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„A Kollégium. Itt laktak a gyerekek, olyanok, mint én. Biztos nehéz nekik is a
házuktól megválni. Itt hagyni a barátokat, nagyon nehéz dolog, de jövőre újra
látom ezt a kollégiumot.

Sok szeretettel: Timi”

Édesanyám, ki a huszár, ha én nem?
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Kolompos köszöntő

Å Å Å

Kedves Táborozó Barátunk!

Több mint tíz éve már annak, hogy elôször
felmerült bennünk a jogos kérdés: hát hova
az egész évi nagy rohanás, ha sosincs egy
olyan helyhez és idôhöz köthetô nyug-
vópont, ahol és amikor egy picit meg tudunk
állni, hogy az egész esztendô szülôkkel,
gyerekekkel eltöltött kedves pillanatait egy
hosszabb közös együttléttel megkoronázzuk?
2004 óta tudjuk a biztos választ, mert ez a
pont azóta Szerencsen található, ahol idén
nyolcadik alkalommal nyaralunk közösen
régi és új barátainkkal a Kolompos Családi
Táborban!

Azért valljuk be, nyolc év nem kis idô!
Megkapó érzés belegondolni, hogy azok az
apróságok, akik kisiskolásként pottyantak
közénk az elsô családi táborunkba, mára
elballagtak az „általánosból”. Olyan családok
is vannak, akik évrôl évre egyre bôvülô lét-
számmal érkeznek, és mi ennek nagyon
örülünk, mert ez a gyarapodás jövônk záloga.

Szerencsen a jelen is a gyarapodásról szól,
tekintve, hogy 2011-ben az egész Rákóczi
vár, sôt a várkert és a reneszánsz-kori refor-
mátus templom környéke is megújult,
megszépült. A felújítás során rengeteg emberi
csontot, (egy teljes „osszáriumot”) és ezüst-
pénzeket is találtak a régészek, ami azért is

szenzációs lelet, mert több korból származó
maradványokat rejt itt a föld mélye!
Talán ezekrôl a rejtélyekrôl is megtudunk
bôvebbet Dr. Hidán Csaba régész-történész
sodró hangulatú, „interaktív” elôadásaiból,
amely során újabb ismereteket szerezhetünk
elôdeinkrôl.

Hasonlóan a régmúlt emlékeivel ismerked-
hetnek meg mindazok, akik a csütörtöki fa-
kultatív kirándulás során ellátogatnak
Erdôbényére, ahol évszázados hagyománya
van a hordókészítô mesterségnek. Bognárok
és kádárok adták tovább apáról fiúra a céhes
tudományt, ami itt a Hegyalján nem is csoda,
mert a világhírû tokaji borok hazája ez a
térség, s aki ezt nem hiszi, járjon utána! Igaz,
sokáig nem kell koptatnia a lábát a kíván-
csiskodónak, mert a tábor központjától egy
„hosszú lépésre” található Szabó Gyula bácsi
pincészete, amit vétek lenne kihagyni, mert
itt minden bornak története, illata, zamata,
íze és talán még lelke is van. Gyula bácsi au-
tentikus tolmácsolásában szinte mindent
megtudhatunk a hegy nemes levérôl.

Aztán megkóstolhatjuk a „Kô levét”, is, amint
a Kôleves mese végén minden jóra fordul és
további kulináris élményekben lehet részünk,
Csider Andor Úr helyi ínyencségekkel fel-
fegyverzett „éjszakai gasztrokommandója”
révén.

Idén is hívtunk vendégeket, akik színpompás
néptáncbemutatóval, (Bodrog Néptánc
Együttes), koncerttel (Csurgó zenekar), óriás-
bábos vásári komédiázással (ORT-IKI
Bábszínház) kényeztetik a táborlakókat. Nem
hiányozhatnak az ismerôs kézmûvesek sem —
Jung Rita és Barátai —, velünk lesz Benedek
Krisztina, és Dezsô Piroska a Tipegô-
topogóban valamint György Károly, aki idén
„mezôségi” táncokat tanít majd a szülôknek.
A „bandát” Zimber Ferenc cimbalmos,
Maruzsenszki Andor hegedûs és Lukács Pál,
szerencsi klarinétos barátunk erôsíti.

Ez hát idei kínálatunk, minden felmerülô kér-
déssel bátran forduljatok Csider Andor Úrhoz
és munkatársaihoz, Móczár Gáborhoz és
hozzánk!

Kellemes, minden tekintetben felhôtlen
idôtöltést kívánunk!

