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“Jaj de kár, hogy már az ötödik Kolompos tábornak is vége van! Nagyon elszállt az idő!
De egyszer minden tábornak vége lesz. Kár! De nekem van egy szomorúságommal
együtt járó örömöm. Megyek a nagymamához! Jó lesz!”
Szonda Zsuzsanna

Muzsika a tabortűznél.
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Kolompos köszöntő

Å Å Å

Å Å Å

Kedves Régi és Új Táborozók, Régi és Új
Gyerekek, Régi és Új Szülők, Újszülöttek!
Hatodik alkalommal találkozunk a szerencsi
lankák tövében, hogy egy bô hétre elfelejt-
sünk minden mást, és átadjuk magunkat az
önfeledt táborozásnak. 
Vannak szerencsés csemeték, akik a kezde-
tektôl résztvevôi lehettek a táborozásoknak.
Akik tipegô-topogók voltak 2004-ben, ma
már kis kamaszok, akik épp akkoriban
kezdték két számjeggyel mérni életkorukat,
ma már deli legények és szép ifjú hölgyek.
Nekünk szülôknek pedig kicsit több a rán-
cunk, kicsit több az ôsz hajszálunk, és sok
családnál kicsit több a gyerkôcök száma is.
Mindez alatt a tábor és környéke is egyre
épült-szépült. Gyarapodott a diákszálló is,
csinosodott a kollégium a városban pedig
átadták a Városi Tanuszodát, illetve a „Fürdô
és Wellnessházat”. 
A programok, csakúgy, mint eddig, reggeltôl
estig tartalmas elfoglaltságot ígérnek minden
korosztálynak. A „régi” táborozók ismerôs -
ként fogják már üdvözölni a kézmûves-csap-
atot — Ritát, Emesét, Maját, Dodót, Szilárdot
és a Pöcök Egyesület tagjait, Dr. Hidán Csa -
ba, történészt, aki a Honfoglalás-kori magyar
harcmûvészetet mutatja be testközelben,
Siklósi Krisztián hegedûst és Zimber Feri cim-
balmost, akik harmadjára fogják erôsíteni a
zenész-szekciót. Új szereplô is lesz az idei

segítôk közt. Benedek Krisztina Tipegô-
topogó Gyermekjátszójában Dezsô Piroska
húz za-pengeti majd a talpalávalót a legap -
róbbaknak. A Zenetanodában Drabb Lilla,
Barna Gyuri és Végh Gábor várja a kis mu -
zsikusokat. Rajtuk kívül idén a Csillag szemû
Táncegyüt test illetve a Batyu Színház tagjait
köszönt hetjük köreinkben.
A „Csillagszemûek” fergeteges táncmûsorral
és az azt követô mulatsággal fogják megör-
vendeztetni a nagyérdemût, Kontha Nelli és
a „Batyusok” - pedig a „Szegény ember gaz -
dag sága” címû mesét adják elô. Végül, de
nem utolsósorban vendégül látjuk Fecske
Csaba költôt, meghallgatjuk gondolatait, és a
gondolatok mellé elmuzsikáljuk verseit.
Természetesen idén is Várfestéssel és ün -
nepélyes zászlófelvonással nyitjuk a tábort.
Aztán lesz Kiscsikó Tánctanoda, felnôtt tánc-
tanítás Levente vezetésével, Apák- és Anyák
tánca, énektanulás Krisztinával, esti mulatság
a Várban, vagy tábortûz melletti muzsikálás a
Kollégiumban. Ha az idôjárás is kegyes lesz
hozzánk elkészülhet a 2009. évi tábori kô -
leves (igazi kôvel, igazi tûzön, igazából meg -
ehetôen - mesekörettel) és szintén bízunk az
égiek jóindulatára 25-én, amikor is közös ki -
rán dulást szervezünk Kisrozvágyra, a
Honfoglalás-kori Régészeti Parkba.
Ami az egyéb mozgásos programokat illeti:
ugyan idén nem lesz foci VB, sem EB, viszont
lesz ismét éjszakai foci, a nagyokat az Uszoda 

