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A szépség szerkezete, a szerkezet szépsége kurzus a CAMPHUSK 

projekt keretében 

2019.07.08-14. 

 

A CAMPHUSK projekt: 
 
A kurzus a CAMPHUSK - Határon átnyúló tábor fiataloknak az együttműködés és személyes 
fejlődés jegyében című projekt keretében az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország 
Együttműködési Program támogatásával valósul meg, célja, hogy közelebb hozza 
egymáshoz a határ két oldalán élő fiatalokat, és együttműködésre buzdítsa őket. 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 (Városkapu, Látványhíd, Játszópark). A legjobb 
tervek később megvalósításra kerülnek vagy egy későbbi Campus keretein belül folytatódik a 
kivitelezésük. 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. A projekt eredményeit egy kézikönyv teszi elérhetővé mindenki számára. 
 

A szépség szerkezete, a szerkezet szépsége kurzusról: 

Egy csigaház. 
Egy falevél. 
Egy méhkas. 
 
Minden nap látható, megtapasztalható dolgok, melyeknek szerkezetét a szigorú természeti 
törvények és a praktikum határozzák meg. Konstrukciójuk évmilliók-évmilliárdok alatt 
formálódott, a jelenben létező állapotuk pedig tökéletes válasz a jelenben létező 
körülményekre. 
 
A szerkezeti igénybevételek, meteorológiai hatások, funkcionális szempontok együttesen 
alakították formájukat, folyamatosan tökéletesedtek, míg mai alakjukban tárulnak elénk. 
Ugyanakkor megmagyarázhatatlan módon magas esztétikai tartalom hordozói is. 
Hogy lehetséges, hogy a forma, a felület, a textúra, habár senki nem tervezte azokat 
„szépre”, hanem csupán az evolúciós alkalmazkodás hozta létre őket, mégis lenyűgöznek 
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bennünket? 
 
Hasonlóan a természettudományokhoz, létezhetnek-e törvényei a szépségnek? 
Ha igen, milyen kölcsönhatásban vannak ezek a törvények a fizika és az anyagtan 
igazságaival? 
 
S ha igen, képesek vagyunk-e megérteni őket és az általunk létrehozott alkotásokban 
alkalmazni azokat? 
 
Ilyen, és még számos hasonló kérdésre keressük a választ a Pannonhalma CAMPUS 2019. 
július 8.-tól 14.-ig tartó, „A szerkezet szépsége, a szépség szerkezete” című kurzusán. 
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. 
 
Akiket várunk: 
Pályázni jogosult minden 2001.01.01 előtt született hallgató, aki a pályázat benyújtásakor 
hallgatói jogviszonyban áll bármely európai felsőoktatási intézménnyel. A preferált szakokok 
(építész, építőmérnök, kertépítő, tájépítész, képzőművész, design, formatervező) hallgatóin 
kívül bármely más szakok hallgatói is jelentkezhetnek, ha lelkesedésből, kreativitásból és a 

téma iránti érdeklődésből nincs hiány. 😊 

 
Amit nyújtunk: 
• Komoly kihívást, aminek megoldásában szakértő mentorok nyújtanak segítséget, és 
ami jól mutat az önéletrajzodban. 
• Különböző egyetemekről és szakokról, másik országból érkező csapattársakat. 
• Szállást, ellátást, esténként kísérőprogramokat egész hétre. 
 
Amit kérünk: 
• Kreativitást és tettrekészséget. 
• Küldd el jelentkezésedet 2019.04.21-ig a campus@pannonhalma.hu címre a 
mellékelt jelentkezési lapon. 
 
További információk 
campus@pannonhalma.hu 
 
www.facebook.com/PannonhalmaCampus 
Fátrai Eszter +36 30 32 67 685 – Magyarország 
Kelemen Katalin +4219 05 320 496 – Szlovákia 
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Kurz Štruktúra krásy, krása štruktúry v rámci projektu CAMPHUSK 

08-14. 07. 2019 

Projekt CAMPHUSK: 

