
anyaga. Megszámlálhatatlan külön-

féle objektum – komplett lakóházak, 

parasztporták – készültek belőle.  

A korabeli leírások szerint is: „az 

őrségi ember a házát saját maga 

építi fából”.A faragáshoz kivétel 

nélkül minden parasztember értett. 

Gyakorlatilag nem volt olyan, amit 

fából ne tudtak volna elkészíteni, 

legyen az egy kisebb építmény, 

ácsolat, egy egész szekér, vagy egy 

egyszerű fakanál.  

A szaktechnikai oktatás résztvevői 

olyan kivitelezési technikákat sajátít-

hatnak el többek között, mint például 

az épület sövényfal, különféle techni-

kájú fonott és tömör fa kerítések 

állagmegőrzése, és készítése.  

Tisztelt Szakmabeliek! Kedves 
szakiskolában tanuló diákok és 
jövőbeli mesteremberek! 

A Savaria Múzeum EUREVITA Pan-

nonia projekt keretében a 2021-es 

évet követően 2022-ben is, immár 

második alkalommal szaktechnikai 

oktatást hirdet „Régi fatechnikák 

kerítéseken és kapukon” témakör-

ben, melyre ismét várja a térségben 

élő (Győr-Moson-Sopron, Vas és 

Zala megye), a téma iránt érdeklődő, 

személyek jelentkezését.  

Az EUREVITA Pannonia projekt 

célja, a hagyományos mesterségek 

újjáélesztése határon átnyúló újszerű 

intézményi együttműködések, inno-

vatív képzések és a nyilvánosságot 

vonzó kommunikációs intézkedések 

segítségével. A projekt révén egy 

élénkítő munkagazdasági struktúra 

jön létre, amelynek célja a ritka kéz-

műves technikák fenntartható megőr-

zése, átadása, valamint gyakorlati és 

gazdasági alkalmazása.  

A fent leírt célok eléréséhez kapcso-

lódóan a Savaria Múzeum, mint az 

INTERREG V-A Ausztria-

Magyarország Program támogatásá-

val megvalósuló EUREVITA Panno-

nia (ATHU139) című projekt projekt-

partnere a 2021-es évet követően 

2022-es évben ismételten „Régi 

fatechnikák kerítéseken és kapukon” 

című szaktechnikai oktatást valósít 

meg a Vasi Skanzenben. A fa, mint 

építőanyag a hagyományos építé-

szeti technikák leggyakoribb építő-

A szaktechnikai oktatás az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program – ATHU139 – EUREVITA Pannonia projekt 
keretében valósul meg. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával és Magyarország 
társfinanszírozásával valósul meg.  
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További információk a „Régi fatechnikák kerítéseken és kapukon” 
tárgyú szaktechnikai oktatás meghívójában, a részvételi feltételek 
és információk, valamint a jelentkezési lap című 
dokumentumaiban találhatók.  

„Régi fatechnikák kerítéseken és kapukon” témakörben megvalósuló szaktechnikai oktatáson való részvételre 
az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program – ATHU139 – EUREVITA Pannonia projekt keretében  

2022. június 20.– július 2.  

Vasi Skanzen (Szombathely) 
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13 nap 