és a Wellnessház várja, a kicsiknek pedig
felépítjük a „Kolompos Víziparkot” a tábor
területén. Aki hosszabb hegyi felfedezôútra
vágyik, biciklizhet, túrázhat a Zemplénben,
aki beéri egy utcahossznyi hegymászással
annak egy felejthetetlen (de megismételhetô)
bortúrát ajánlunk Szabó Gyula bácsi
pincéjébe, ahol mesebeli nedûket kóstolhat-
nak az odatévedôk.
S ha már a helybéliekrôl esik szó, ezúton (is)
szeretnénk megköszönni a tábor veze -
tôségének, a fáradhatatlan kis óvó néniknek
(akik éjjel-nappal ôrködnek gyerkôceink
felett), és Mindenkinek, aki a „háttérmun -
kában” részt vesz, hogy kényelmünkrôl, biz-
tonságunkról, ellátásunkról gondoskodik ez
alatt a nyolc nap alatt.
Ha mégis kérdésetek, problémátok adódna
bármivel kapcsolatban, forduljatok bizalom-
mal a tábor házigazdájához, ifj. Móczár
Gáborhoz, illetve hozzánk.
Szóval, Táborozók, Régiek Újak, Újszülöt-
tek… Érezzétek jól magatokat, szép hetet
kívánunk!
Kolompos együttes
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Kedves Kolomposok!

Sok szeretettel köszöntöm immár jó ismerôsként a Kolompos Családi Tábor résztvevôit. 
A város lakói már megszokták, hogy minden év elején ismerôs-ismeretlenek népesítik be a
Kollégiumot, a város utcáit, intézményeit. Hagyománnyá vált ez a rendezvény, amely nem -
csak a vendégeknek, hanem nekünk, szerencsieknek is élményt, változatosságot jelent.
Kérem, ismerkedjenek meg városunk értékeivel is. Használják új létesítményeinket; a well-
nesházat, az uszodát, a sportlétesítményeket, hogy ezáltal is maradandóbb élményt nyújtson
a Szerencsen eltöltött idôszak.
Biztos vagyok abban, hogy a Kolompos együttes programja, a város látnivalói, továbbá az
együtt töltött baráti beszélgetések feledhetetlen emlék marad minden táborlakónak.
Barátsággal köszöntve Önöket: 
Szerencs, 2008. május 29.        Rónavölgyi Endréné, Szerencs Város polgármestere
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Zenekarunk tagjai

Zoli Gábor

Sanyi

Gyuri
Levente
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Batyu színházZimber Ferenc

Csillagszemű táncegyüttes
Siklósi Krisztián

Dr. Hidán Csaba

Vendégeink
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Programtábla
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Kézművesek: Jung Rita, Tamás Emese, Homoki Nagy Mária — Maja, Ott József — Dodó,
Pöcök Egyesület
Énektanítás, Tipegő-topogó: Benedek Krisztina, Dezsô Piroska 
Festőtanoda: Szentgáli Varga Szilárd 
Zenetanoda: Barna György, Végh Gábor, Drabb Lilla  
Muzsika: Zimber Ferenc, Siklósi Krisztián, Kolompos együttes

Támogatók: 
MKB EUROLEASING
kilincs.hu
ACCORD Hangszer
ProLin Kft. 

Programtábla
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Fecske Csaba

Nem elõször vendégeskedik köreinkben a Miskolcon élô Fecske Csaba író, költõ, pub-
licista. Minden alkalommal számítunk megtisztelõ jelenlétére, amikor elkészül egy új
Kolompos lemez, és annak bemutatókoncertjén valamely kedves gyermekversét
megzenésítve elõadjuk. Szerencsen is találkozhattak vele a szerencsésebbek, amikor a
II. táborunk alkalmával ellátogatott hozzánk és mi is örömmel köszöntöttük Csaba
„bátyót” Alsózsolcán tavaly, amikor kétszeresen is — 60. születésnapja, illetve a József
Attila-díj átadása alkalmából — ünnepeltük. 
Eddig tizennyolc könyve – versek, gyerekversek, mesék – jelent meg, legutóbb Elsõ 
életem c. verseskötete a miskolci Bíbor Kiadónál. Több irodalmi pályázat díjazottja –
Napjaink, Pánsíp, Amaro Drom, Quasimodo költõi verseny – és a Szabó Lõrinc-díj,
valamint a B.-A.-Z. Megyei Alkotói-díj birtokosa. 2006-ban Berek Barátja
Emlékplakettet kapott, és a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete Irodalmi
Tagozatának Pro Literatura-díjával jutalmazták (gyermekirodalom kategóriában). Az Új
Holnap Stúdió vezetôjeként fiatal, pályakezdõ irodalmárokkal foglalkozik. Tagja a
Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia Miskolci Területi Csoportjának, vezetõsé-
gi tagja a Magyar Írószövetség Észak-Magyarországi Csoportjának. 2008-ban József
Attila-díjat kapott. Legutóbbi kötete: Visszalopott idõ (Napkút Kiadó, Budapest, 2008.)
Négy Kolompos lemezen hallhatóak megzenésített versei.

