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Tisztelt Igazgató Hölgy/Úr! 

 

A 2017 tavaszán megrendezendő XXIII. Nemzetközi Építész Diákkonferencia házigazdája és szervezője a Veszprémi 

Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma. A konferencia szakmai 

koordinátora a Porta Speciosa Egyesület. 

A rendezvény házigazdájaként – a konferenciához kapcsolható pályázatok közül a Porta Speciosa Egyesület 

hagyományos pályázata mellett – meghirdetjük a  

„Kápolnák a Kárpát-medencében” 

című tabló pályázatunkat. 

A veszprémi XXIII. Nemzetközi Építész Diákkonferencia mottója: „Ép lélekből épülj!” – e felhívás szellemisége a 

konferencia pályázatára is kiterjed. A kápolnák a lelki kontempláció intimitását felajánló kis templomok, amelyek építészeti 

egyszerűségük által fokozzák a lelki elmélyülés nagyszerűségét. 

A kápolna (lat. capella, cappa szóból, ami a fejet is betakaró köpenyt jelent), istentiszteletre szolgáló templomszerű 

kisebb épület, vagy épületrész. Ilyen szakrális épületeket eredetileg a vértanúk sírja fölé emeltek, később a 

plébániatemplomoktól messzebb fekvő községekben vagy tanyákon, főképp a temetőkben, utak mellett, bérceken vagy az 

előkelők palotáiban létesítettek. A nagyobb templomokban, a mellékhajókban gyakran alakítottak ki kápolnákat. Egyes 

kápolnáknak speciális funkciójuk van: keresztelőkápolna, sírkápolna, emlékkápolna…  

Tájékozódásképpen: http://indafoto.hu/gyujtemenyek/kapolnak – oldalt ajánljuk. 

Kérem, hogy válasszák ki iskolájuk környezetében a feldolgozandó legjelentősebb kápolná(ka)t, és készítsék el annak 

építészettörténeti bemutatását szöveges, rajzi és képi elemekkel, B1-es (70x100 cm) méretben! 

Iskolánként maximum két fős diákcsapatok, maximum kettő pályamunkát adhatnak be, amelyeket 2017. április 7-én kell 

leadni a regisztráció alkalmával. 

A tablók befoglaló mérete kötött. A bemutatás síkbeli és térbeli is lehet. A pályamunkákat felfüggesztve állítjuk ki, a 

függesztő zsinór feszített állapotú magassága a tabló befoglaló felső síkjától mérten 10 cm legyen. 

 

A konferencia projektmenedzsere, kapcsolattartója: Tölgyesi Ákos +36 (20) 942-56-36 

A konferencia e-mail címe: diakkonferencia2017@gmail.com.  

A konferencia közösségi oldala, amely nyitott és minden érdeklődő bejelentkezhet tagként: 

https://www.facebook.com/groups/XXIIIveszpremidiakkonferencia. 

 
 
Veszprém, 2017. január 4. 

Tisztelettel üdvözlöm: 

Eveli Péter 
igazgató 

http://indafoto.hu/gyujtemenyek/kapolnak
mailto:diakkonferencia2017@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/XXIIIveszpremidiakkonferencia

