
 

 

 

Felhívás 
 

„Agyag- és földtechnikák” témakörben megvalósuló szaktechnikai oktatáson 

való részvételre az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program – ATHU139 

– EUREVITA Pannonia projekt keretében 
 
Tisztelt Szakmabeliek! Kedves szakiskolában tanuló diákok és jövőbeli mesteremberek! 
 
A Savaria Múzeum EUREVITA Pannonia 

projekt keretében a 2021-es évben szak-

technikai oktatást hirdet „Agyag- és föld-

technikák” témakörben, melyre várja a tér-

ségben élő (Győr-Moson-Sopron, Vas és 

Zala megye), a téma iránt érdeklődő, sze-

mélyek jelentkezését. 

 

Az EUREVITA Pannonia projekt célja, a 

hagyományos mesterségek újjáélesztése 

határon átnyúló újszerű intézményi együtt-

működések, innovatív képzések és a nyilvá-

nosságot vonzó kommunikációs intézkedé-

sek segítségével. A projekt révén egy élénkítő munkagazdasági struktúra jön létre, amelynek célja 

a ritka kézműves technikák fenntartható megőrzése, átadása, valamint gyakorlati és gazdasági 

alkalmazása.  

 

A fent leírt célok eléréséhez kapcsolódóan a Savaria Múzeum, mint az INTERREG V-A Ausztria-

Magyarország Program támogatásával megvalósuló EUREVITA Pannonia (ATHU139) című pro-

jekt projektpartnere a 2021-es évben „Agyag- és földtechnikák” című szaktechnikai oktatást valósít 

meg a Vasi Skanzenben. 

 

Az agyag ősidők óta használt építőanyag. A fa 

mellett a Pannon-régió népi építészetének is meg-

határozója. Hajdan minden parasztember értett 

használatához. Napjaink építészetének újra felfe-

dezett alapanyaga. Mindenütt fellelhető, jó hőszi-

getelő képességű, a legkisebb ökológiai lábnyom-

mal bíró építőanyag. Ma is álló épületek (műemlé-

kek, egyéb védett épületek) falalkotó- vagy a falfe-

lületeket borító vakoló anyaga. A sártechnikák fel-

elevenítése, visszatanítása esetén az ilyen épüle-



 

 

tek tulajdonosai a karbantartási, felújítási munkák jó részét saját kivitelezésben is elvégezhetik. Az 

oktatás során a részvevők, többek között elsajátítják a különböző alapanyagú falak tapasztási 

technikáit, a döngölt agyagpadlók készítését, illetve megtanulják a falszerkezetek közül a nagyon 

archaikus vázszerkezetes, tapasztott sövényfal (paticsfal) és a sok fele még a 20. század közepén 

is általános kalodák közé döngölt tömés fal készítésének technikáit. 

 

Az oktatáson résztvevők száma: 8 fő. Oktatás időtartama: összesen 6 nap (előzetes tervezett idő-

pontja [2021. év]: 2021.08.02 – 2021. 08.07.). 

 

További információk az „Agyag- és földtechnikák” tárgyú szaktechnikai oktatás meghívójában, a 

részvételi feltételek és információk, valamint a jelentkezési lap című dokumentumaiban találhatók. 

 

 
A szaktechnikai oktatás az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program – ATHU139 – EUREVITA Pannonia projekt kereté-
ben valósul meg. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával és Magyarország társfinanszírozásával való-
sul meg. 

 