Szerencse

Anonymus Gesta Hungarorumából
„Árpád vezér és nemesei pedig nagy örömmel felkerekedtek Hung várából, s a Tarcal
hegyén túl ütöttek tábort a Takta vize mellett elterülô mezôn, egészen a Szerencse
hegyéig. Errôl a hegyrõl látták, hogy milyen az a hely; mivel pedig nagyon meg -
szerették, úgy nevezték el, hogy a nevének latinul amabilis, a saját nyelvükön pedig
szerelmes az értelme; attól a naptól egészen mostanáig a szerelemrõl Szerencsének
hívják a helyet. Aztán Árpád vezér és összes fõemberei egész cselédségükkel együtt 

A környékről
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dolgukat félbehagyták, és kunyhókat építve pihenõre tértek. Több napig maradtak ott,
s ezalatt minden szomszédságukba esõ helyet meghódítottak, mégpedig a Sajó folyóig
és a Sóvárig. Ugyanott a Takta mellett és az erdõk alján Árpád vezér különbözõ
helyeken sok földet adott lakosaival együtt Ednek meg Edöménnek; és ezek utódai
Isten kegyelmébõl még most is érdemesek a földek birtoklására. A fent említett Tarcal
pedig Árpád vezér kegyelmébõl annak a hegynek a lábánál kapott nagy földet, ahol a
Bodrog a Tiszába ömlik; egyszersmind ugyanazon a helyen földvárat emelt, amely
most a jelenben a Hímesudvar nevet viseli.”

Fordította: Berenik Anna
Zalán futása

... Bodrogköz szigetén, hegy emelkedik a hideg éjnek
Tája felé, egyedûl, erdõvel övezve derékon,
Zölden alúl, pusztán s szirteknek hagyva fölûlrõl.
Kis Tice, a Tisza habjaiból lesietve aláfoly
Balja felõl, jobbján Bodrog fut csendes özönnel;
Összekerülnek utóbb keskeny szegletre, s zuhogva
Hagyják el gyönyörû táját a délre mosolygó
Szép hegynek, zengõ ligetit, s vízlepte lapályát.
Itten az õsz daliák, s tehetetlen bajnokok, akik
Álmos harcaiban gyõztek vala, csendesen élnek,
Itten Elem, Csákány, s hadrontó Tûzima nyugszik.
Itt a hegy végén látszik hajléka Hubának.
Ez, hajdan tehetõs, Susadalnak rettegetõje,
Büszke Kiónál a kúnoknak vítta csoportit,
És a mély fenekû Ungnál leütötte Laborcot... 
Vörösmarty Mihály: Zalán futása

A környékről
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A körtőskalács
A kürtõskalács szabad parázs melegénél
sült, kürtõ alakú tészta. Készítésénél vé -
konyra nyújtott, finom kelt tésztából mint-
egy 2 cm széles csíkokat vágnak, és ezt a
tésztaszalagot kürtõskalácssütõ fára, do -
rongra tekerik fel úgy, hogy a tésztacsíkok
széle egymásra tapad és egybesül.
Ez a finomság Erdélyben, Moldvában, az
északi Partiumban, innen nyugatra és
észak ra Debrecenig, a Szamos-szögig, ill.
Ungig máig általánosan ismert ünnepi
sütemény. Készítették a bukovinai széke-
lyek is. Neve ezen a keleti területen kür -
tõskalács, kürtõsfánk, kürtõspánkó. Kür -
tõs kalácsnak sohasem nevezik a Dunán -
túlon, ahol azonban maga a tészta szórvá -
nyosan elõfordul. Neve itt doron gfánk,
botratekercs.
Hagyományos erdélyi recept szerint közel
húsz féle izesítéssel készítünk kürtõskalá -
csot édes és sós változatban egyaránt. 
Sör-, vagy borkorcsolyaként is finom! 
Az édesek közül ismert a sima cukros,
diós, fahéjas, kakaós, kókuszos, mandulás,
mákos, vaníliás, mogyorós, mazsolás és
ezek variációi. A sósak közt pedig  talál-
hatunk köménymagos, lenmagos, tökma-
gos, napraforgómagos, olívabogyós vál-
tozatokat sajttal kombinálva.

Tipegő-topogó játékok
Túrócskás játék

Körben állnak a piacon a túróárusok, min-
degyik elõtt ül egy túrócska (szülõ - gyer-
mek).
Egy vásárló válogat a portékájuk között,
egymás után kóstolgatja a túrókat:
- Ez a túró keserû, ez a túró savanyú, ez a
túró jó édes, ezt megveszem!
Hogy ez a túrócska?
- Száz aranyalmácska.
- Annyit érte nem adok, inkább körbesza-
ladok!
Ezután versenyfutás kezdõdik, aki hama-
rabb visszaér, azé lesz a túró.

