
Isten hozott a  

Crescendo Táborban! 
  

 

  

Ebben a füzetben a táborral kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat        

foglaltuk össze. Kívánjuk, hogy az együtt töltött egy hét áldásban és           

örömben gazdagon teljék számodra! 

  

a Crescendo Tábor szervezői 

  

  

  

ISMERKEDJ MEG A SZERVEZŐKKEL! 

  

Vezetőség 

    

Beat és Airi Rink (SUI) – a Crescendo International alapítói, nemzetközi 
igazgatók 

Füzesséryné Dudás Eszter – alapító, a CSI elnöke, brácsaművész 

Tarjányi Tamás, tenor – igazgató 



  

Szervezők 

Bacskai Csaba – művészeti asszisztens, Front Office manager 

Lázi Laura Liza – operatív manager 

Mátrai Diána Eszter – program és PR koordinátor 

Sallay-Apor Ildikó – adminisztráció 

Tarjányi Krisztina Irma – Sostenuto programok vezetője 

 

  

Munkatársak 

Ádány Rebeka – barokk koordinátor 

Battyányi István – logisztika 

Molnár Enikő – Sostenuto asszisztens 

Varga Abigél – kamara koordinátor 

  

Külön köszönet 

Pál Zsuzsi – tanácsadó 

Ezenkívül mintegy 15 fős önkéntescsapat segít, hogy az órák, próbák, 
koncertek, programok minél gördülékenyebben megvalósulhassanak 

  

  

  



HELYSZÍNEK 
  

  

Tábor Főépülete (3910, Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky út 18-20.) 

  

Nyitva: minden nap 7.00–21.30 

 

Itt találod: 

-        Front Office - nyitva: 9.45-18.00 (ebédszünet: 12.00-13.30) 

-        órák 

-        gyakorlótermek 

-        Napindító 

-        kiscsoportos beszélgetések 

-        előadások, workshopok 

  

  

Kollégium (3910, Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky út 15-17.) 

Nyitva: folyamatosan 

Itt találod: 

-        szállás 

-        étkezés (reggeli: 7:45-8:45, ebéd: 12:30-14:00, vacsora: 
17:45-19:15) 

-        Oázis terem (pihenési, elcsendesedési lehetőség) 

  

  



  

További helyszínek: 

  

-        Református templom (Bem József utca) 

Nyitva: 9.45-18.30 (kedden: 17.30-ig) 

Itt találod: 

-        Kemenes András zongoraórája 

-        Zongoragyakorló (feliratkozás szerint) 

-        Kreatív Istentisztelet 

-        Istentisztelet 

-        Római katolikus templom (Kossuth tér) 

-        Szentmise 

-        Szerelmi pincesor (Benkő, Erdős, Péter) 

-        Tábor Parti 

-        Kossuth tér 

-        Főtéri muzsika 

- Zsinagóga (Serház u. 55.) 

- Zárókoncert 

  

  

  

  

  

 

 



 

 

Az aktuális információkról tájékoztatunk 

  

-   reggeli Napindító alkalmakon 

-   információs táblákon 

-   Crescendo Tábor 2020 csopi Facebook csoportban 

- egyéb online felületek (e-mail, messenger) 

  

  

Gyakorlási lehetőség 

  

-   a Tábor Főépület kijelölt termeiben, 

-   A Kollégium kijelölt termeiben, 

- tanárok termeiben, amikor nem tanítanak, 

-   továbbá a terembeosztásban megjelölt helyeken. 

  

  

Gyakorlási tilalom 

  

-         8:45 - 9:30-ig a Tábor Főépületében 

-         20:00 - 9:00-ig a kollégium területén 

  

  

Az órákkal, beosztással kapcsolatos kérdéseiddel keresd Bacskai Csabát a 
Front Office-ban. 



FRONT OFFICE 

  

Tábor Főépület, földszint 

  

Nyitva: minden nap 9:45-18:00 (ebédszünet: 12:00-13:30)  

  

Művészeti kérdések 

-        órarend 

-        órák, próbák 

-        koncertek 

-        teremkoordináció 

-        kamarazene 

-        barokk 

-        zongorakíséret 

-        egyéb művészeti kérdések 

 

 Általános kérdések 

-        be- és kijelentkezés (check-in, check-out) 

-        technikai segítség 

-        pénzügyek 

-        kollégium 

-        egészségügy 

-        fénymásolás, nyomtatás 

-        talált tárgyak 

-        információ 



SZABÁLYAINK 
  

  

COVID-19 

-        A táborba minden résztvevő köteles magával maszkot és 
kézfertőtlenítőt hozni. 

-        Az épületekbe belépve a kihelyezett kézfertőtlenítő használata 
minden belépéskor kötelező. 

-        A beltéri közösségi alkalmakon (pl. Napindítókon, a megnyitón, 
koncerten), maszk viselése és 1,5 méteres távolságtartás kötelező. 