Kolompos Együttes
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Kedves Kolomposok, kedves Vendégeink!
Sok szeretettel köszöntöm a Kolompos Családi Tábor résztvevôit. A szerencsiek már megszokták,
hogy minden nyár elején ismerôs idegenek népesítik be a Kollégiumot, a város utcáit, intézmé-
nyeit. Hagyománnyá vált ez a rendezvény, amely nemcsak a vendégeknek, hanem nekünk, sze-
rencsieknek is élményt, változatosságot jelent. A Kolompos együttes által képviselt értékek — ma-
gyar népi kultúra, népzene — Szerencs város új vezetésének is nagyon fontos, ezért örömmel tá-
mogattuk az együttes elképzeléseit.
Kérem, ismerkedjenek meg városunk értékeivel is. Kóstolják meg kiváló borainkat, lepjék meg szeretteiket a felejthetetlen ízû
szerencsi csokoládéval. Használják új létesítményeinket; a felújított Rákóczi várat, a wellnesházat, az uszodát, a sportpályákat,
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: Koncz Ferenc, Szerencs Város polgármestere
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A Vendéglátók
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Zenekarunk tagjai

Gábor

Levente

Gyuri

Krisztina
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Csurgó

Zimber Ferenc

Bodrog Néptánc Együttes Sárospatak Egyesület

Maruzsenszki Andor
Dr. Hidán Csaba

Vendégeink
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Ort-Iki Báb- és
Utcaszínház



Programtábla
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Kézművesek: Jung Rita, Tamás Emese, Ott József — Dodó

Énektanítás, Tipegő-topogó: Benedek Krisztina, Dezsô Piroska

Festőtanoda: Szentgáli Varga Szilárd

Zenetanoda: Barna György, Végh Gábor, Nagy Zoltán

Muzsika: Zimber Ferenc, Maruzsenszki Andor, Kolompos együttes

Tánctanítás: Benedek Krisztina, György Károly, Szántai Levente

Támogatók:
ACCORD Hangszer
ProLin Kft.

Programtábla
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Erdőbénye

Tapasztalt táborozó barátaink már tövirôl hegyire ismerik a hegyaljai nedûk titkait, hiszen
Szabó Gyula bácsi számtalan kóstolással egybekötött „szemináriumon” osztotta meg velünk
a jó bor ismérveit: kell hozzá jó szôlô, aztán jó gazda és jó pince! Gyula bácsinál minden
egy helyen van. De mi a helyzet a hordókkal? A hordó, ami ugyancsak elengedhetetlen kel-
léke a jó bornak ezen a tájon szintén a kezünk ügyébe esik. Nem is kell mást tennünk, mint
„feltarisznyázni” és Szerencs felôl nekivágni a Zemplénnek, majd a 37-es úton haladva egy-
szer csak letérni Erdôbénye, a hordók hazája felé. Nosza, rajta!
Csütörtökön minderre lehetôség nyílik, mert egy egész napos kirándulás során fel-
fedezhetjük, sôt, „abroncstól dongáig” tüzetesen megismerhetjük a hordókészítés és Erdô-
bénye történetét. A település múltja, hagyományvilága oly gazdag, hogy lehetetlen e kis fü-
zet véges határai közé szorítani. Viszont a tábor különbözô pontjain elhelyezünk majd
ismertetôket amolyan „kedvcsinálóként”, hogy ezek elolvasása után minél többen gondol-
játok úgy: ezt látni kell! Jó utat, és szép idôt a túrához!

Mezőségi táncok, magyarpatkai népzene

Hálás feladat vár a felnôtteket oktató György Karcsira, aki idén a táncházas berkekben
mindmáig tán legnépszerûbb „mezôségi” táncrend alapjait fogja megtanítani. Mitôl
olyan kedvelt ez a tánc, amelyet a 70-es évek közepe óta neveznek „mezôséginek”,
de amely leginkább a Belsô-Mezôséghez tartozó néhány falu — Báré, Kötelend,
Magyarpalatka, Mezôgyéres, Mezôkeszü, Vajdakamarás és Visa — motívumkincsébôl
épül fel?
A táncok mozgatója, inspirálója természetesen a talpalávaló muzsika, amelyet több-
ségében a Magyarpalatkán élô zenekarok szolgáltattak a környék lakosságának (a
prímásról elnevezett Kodoba banda illetve a Mácsingók), magyaroknak, románoknak,
cigányoknak, sôt még szászoknak is. Régen a palatkai banda háromtagú volt, a hat-
vanas évek végétôl viszont Kodoba Ignác két fia, Béla és Márton is erôsítette a zenekari