Hintáztató

Hopp, zsupsz, nem szecska
Ha megázik úgy lesz a 
Szénahúzó vonyogó
Púpos kugli volna jó!
Csip-csip csókázás: (s-l-s-m)
Csip - csip csóka
Vak varjúcska
A madarak esznek
Tyúkok verekednek
Komámasszony kergeti
Nem akarnak szétmenni
Hess el, hess el te kakas
Vigyen el a fazekas!

Láb között hurcoló

Csiteri, csütöri, csütörtök
Dinnyét lopott az ördög
Bugyogójába dugta
Nem fért be a pokolba
Öreg pásztor megfogta
Móresre tanította.

Egyebek
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Új barátok címei:

Címek
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REGGELI

EBÉD

VACSORA

SZOMBAT

pörkölt,
tészta,

káposz-
tasaláta

VASÁRNAP

virsli,
mustár,
kenyér, 
tea, tej 

húsleves,
rántott
csirke-

comb, rizi-
bizi, cse-

me  geubor-
ka, cso-
koládé
milánói

makaróni

HÉTFÓ

zsemle,
vaj, felvá-
gott, pa-

radicsom,
tea, kakaó

brokkoli-
leves,
leves-

gyöngy
tarhonyás
hús,befõtt,
gyümölcs

sajtmártás,
csirkemell,
párolt rizs

KEDD

kifli, vaj,
sajt, 

uborka
tea, tej

palóc
bableves,
lekváros
bukta,

jégkrém

töltött-
paprika

SZERDA

felvágott,
szalámi,

vaj, zsem-
le, papri-
ka, tea,

tejeskávé
zöldség-
leves da-
ragaluská-
val, krump -
lifôzelék,

fasírt, gyü-
mölcs

mexikói
tokány,

rizs,
savanyú

CSÜTÖRTÖK

felvágott,
vaj, ke-

nyér, pa-
radicsom,

tej, tea

paradi-
csomle-

ves, töltött
csirke-

comb, rizs,
zöldköret,
müzlisze-

let
paprikás-
krumpli

PÉNTEK

kakaós
kalács, vaj,

méz,
lekvár,

karamellás
tej, tea

gyümölcs-
leves, hal-
rudacska,
petrezsely-

mes
krumpli,

uborkasalá-
ta, jégkrém
zöldborsó-

fôzelék,
sült deb-
receni

SZOMBAT

felvágott,
vaj, zsem-
le, papri-

ka, tej, tea

csontleves,
párizsi-
szelet,

krumpli,
befõtt,
ivólé

F.: marhal.
pörkölt,

sztrapacs.
Gy.: túróg.

VASÁRNAP

virsli, ke-
nyér, pa-
radicsom,
kakaó, tea

csurgatott
leves, pa -
radicsomos
 káposz ta,
pulykaapró
csokoládé

2009. június 20-tól  június 28-ig

Az ételváltozás jogát fenntartjuk, Szerencs, 2009. 06. 14. Tóth István, ügyvezetô igazgató / Édes Istvánné, élelmezésvezetõ

Kolompos étrend
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Középiskolai Kollégium és Diákszálló
H-3900 Szerencs, Kossuth u. 19.
Tel.: 47/361-258
E-mail: szerencsikoli@freemail.hu,
csider.andor@szerencs.hu
www.koli.szerencs.hu

Huszárvár Kastélyszálló
H-3900 Szerencs, Huszárvár út 11.
Tel.: 47/563-050
E-mail: info@huszarvarszallo.hu
www.huszarvarszallo.hu

Szabó Pince, Szabó Gyula
H-3900 Szerencs, Alsópincesor
Cím: H-3900 Szerencs, Bakó J. u. 8.
Tel.: 47/361-137, 30/287-9750
E-mail: benko.szabo@t-online.hu
http://web.axelero.hu/bszm/index.html

Hegyalja Gyöngyszeme Panzió
H-3908 Rátka, Petõfi út 4.
Tel.: 47/374-122, 70/949-6241, 
70/314-2373
www.ratka.hu

Ezüstfenyő Vendégház
H-3908 Rátka, Kossuth u. 82.
Tel.: 47/374-237, 30/327-1462
www.ezustfenyoratka.hu

Sváb Panzió
H-3908 Rátka, Iskola tér 7.
Tel.: 47/374-189, 20/544-9375
www.ratka.hu
Művelődési Otthon Vendégháza
H-3908 Rátka, Iskola tér 2/a.
Tel.: 47/374-019
www.ratka.hu

Szállások
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Kellemes táborozást 
kívánunk!


