
 

 

Hírlevél 3. szám 

az 

EUREVITA Pannonia 

Fenntartható és határon átnyúló keretfeltételek megteremtése a kulturális örökség és 

ritka mesterségek megőrzésére 

című határon átnyúló projekt keretében 

2021.08.31 

 

A jelen hírlevél az EUREVITA Pannonia ATHU139 projekt kommunikációs stratégiájának részét képezi, 

és rendszeres időközönként tájékoztatást ad az EUREVITA Pannonia projekt résztvevőinek, stratégiai 

partnereinek, továbbá az érdeklődőknek és pártolóknak a projekt aktuális állásáról, a lezajlott és 

soron következő eseményekről. 

Projekt futamidő: 2020.03.01 – 2022.08.31 

 

Projektcélok 

 Feledésbe merülő, hagyományos népi mesterségek összegyűjtése Magyarországon és 

Ausztriában 

 Kulturális örökséggel kapcsolatos figyelemfelkeltés, imázsformálás és megőrzés 

 Régi kézműves technikák újjáélesztését célzó képzések 

 A versenyképesség javítását szolgáló kiegészítő képesítések 

 Kézműves Akadémia, mint fenntartható képzési forma és hálózat megalapítása és kiépítése 

 

Projektpartnerek 

 Berufsförderungsinstitut Burgenland 

 Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 

 Göcseji Múzeum 

 Sekem Energy GmbH – Sustainable Solutions 

 

 

Dieses Projekt wird im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Österreich-Ungarn vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert und 

aus Mitteln des Landes Burgenland sowie aus Eigenmitteln der Projektpartner kofinanziert. / A projekt az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési 

Program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával és Burgenland Tartomány költségvetése, valamint a projektpartnerek 

társfinanszírozásával valósul meg. 

 



 

 

 

Aktualitások 

Az elmúlt hónapokban projektünk jelentős mértékben haladt előre, így az utolsó fontos előkészítő 

munkálatok is befejeződtek, és az első kísérleti képzés már sikeresen le is zajlott. Az alábbiakban 

röviden áttekintjük az utóbbi időszak tevékenységeit: 

 

Oktatók képzése és felkutatása 

A területen dolgozó szakértőkkel folytatott interjúk és az aktív kézművesekre vonatkozó kutatások 

jelentették a kiindulópontot a hozzáértő és motivált potenciális oktatók felkutatásához. Míg 

Ausztriában pályázat útján kerestek megfelelő oktatókat, addig a zalaegerszegi Göcseji Múzeumban 

szakértők biztosítottak átfogó képzést 10 új oktató számára a különböző hagyományos építőipari 

kézműves technikák terén. A képzés nemcsak elméleti és gyakorlati ismereteket tartalmazott például 

a szalmatető készítésről és a föld- és vályogtechnikákról, hanem pedagógiai továbbképzést is, ezzel 

felkészítve az oktatókat a jövőbeli oktatási szituációkra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Első nyilvános szakmai bemutató rendezvény 

A hagyományos eljárások fontosságának hangsúlyozása, 

illetve a szélesebb közvéleménnyel való megismertetése 

céljából a szombathelyi Savaria Múzeum nyilvános 

bemutató rendezvényt szervezett 2021.07.10-én 

az érdeklődő gyermekek és felnőttek számára, ahol 

különböző, szakemberek által felügyelt munka- 

állomásokon kb. 200 látogató próbálhatta ki a kézműves 

technikákat játékos formában, történetekkel fűszerezve. 

 

 

 

A szalmával való tetőfedést is valósághűen, közvetlenül a tetőn gyakorolhatták a 

résztvevők, szigorú biztonsági előírások betartása mellett. 

A résztvevők kellemes hangulatban, szakértő irányításával ismerkedtek meg a 

hagyományos kézműves technikák széles skálájával, például a vályogvakolattal. 



 

 

Első pilot képzés 

Augusztus 7-én sikeresen lezajlott projektünk első kísérleti képzése a szombathelyi Savaria 

Múzeumban. 8 résztvevő sajátított el szakértő irányítása mellett és a projektpartnerek által 

kidolgozott saját tananyag segítségével 

különböző vályogépítési technikákat. 

A gyakorlati és elméleti szaktudást ezután 

egy speciálisan erre a célra kifejlesztett 

vizsgarendszer keretében tesztelték.  

A résztvevők meggyőző tudásról tettek  

tanúbizonyságot, és így ünnepélyes keretek 

között örömmel vették át az okleveleket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

További projekttevékenységek 

2021. július 6-án a bfi Burgenland a stratégiai partnerekkel és támogatókkal együtt vett részt 

immár a 3. projektkoordinációs találkozón. A 

helyszín ezúttal a güssingi vár volt, ahol kellemes 

légkörben került sor a képzések helyszíneinek és 

időpontjainak megtervezésére és a hálózatépítésre. 

 

 

 

 

 

 

A potenciális résztvevők és a nagyközönség elérése 

érdekében a projektpartnerek számos beszélgetést, 

iskolalátogatást és egyéb intézkedést valósítottak 

meg. A projekt Facebook csatornája további posztokkal bővült, a Göcseji Múzeum különböző 

marketinganyagokat készített, illetve szerzett be, részletes tájékoztató kiadványok készültek, 

sajtótájékoztatók valósultak meg, továbbá a kézműves technikák hosszú távú archiválása érdekében 

egy videódokumentáció is elkészült.  

 

 

Fent: 40 tanórán keresztül zajlott a különböző vályogépítési 

technikák bemutatása és gyakorlása. Különös figyelmet 

fordítottak a hagyományos módon történő feldolgozásra és 

a helyi nyersanyagok felhasználására. 

 

 

Bal oldali fotó: A Savaria Múzeum igazgatónője, Csapláros 

Andrea (balról az első), mellette a vezető partner bfi 

Burgenland projektmenedzsere, René Bischof, valamint a 

frissen végzett résztvevők és oktatóik. 



 

 

A soron következő pilot képzések 

A következő képzések már startra készek, és a projektpartnerek örömmel néznek az elkövetkező, 

izgalmakban és átadott ismeretekben gazdag hónapok elé. A képzések időpontjai: 

 

Magyarország: 

- Hagyományos, természetes anyagokból készült kerítések, fakerítés modul: 2021.09.27.09-10.09. 

- Szalmatető készítés: 2021.09.27-10.06 és 2021.10.13-23 

 

Ausztria 

- Építőipari vályogtechnikák: 2021.09.23-10.20 

- Hagyományos, természetes anyagokból készült kerítések, száraz kőfal modul: 2021.10.07-15. 

- Hagyományos, természetes anyagokból készült kerítések, fakerítés modul: 2022.05.09-13 

- Nádtető készítés: 2021.12.06-07 és 2022.04.25-05.06 

 

 

 

 

 

További információ és elérhetőség: 
Mag. Paul Olynec, projektkoordinátor 

M +386 30 612 360 

E eurevita-pannonia@bfi-burgenland.at  
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