A környékről
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hangzást, így kialakult a mára klasszikusnak mondható két hegedû—két háromhúros brácsa
(kontra)—nagybôgô formáció. Ma is ebben a felállásban muzsikálnak a palatkaiak, az ifjú
Kodoba Florin vezetésével.
Egy régi zenészismerôsünk úgy fogalmazott, hogy a magyarpalatkai muzsika a népzene
„heavy metal”-ja. Ha ezt vesszük alapul, akkor a mezôségi tánc pedig a néptánc „rock and
roll”-ja. A nemesen statikus, archaikus széki táncokkal, vagy az egyszerû lépésekbôl álló, kö-
zösen, sokszor sorban vagy láncban összekapaszkodva járt lendületes moldvai táncokkal el-
lentétben a mezôségi táncokban az egyén kerül elôtérbe. Nincs „koreográfia”, a táncosok e-
gyéni szintjüknek megfelelôen, igen sokszínûen bontakoznak ki. A hagyományos táncrend
férfitáncokkal indul — ritka és sûrû magyar —, melyekkel a legények a körben ülô-várakozó
leányoknak teszik tiszteletüket, bízván abban, hogy ezzel elnyerik a kiszemelt leány tet-
szését. A siker jele, ha szívük választottjával mehetnek a „párba”, amely a szorosan össze-
ölelkezôs „lassú cigánytánccal” veszi kezdetét.
A folytatásban a csárdás kissé aszimmetrikus lüktetésû muzsikájára megindulnak a párok és
az összekapaszkodásból némileg engedve forognak, kiforgatnak, hogy aztán a ritka szökôs-
ben és a sebes csárdásban kiteljesedjen a tánc. Innentôl kezdve az egyre magával ragadób-
ban lüktetô muzsika valóban „rock and roll”-szerû forgásokra forgatásokra inspirálja a páro-
kat, s ezt a kavalkádot színesíti a legények csapásolása és a leányok színes szoknyás forgása-
pörgése. A végére a tempó is felgyorsul, így a legügyesebb táncosok maradnak a zenekar
elôtt a többiek pedig összekapaszkodva táncszókkal, csujjogatásokkal biztatják a „parkett
ördögeit”.
Újabban a hagyományos táncrend végén még felcsendül a „korcsos” muzsikája is, amely
már sem igazi páros, sem igazi szóló tánc, inkább a fiúk leánnyal való virtuskodásának betel-
jesedése, amikor is a megszerzett-megszeretett leánnyal forogva, tôle idônként elszakadva
egy sûrû csapásolásokkal tarkított szólót még odabök a vetélytársaknak a megindult vérû le-
gény, jelezve, hogy van még ereje, ügyessége, kitartása akár egy egész életre való!
Ilyen szép jelenetek is elôfordultak a mezôségi táncházakban, amihez hasonlókat csak akkor
tudunk ígérni Nektek kedves Táborozók, ha szorgalmasan látogatjátok György Karcsi tánc-
tanításait. Biztatásul elárulhatjuk, hogy ez a tánc, már a legegyszerûbb alaplépésekkel is
nagyon élvezetes, és aki egyszer belekóstolt, az onnantól már nehezen tud lemondani róla!

Legyen örömetek benne!

www.erdobenye.hu
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Így szépült a vár Diavetítés
Gyurival

Hordókészítés
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Új barátok címei:
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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-

megeubor-
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

csurgatott
leves,

paradi-
csomos

káposzta,
pulyka-
apró,

csokoládé

F.: marha-
lsz.pörkölt
sztrapacs.
Gy.: túróg.

VASÁRNAP

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

csontleves,
párizsi
szelet

krumpli,
befõtt,
ivólé

2011. június 18-tól június 26-ig

Az ételváltozás jogát fenntartjuk, Szerencs, 2011. 05. 13. Czakóné Szikszai Orsolya, Ügyvezetõ igazgató
Édes Istvánné, élelmezésvezetõ

Kolompos étrend Å Å Å Å Å Å Å Å Å
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Középiskolai Kollégium és Diákszálló
H-3900 Szerencs, Kossuth u. 19.
Tel.: +36 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.: +36 47 563-050
E-mail: info@huszarvarszallo.hu
www.huszarvarszallo.hu

Sváb Panzió
H-3908 Rátka, Iskola tér 7.
Tel.: +36 47 374-189, 20/544-9375

www.ratka.hu

Szabó Pince, Szabó Gyula
H-3900 Szerencs, Alsópincesor
Lakcím: H-3900 Szerencs, Bakó J. u. 8.
Tel.: +36 47 361-137,
+36 30 287-9750
E-mail: benko.szabo@t-online.hu
http://web.axelero.hu/bszm/index.html

Művelődési Otthon Vendégháza
H-3908 Rátka, Iskola tér 2/a.
Tel.: +36 47 374-019
www.ratka.hu

Mezőségi Vendégház
H-3908 Rátka, Kossuth út 56.
Tel.: +36 70 291-9152
Internet: www.ratka.hu

Hegyalja Gyöngyszeme Panzió
H-3908 Rátka, Petõfi út 4.
Tel.: +36 47 374-122,
+36 70 949-6241,
+36 70 314-2373

www.ratka.hu

Ezüstfenyő Vendégház
H-3908 Rátka, Kossuth u. 82.
Tel.: +36 47 374-237,
+36 30 327-1462
Fax: 47/374-237

www.ezustfenyoratka.hu

Szállások Å Å Å Å Å Å Å Å Å
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Kellemes táborozást
kívánunk!


