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CAMPHUSK – a projekt 
 
 

A CAMPHUSK - Határon átnyúló tábor fiataloknak az együttműködés 

és személyes fejlődés jegyében című projekt az INTERREG V-A 

Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program támogatásával, az 

Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, 

célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a szlovák-magyar határ két 

oldalán élő fiatalokat, és együttműködésre buzdítsa őket. Alszószeli 

(Dolné Saliby) és Pannonhalma 13 éves testvér települési múltra tekint 

vissza. Mindkét település sok innovatív ötlettel rendelkezik, amelyek 

személyi és pénzügyi kapacitás hiányában nem tudnak előremozdulni. 

Ezek az adottságok, illetve a Pannonhalmán már 3 éve működő 

Pannonhalma Campus adta az ötletet egy olyan határon átnyúló, 

innovatív, nyitott, interdiszciplináris szellemi és alkotó műhely, egy 

közös tudományos-művészeti fesztivál alapjainak megteremtéséhez, 

amely egy közös csapatmunka révén közelebb hozza egymáshoz a két 

ország felsőoktatásban résztvevő hallgatóit, oktatóit, illetve az általuk 

képviselt egyetemeket, főiskolákat. A CAMPHUSK projekt során a határ 

két oldalán szervezünk határon átnyúló nyári egyetemeket szlovákiai és 

magyar egyetemi hallgatóknak, akik egy hétig a települések által 

meghatározott feladaton dolgoznak.  



A partnerek 
 
Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Kft. 
 
A Vezető Partner immáron negyedik éve szervezi a projekt alapötletét 
adó Pannonhalma CAMPUST Pannonhalma város önkormányzatával, a 
Pannonhalma és Térsége Fejlesztéséért Alapítvánnyal és a Széchenyi 
István Egyetemmel együttműködésben. A rendezvény eddig 4 
alkalommal került megrendezésre a városban. A campusok során 
különböző tudományterületről érkező diákok (20-30 diák) dolgoztak 
egy-egy a város által felvetett probléma megoldásán. A 
problémamegoldó rendezvényeken túl a CAMPUS keretében 
építészhallgatók és művészek egy erdei kápolnát építettek 
Pannonhalmán. Az eddigi rendezvények során szerzett tapasztalatokat 
szeretnénk beépíteni a közös, határon átnyúló campusok 
megszervezésébe. 



 
Alsószeli Szabadidő Klub 
Az Alsószeli Szabadidő Klub és jogelődje az Alsószeli Ifjúsági Klub – 
ALSZIK 2001-ben alakult. Elődleges célja, hogy a község fiataljai 
számára színvonalas szórakozási, művelődési lehetőséget biztosítson. A 
helyi ifjúság közösségi életének megszervezése mellett e néhány év 
alatt a klub a környék hasonló irányultságú szervezeteivel is szoros 
kapcsolatot épített ki. Magyarországi partnerszervezetekkel több 
sikeres programot valósított meg. Az eltelt 16 évben a tagok különböző 
szakmai fórumokon vettek részt, aktívan bekapcsolódtak a helyi Termál 
Kistérség kialakításába, valamint a klub tagja a Leader program 
koordinálását végző Öreg-Feketevíz Helyi Akciócsoportnak. Projektjeink 
anyagi fedezetét pályázatok révén sikerült biztosítanunk. A helyi, 
megyei és országos (Szlovák Kulturális Minisztérium, SzK 
Kormányhivatala, Kisebbségi Kulturális Alap) pályázati lehetőségeken 
túl, sikeresek voltunk nemzetközi pályázatai rendszerekben is 
(Szülőföld Alap, Világbank, Pontis Alapítvány, Bethlen Gábor Alap). A 
klub legfőbb tevékenysége jelenleg kulturális rendezvények szervezése 
a fiatalabb generációk aktív bevonásával, többek között a 15 éves 
múltra visszatekintő hagyományőrző rendezvény, az Alsószeli 
Jurtanapok - Kulturális Fesztivál és Nyári Szabadegyetem szervezése. 
Mindezeken kívül az ALSZIK égisze alatt működik a több mint 50 tagot 
számláló Alsószeli Varsás néptáncegyüttes, mely jelenleg 3 három 
korcsoportban működik a településen. A kulturális rendezvények 
szervezése, a fiatalokkal való közös munka kiváló alapot teremt a 
CAMPHUSK projektben való együttműködéshez, a közös szakmai és 
gyakorlati munkához. 



Rendezvények bemutatása 
 
 
A szerkezet szépsége, a szépség szerkezete: 
 
A CAMPHUSK projekt során a határ két oldalán szervezünk nyári 
egyetemeket szlovákiai és magyar egyetemi hallgatóknak. 
Pannonhalma esetén a feladat különböző, a város által megálmodott 
közterületek megtervezése. A legjobb tervek később megvalósításra 
kerülnek vagy egy későbbi Campus keretein belül folytatódik a 
kivitelezésük.  
A résztvevő egyetemi hallgatók (építész, építőmérnök, tájépítész, 
iparművész, képzőművész) a hét során szakmai mentorok segítségével 
négy, konkrét feladatot oldanak meg a fenti gondolatok szellemében. 
A kurzus nem titkolt célja, hogy a különböző területekről érkező, 
különböző tudásanyagot és szemléletmódot birtokló hallgatók egymás 
szempontrendszerét megismerve, közösen alkossanak, és ennek során 
mindnyájan közelebb kerüljenek a fenti kérdések megválaszolásához. 
 
