
kedves volt mivel megengedte, hogy szombaton is wellnes-ezzünk. Finomak voltak az ételek. 
Nagyon jól éreztem magam és mindig szeretnék menni veletek. Köszönöm szépen, hogy 
jöhettem. Kata, Gábor, Nici, Dani, Boni, Edina és Lulách puszi nektek! 

Pé Tímea: hálás. 

Sziasztok! 

Alíz vagyok. Nekem is nagyon tetszett a tàbor.Nagyon szépek voltak a házak.Mi a 65 hájzban 
voltunk. Én a Majával,Encivel voltam egy szobában. A lépcsőn lefele csúszdáztunk, felfele 
Kutya járásban jártunk:)Nekem a wellness teszett a legjobban. 
Végre befejeztük a párost.Sótlan volt a kaja nekem nem ízlett. Anyáé a legjobb:) 
Tvzni akartunk de csak a hiradó volt magyar:) Az edzések fárasztoak voltak, de nagyon 
élveztem.A legtöbb energiával csináltuk. A lényeg, hogy jól éreztem magam. Bármikor máskor 

hasonlót   Kata: köszönjük… Gábor, Dani, Niki köszi  

Tejes Kata 

Sziasztok!:) 

Várgesztesről pár szóban: 
Én is nagyon jól éreztem magam, nagyon jó volt látni hogy a szabadegyháziak is ilyen ügyesen 
végig csinálták! Gratulálok Nektek!   
Az egyesület többi része előtt is le a kalappal hiszen hatalmas erővel, kitartással és örömmel 
csináltátok végig ezt a három napot!  
Hatalmas elismerés az edzőknek, az asszisztens társaimnak és a segítőknek, hisz nélkületek ez 
nem jöhetett volna létre!!! Köszönöm ezt a hétvégét, szuper volt!!! 

Jó pihenést mindenkinek!   

Hajrá B-COOL!!!  

Petra Kuchár 

Kedves Várgesztes! 

Nagyon szépen köszönöm ezt a jó kis edzőtábort.Nagyon tetszettek az edzések és szépek 

voltak a házak.írtó jó volt welness! 

Az étel finom volt. 
Össze foglalva nagyon jó volt a tábor! 



 

Cser Réka 

február 28., 17:30 

Sziasztok! 
Nagyon jól éreztem magam Várgesztesen! 
1.napon kicsit izgultam hogy milyenek lesznek az edzések! 
2.napon meg megtudtam az edzések erejét! 
Fárasztóak voltak! 
Az enni való ott csak a levesekkel volt gondom! 
(Nem volt valami finom) 

A többi nagyon jó!  
Pár lépcsöről leesés is volt köztük én is! 
A velenesz az nagyon szupi volt! 
Örültem hogy 2. Nap is elmentünk! 

Én szerintem nagyon sokat fejlödtünk!  
Köszönöm ezta csodálatos hétvégét Bonita LengyeleGábor MészárosoNicolette Czakó Natália 
Gyurom Dániel Gölöncsér Kata Tejes Alexa Csepei Lulatsch Pe 
És az összes edzőnek! 

Köszönök mindent! 

 
B-cool 

 


