
TIZENNEGYEDIK GÖDÖLLŐI SZKÓLATÁBOR 
„Szent Imréről, Szent Gellértről és a zoborhegyi remetékről” 

2013. augusztus 11–18. 
 

NAPIREND 
 

  7.30: Ébresztő 
 
  8.00: LAUDES (reggeli zsolozsma) az aulában 
 
  8.30: Reggeli 
 
  9.30: Közös beéneklés (Szent Imre-énekek Medgyesy Norbert rövid bevezetőivel) 
 
10.15–12.30: Próbák a tanulandó művek és a különféle korcsoportok beosztása szerint 
 10.15–11.15: (a foglalkozások a kisebbek számára korábban is befejezhetők) 
 Haladók – Gregorián tételek Szent István királyról, Szent Imre hercegről, Szent Gellért 

püspökről és Szent Zoerárd-András és Benedek zoborhegyi remetékről (KCs, BP) 
Rachmanyinov-kórusművek (Bubnó Tamás) 

 Közép-haladók I. – kis polifónia, nagy gregorián (Csonka Szabina Babett) 
 Közép-haladók II. – kis polifónia (Magay Judit) 
 Új résztvevők, kezdők – aktuális zsolozsma- és misetételek (Németh Zsuzsó, Lak Ferenc) 
 11.30–12.30: Henry Dumont: Magnificat; O, Domine Deus (Gesztesi-Tóth László) 
 
12.45: SZEXTA (napközi imaóra) az aulában 
 
13.00: Ebéd 
 
14.00–17.00: Szabad program (pihenés, játék, őrangyalos és gyilkosos játékok) 

Kézműves foglalkozások Havas Gyöngyvér vezetésével: üvegfestés (szentek ábrázolása), 
középkori oklevélírás, linómetszés, valamint más kézműves foglalkozások 
15.00–17.00: Kurzusok időpontja, valamint egyéb próbalehetőségek 

 
18.00: VESPERÁS (esti zsolozsma) a templomban – ha SZENTMISE is van, akkor 17.30-kor 
 
19.00: Vacsora, majd szabad és kötött programok (játék, táncház, koncert stb.) 
 
Koncert után: esti fáklyás éneklés az udvaron 
 
22.00: Lámpaoltás, takarodó 

 
 
Délutáni kurzusok különféle témákban: 
 

• Szent Imre, Szent Gellért és zoborhegyi remeték-kurzus: koruk, jelentőségük és  
emlékezetük (Medgyesy Norbert) 

• Orgonakurzus: zsolozsmakíséretek és intonációk (Gesztesi-Tóth László) 
• Ütőkurzus (Tóth Benedek) 
• Középkori angol szólisztikus többszólamúság a liturgiában (Mezei János) 
• Népi ének-kurzus (Nemcsics Kinga) 
• Énekkurzus – Esterházy Pál: Harmonia caelestis (ének, furulyák, fuvolák, vonósok) – 

(Kocsis Csaba, Csonka Szabina Babett, Opicz József) 
 



 
A TÁBOR PROGRAMJA 

 
• 11. vasárnap: 

Délután: résztvevők érkezése, fagyűjtés a tábortűzhöz, vesperáskészület 
17.30: VESPERÁS (a 6. szkólatábor polifón vesperása) 
Vacsora után: tábortűz, táncház (BERKA együttes), a tavalyi dalosfüzetek éneklése,     
istállófoci 

 

• 12. hétfő: 
Reggeli után: őrangyalos húzás 
Nagyobbak kirándulása Bénybe (Szlovákia): templomnézés, próba, tridenti szentmise 
A BÉNYI KIRÁNDULÁSRA CSAK ÚTLEVÉLLEL ÉS/VAGY SZEMÉLYI IGAZOL-
VÁNNYAL RENDELKEZŐK TUDNAK ELJÖNNI!!! 
A táborban maradóknak külön programok lesznek. 
20.00: „Koncert nyolckor”: LFZE Népzene tanszak népi ének szakirányos hallgatóinak 

koncertje daltanítással 
22.00: „Blueskocsma az istállóban”: Igali–Bernáth duó 

 

• 13. kedd: 
Reggeli után: a gyilkosos játék szabályainak kihirdetése 
15.00–17.00: Kurzusok 
20.00: „Koncert nyolckor”: Áhítattól extázisig – avagy kavalkád a zongora mellett 

Eckhardt Gábor interaktív műsora szavakkal, képekkel, hangokkal 
22.00: „Blueskocsma az istállóban”: Széki Táncház – Manninger Katica  

 

• 14. szerda: 
15.00–17.00: Kurzusok 
20.00: „Koncert nyolckor”: Opicz József énekkoncertje 
22.00: „Blueskocsma az istállóban”: DJ 

 

• 15. csütörtök: 
15.00–16.00: Kurzusok 
16.15: Indulás Máriabesnyőre 
17.30: VESPERÁS Nagyboldogasszony tiszteletére 
18.00: SZENTMISE 
20.00: Ünnepi vacsora 
22.00: „Blueskocsma az istállóban”: Jam Session 

 

• 16. péntek: 
17.30: VESPERÁS 
20.00: Korcsoportok koncertje + KURZUSKONCERT 
22.00: „Blueskocsma az istállóban”: 

 

• 17. szombat: 
Ebéd után: őrangyalos játék megbeszélése 
Délután: vesperás- és Kimittud-készület 
18.00: Ünnepi táborzáró VESPERÁS (a 12. szkólatábor vesperása) 
Este: KI-MIT-TUD? 
23.00: Fakultatív MÁRIÁS VIRRASZTÓ ZSOLOZSMA Máriabesnyőn (autókkal) 

 

• 18. vasárnap: 
  9.30: SZENTMISE a táborlakók közreműködésével (Rachmanyinov-művek) 
Mise után: pakolás, ebéd, hazautazás 

 
 
 
 



 
EGYEBEK 

 
 

Délutáni kurzusok különféle témákban: 
 
 

• Szent Imre, Szent Gellért és zoborhegyi remeték-kurzus: koruk, jelentőségük és  
emlékezetük (Medgyesy Norbert) 

• Orgonakurzus: zsolozsmakíséretek és intonációk (Gesztesi-Tóth László) 
• Ütőkurzus (Tóth Benedek) 
• Középkori angol szólisztikus többszólamúság a liturgiában (Mezei János) 
• Népi ének-kurzus (Nemcsics Kinga) 
• Énekkurzus – Esterházy Pál: Harmonia caelestis (ének, furulyák, fuvolák, vonósok) – 

(Kocsis Csaba, Csonka Szabina Babett, Opicz József) 
 
 
 
 

Kérjük, hogy a résztvevők vezetőiken keresztül név és életkor szerint pontosan 
 

jelezzék részvételi szándékukat, valamint azt is, hogy a délelőtti énekes csoportok 
 

melyikében vesznek részt! 
 

 
 

A szkólatábor teljes költsége személyenként az idei évben is: 
22.000.– Ft 

 
 
 

Kérjük, hogy aki a tavalyi népdalfüzetet és énekes füzetet megtalálja otthon, 
 

hozza magával! 
 
 

Idén is lesz lehetőség szkólatáboros póló rendelésére! 
 
 
 
 