Csináljuk a fesztivált (!) tábor 
 
Alsószeliben a CAMPHUSK művészeti alkotó műhely a sok év 
tapasztalataiból gazdálkodó Alsószeli Jurtanapok - Kulturális Fesztivál 
és Nyári Szabadegyetem előkészítési munkálataira épül. A fiatalok új 
ötletei hozzájárulnak a fesztivál arculatának fejlesztéséhez, a 
fesztiválhelyszín kialakításához a fesztivál installációinak elkészítésével, 
a Jurtanapok szervezői pedig sok éves gyakorlati tapasztalatukkal 
gazdagítják a rendezvényt és a diákokat.  
 
Mindkét rendezvényt színes kulturális és gasztronómiai programok 
színesítik, a fiatalok sokat tanulhatnak egymástól és a támogató 
szakértőktől, s mindezek mellett gazdag kulturális élményben lehet 
részük. 



Csináljuk a fesztivált (!) 
 
Az Alsószeli Jurtanapok – Kulturális Fesztivál és Nyári Szabadegyetem 
idén is nyitva áll minden érdeklődő előtt. A szervezők szeretettel várják 
a látogatókat, valamint minden új és régi arcot, akik szeretnének részt 
venni a fesztivál megvalósításában. Szervezők, segítők, táborozók 
együtt hozzák létre felvidék legnagyobb kulturális fesztiválját. 
 
Együtt Csináljuk a fesztivált! A kreatív és tettrekész fiatalok betekintést 
nyerhetnek a szervezési munkálatokba, kivehetik a részüket az előzetes 
munkálatokból. Mindeközben pedig ismerkedhetnek, kulturális és 
ismeretterjesztő programokon vehetnek részt, tapasztalatokat 
szerezhetnek a rendezvényszervezés terén. 
 
A tábor során a következő feladatokat kell elvégezni: 

- a jurták felállítása, berendezése 
- kreatív sarok – feliratok felújítása, újak alkotása 
- a szalmavár felépítése 
- a konyha felépítése, berendezése 
- további rendezvénysátrak felállítása (VIP, étkező, szereplői 

sátor, stb.) 
- kézműves standok elhelyezése, felállítása 
- kiállítások kialakítása 
- sörpadok és padok kihelyezése 
- kisszínpad felállítása 



Program 
 

2019. június 23., vasárnap 
13:00-ig érkezés – 13:00-tól ebéd 
18:00 – Smidt Tamás előadása a közösségi és regionális építészetről 
19:30 – vacsora 
2019. június 24., hétfő 
08:00 – reggeli 
13:00 – ebéd 
19:30 – vacsora 
20:30 – Endorfin koncert 
2019. június 25., kedd 
08:00 – reggeli 
11:00 – fesztivál- és táborszervezői workshop – Francisti László 
(Alsószeli Jurtanapok), Orosz Örs (Gombaszögi Nyári Tábor), Fodor 
Péter (Gímesi Művelődési Tábor és Gólyatábor) és további 
rendezvényszervezők 
13:00 – ebéd 
18:00 – megbeszélés a Jurtanapok önkénteseivel 
19:30 – vacsora 
20:00 – táncház a Hárompatak zenekarral 
2019. június 26., szerda 
08:00 – reggeli 
13:00 – ebéd 
19:30 – vacsora 
20:30 – pajzán népmesék Szelecki Mónikával 
2019. június 27., csütörtök 
08:00 – reggeli 
13:00 – ebéd 
19:30 – vacsora 
20:30 – táncház az Agyagbandával 
2019. június 28., péntek 
08:00 – reggeli 
13:00 – ebéd 
15:30 – kezdődik a XV. Alsószeli Jurtanapok – Kulturális Fesztivál és 
Nyári Szabadegyetem 



Fontos tudnivalók 

 
Helyszín: Alsószeli Lapos – A Dudvág folyó régi medre, mely ma az 
Alsószeli Jurtanapok helyszíne. Az étkezések, a szállás és a programok 
helyszíne is ez a terület. 
 
Bolt, gyógyszertár, ATM: 300 m-en belül megtalálható 
 
Elérhetőségek:  
Kelemen Kata – alsoszeli.jurtanapok@gmail.com, +421905320496 
- Amivel kapcsolatban őt keresd: szervezési tudnivalók a táborral 
kapcsolatban, jelentkezés menete, egyéni igények, étkezéssel és 
szállással kapcsolatos információk 
Francisti László – laci@zelejurta.sk, +421905651294 
- Ő az Alsószeli Szabadidő Klub elnöke és az Alsószeli Jurtanapok 
főszervezője. 
 
Az önkéntesek és a táborozók helyszíni koordinátora: 
Szabados Katalin – hagyományőrző, önkéntes rendezvényszervező 
 
Szakértőink: 
Ambrus Dávid – fafaragó, hagyományőrző 
Dr. Kelemen András – nyelvész, hagyományőrző 
Smidt Tamás – építész, előadó 
Fodor Péter – ifjúsági táborok szervezője 
 