-        A szóló- illetve kamaraórákon a 1,5 méteres távolság betartása 
kötelező. 

-        Az ebédlőben és közös étkezéseknél a sorbanállásnál a 1,5 méteres 
távolságtartás kötelező. Az asztalok és székek elhelyezésén tilos 
változtatni. 

-        A kollégiumi szobákban maximum 2 fő száll meg, az oda beosztott 
résztvevőn kívül más nem tartózkodhat ott. 

-        Amennyiben a tábor résztvevője megbetegszik, COVID19-gyanús 
tüneteket (láz, orrfolyás, torokfájás, légszomj) észlel magán, 
köteles azonnal értesítenie a tábor igazgatóját, Tarjányi Tamást a 
0036204811549-es telefonszámon. 

-        A tábor résztvevői nyilatkozatot semmilyen sajtóorgánumnak nem 
adhatnak. Nyilatkozatra egyedül a tábor Igazgatója jogosult. 

  

  

  

 

 

 



Névkártya 

  

Kérjük, mindig viseld a névkártyádat! 

-        ez alapján tudjuk, hogy a Táborhoz tartozol, 

-        mások is könnyebben megismernek téged, 

-        csak ennek viselése esetén kaphatsz ételt az ebédlőben, 

-        ez jelzi az esetleges allergiádat. 

  

Biztonság 

-        A szobádat zárnod kell. 

-        A szobákban tárolt hangszerekért, értékekért nem tudunk 
felelősséget vállalni. 

-        Személyes holmidra különösen figyelj. 

-        Ha valamid mégis eltűnik, vagy egyéb gondod akad, kérjük, 
azonnal jelezd a Front Office-ban. 

  

Dohányzás 

-        TILOS a dohányzás a Tábor minden épületében és a kollégiumban. 

-        TILOS nyílt láng, gyertyák használata a szálláshelyeken! 

  

  

Az épületek használata 

-        Figyeljünk a kollégium és az általunk használt épületek tisztán és 
rendben tartására! 

-        Tilos a bútorok, felszerelések, különösen a kottaállványok 
átrendezése, elvitele! 

  



 Internet 

-        Wifi: a kollégium és a Tábor Főépület aulában 

  

 Forróság, víz 

-        Ne feledkezz meg a folyadékpótlásról! Igyál naponta legalább 
másfél liter vizet! 

-        A Főépületbe ballonos vizet teszünk ki, de csapvíz is fogyasztható 
Tokajban. 

 

Pihenés 

-        Tartsd tiszteletben mások pihenését! 

-        A kollégium területén a hangoskodás és a gyakorlás este 8 
órától reggel 9-ig szigorúan tilos! 

  

  EGÉSZSÉGÜGY, ORVOSI ELLÁTÁS  

Gyógyszertár  

Kossuth tér 12. Tel:+36 47 352 052 
Nyitva H-P 8-17, Szo 8-12 

Háziorvosok 

Dr. Lengyel Mónika 

3910 Tokaj, Bethlen Gábor utca 17. 
Telefon: 06 (47) 352-137 
Mobil: 06 (30) 998-0086 
  
Rendelési idő: 
Hétfő: 8:00-11:00; 16:00-17:00 
Kedd: 12:00-16:00 
Szerda: 8:00-10:00 
Csütörtök: 8:00-12:00 
Péntek: 8:00-12:00 
 



Dr. Mátyás János 
3910 Tokaj, Ady Endre út 28. 
Telefon: 06 (47) 352-525 
Mobil: 06 (20) 967-9860 
  
Rendelési idő: 
Hétfő: 8:00-11:00 és 15:00-16:00 
Kedd: 8:00-12:00 
Szerda: 13:00-16:00 
Csütörtök: 8:00-12:00 
Péntek: 8:00-11:00  

Gyermekorvos 

Dr. Kis Imre 

3910 Tokaj, Bethlen Gábor utca 4. 
Telefon: 06 (47) 352-210 
Mobil: 06 (20) 961-6779 

  

Rendelési idő: 
Hétfő: 8:30-11:30 és 16:00-17:00 
Kedd: 8:30-11:30 és 16:00-17:00 
Szerda: 8:30-10:30 
Csütörtök: 8:30-10:30 és 16:00-17:00 
Péntek 8:30-10:30 

 

Központi Orvosi ügyelet 

Tokaj, Bodrogkeresztúri út 1544/1. hrsz. Tel: 06 (47) 352 328 

Rakamaz, Akácfa u. 1. Tel: 06 (70) 383 1056 

Nyíregyháza, Szent István u. 70. Tel: 06 (42) 402 377 

 Mentők: 104 

  

Elsősegély doboz 

Kötszerek, gyógyszerek, lázmérő a Front Office-ban 