Kurz sa uskutoční v rámci projektu CAMPHUSK - Cezhraničný tábor pre mladých, v zanmení 
spolupráce a osobného rozvoja podporený  programom spolupráce Interreg V-A 
Slovenská republika-Maďarsko. Hlavným cielom projektu je zblížiť mladých z oboch strán 
hranice a podporovať ich spoluprácu. V rámci projektu CAMPHUSK plánujeme zorganizovať 
cezhraničné letné tábory na oboch stranách hranice pre SK aj HU vysokoškolákov, ktorí by 
počas týždenného trvania tábora pracovali na úlohách zadaných týmito dvoma 
samosprávami. V prípade mesta Pannonhalma bude úlohou navrhnutie rôznych verejných 
plôch vysnívaných mestom samotným (Mestská brána, Scénický most, Hrací park). Najlepšie 
plány budú v neskoršom období realizované, resp. ich realizácia pokročí v rámci ďalšieho 
ročníka Campusu. Umelecko-tvorivá dielňa v Dolných Salibách bude zameraná na prípravu 
už tradičného podujatia Dolnosalibská Jurta - Kultúrny festival a letná univerzita. Nové 
nápady mladých prispejú k rozvoju charakteru a imidžu festivalu, k dotvoreniu miesta 
konania, prípravou nových inštalácií. Organizátori Dolnosalibskej Jurty pritom obohatia 
zapojenú mládež svojimi dlhoročnými praktickými skúsenosťami.  Výstupy projektu budú 
zverejnené v príručke a dostupné pre každého záujemcu. 

 

Popis kurzu Štruktúra krásy, krása štruktúry: 

Jedna ulita. 
Jeden list. 
Jeden včelí úľ.  
 
Veci, ktoré vidíme a zažívame každý deň. Ich praktickú a krásnu štruktúru určia prísne 
prírodné zákony. Tie konštrukcie sa rozvíjali v priebehu miliónov a miliárd rokov a ich 
súčasný stav je tá pravá odpoveď na súčasné stavy. 
 
Sila prírody, meteorologické vplyvy a potreba funkčnosti spolu vytvorili tieto štruktúry. Vďaka 
nim stále sa vyvíjali, kým sa vytvorila ich súčasná podoba.  
 
Zároveň však majú aj nesmierne veľkú estetickú hodnotu. 
Ako je to možné, že tieto jedinečné tvary, povrchy, textúry nás napriek tomu očaria, že nikto 
ich nenaplánoval, vytvorila ich len evolučná adaptácia. 
Okrem prírodných zákonov existujú aj zákony krásy? 
Ak áno, ako sa navzájom ovplyvňujú so zákonom fyziky? 
Ak áno, sme schopní ich pochopiť a uplatňovať v našich dielach?  
 
Na takéto a podobné otázky hľadáme odpovede na kurze Pannonhalma CAMPUS názvom 
„Krása štruktúry a štruktúra krásy” od 8. do 14. júla 2019. 
 
Účastníci, teda študenti architektúry, stavebníctva, krajinnej architektúry, dizajnéry, 
remesleníci, umelci, kretívne mysliaci mladí ľudia počas týždňa pracujú na štyroch úlohách 
pomocou odborníkov. 
 
Cieľom kurzu je vytvoriť možnosť študentom rôznych odborov, rôznymi vedomosťami na 
výmenu názorov, spoločnú tvorbu, aby sa mohli nájsť spoločne odpovede na hore uvedené 
otázky. 
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Koho očakávame: 
Prihlásiť sa môže každý, kto sa narodil pred 01. 01. 2001 a v čase podania prihlášky je 
študentom hociktorej európskej vysokej školy alebo univerzity. Okrem študentov 
preferovaných odborov (architektúra, stavebníctvo, záhradná a krajinná architektúra, 
výtvarné umenie, design atď.) sa môžu prihlásiť aj študenti iných odborov, ak sú nadšení, 

kreatívni a zaujíma ich tematika kurzu. 😊 

 
Čo ponúkame: 
• náročnú výzvu, ktorú účastníci riešia pomocou odborných mentorov a neskôr si ju 
môžu zapísať aj do životopisu 
• Spoluúčastníkov z iných univerzít, odborov, inej krajiny. 
• Ubytovanie, stravu, sprievodné večerné programy počas celého týždňa.  
 
Čo žiadame od uchádzačov: 
• kreativitu a motiváciu 
• Pošli vyplnený prihláškový formulár do 21. 04. 2019 na mailovú adresu 
campus@pannonhalma.hu. 
 
Ďalšie informácie 
campus@pannonhalma.hu 
 
www.facebook.com/PannonhalmaCampus 
Eszter Fátrai +36 30 32 67 685 – Maďarsko 
Katalin Kelemen +4219 05 320 496 - Slovensko 
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