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Meghívó 
 

„Régi fatechnikák kerítéseken és kapukon” 

témakörben megvalósuló szaktechnikai oktatás az 

INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program – 

ATHU139 – EUREVITA Pannonia projekt keretében 

 
 

A szaktechnikai oktatás időpontja:  

2022. június 20.- július 2. 

 

A szaktechnikai oktatás helyszíne:  

Vasi Skanzen (9700 Szombathely, Árpád út 30.) 

 
 

Tisztelt Szakmabeliek! Kedves 

szakiskolában tanuló diákok és 

jövőbeli mesteremberek! 

 

A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum, mint az INTERREG 

V-A Ausztria-Magyarország Programban megvalósuló (ATHU139 

számú) EUREVITA PANNONIA projekt projektpartnere ezúton 

ismételten meghívja Önt az „Régi fatechnikák kerítéseken és 

kapukon” témakörben második alkalommal megtartásra kerülő 

13 napos szaktechnikai oktatásra.  

Az EUREVITA PANNONIA projekt célja, a hagyományos 

mesterségek újjáélesztése, az építő technikák megőrzése 

határon átnyúló újszerű intézményi együttműködések 

kialakításával, innovatív gyakorlati tudást elsajátítását célzó 

oktatások megtartásával.  

A fent leírt célok eléréséhez kapcsolódóan, 2021. őszét követően 

2022. júniusában is a lejjebb részletezett oktatási tematika és 

tananyag alapján, „Régi fatechnikák kerítéseken és kapukon” 

című szaktechnikai oktatást valósít meg a Vasi Skanzenben.  

A fa, mint építőanyag a hagyományos építészeti technikák 

leggyakoribb építőanyaga. Megszámlálhatatlan különféle 

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 sajátíthatnak el 

többek között, mint például 

az épület sövényfal, 

különféle technikájú fonott 

és tömör fa kerítések 

állagmegőrzése, és 

készítése.  

Az oktatás teljes egészében 

magyar nyelven zajlik, 

szakavatott, nagy 

tapasztalattal rendelkező 

elméleti és gyakorlati 

oktatók/mesteremberek 

bevonásával. 
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Résztvevők száma maximum: 8 fő. A helyek feltöltése a 

jelentkezési lapok beérkezési sorrendjében történik. 

Az oktatáson részvevők az oktatás során teljeskörű ellátásban 

részesülnek és szállást is biztosítunk. 

Sikeres vizsgát követően tanulóink a Berufsförderungsinstitut 

Burgenland által kiállított kétnyelvű (német-magyar) oklevélben 

részesülnek.  

Az oktatás jelentkezési feltételeivel és annak eredményes 

elvégzésével kapcsolatos információkat a mellékelt jelentkezési 

lapon és a részvételi feltételek című dokumentumban olvashat! 

Az oktatáson a részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezéshez 

kötött! Részvételi szándékát kérjük legkésőbb 2022.06.07-ig 

jelezni szíveskedjen az alábbi elérhetőségen: eurevita-

pannonia@savariamuseum.hu  

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. 

 

Oktatás időtartama 

összesen 13 nap, amely az 

alábbiak szerint épül fel:  

➢ 1. nap: érkezés és 

elméleti oktatás (hétfő) 

 

➢ 2-6. nap: gyakorlati 

oktatás (kedd-szombat) 

 

➢ 7. nap: közös szakmai 

program (vasárnap) 

 

➢ 8–12. nap: gyakorlati 

oktatás (hétfő-péntek) 

 

➢ 13. nap: oktatás zárása, 

egyéni értékelések, 

vizsga és oklevelek 

kiosztása, összefoglalás, 

(szombat)

Az oktatás részletes tematikája: 

A 2021. évben megtartott 1. oktatási alkalom tapasztalatai (oktatói és résztvevői oldalról is) azt mutatták, hogy a 

tematikán, ill. a lebonyolítás formáján, időtartamán stb. nem szükséges módosítani. 

Oktatási 

nap 

Időkeret 

(óra) 
Program (oktatási modul) 

1. nap 

8-12 
Érkezés, szállás elfoglalása, ismerkedés, az EUREVITA Pannonia projekt 

bemutatása, előzetes ismeretszint felmérés 

12-13 Közös ebéd 

13-14 Elméleti oktatás: munkavédelmi oktatás 

14-15 

Elméleti oktatás: faanyag- és szerszámismeret, valamint a szaktechnikai 

oktatás során használt eszközök, felszerelések bemutatása, 

megismertetése az oktatottakkal 

15-15.30 Kávészünet 

15.30-16.30 

Elméleti oktatás: sövénykerítések, valamint a kapcsolódó szaktechnikai 

oktatás során használt eszközök, felszerelések bemutatása, 

megismertetése az oktatottakkal 

mailto:eurevita-pannonia@savariamuseum.hu
mailto:eurevita-pannonia@savariamuseum.hu
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16.30-17.30 

Elméleti oktatás: palánk- és léckerítések, valamint a kapcsolódó 

szaktechnikai oktatás során használt eszközök, felszerelések 

bemutatása, megismertetése az oktatottakkal 

17.30-18.00 A napi tapasztalatok összegzése 

18-tól Közös vacsora 

2. nap 

 7-8 Közös reggeli 

8-12 Kérgezés és bárdolás (kerítésoszlopok és kapubálványok készítése) 

12-13 Közös ebéd 

13-15 
Kérgezés és bárdolás (kerítésoszlopok és kapubálványok készítése és 

faoszlopok végének égetése) 

15-15.30 Kávészünet 

15.30-17.30 
Kérgezés és bárdolás (kerítésoszlopok és kapubálványok készítése és 

faoszlopok végének égetése 

17.30-18 A napi tapasztalatok összegzése 

18-tól Közös vacsora 

3. nap 

 7-8 Közös reggeli 

8-12 Kerítésoszlopok és kapubálványok készítése (kérgezés és bárdolás) 

12-13 Közös ebéd 

13-15.30 Kerítésoszlopok és kapubálványok készítése (kérgezés és bárdolás) 

15.30-16 Kávészünet 

16-17 Faoszlopok végének égetése (kérgezés és bárdolás) 

17-18 A napi tapasztalatok összegzése 

18-tól Közös vacsora  

4. nap 
7-8 Közös reggeli 

8-12 Deszka palánk készítése (új sövénykerítés (vízszintes) készítése) 
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12-13 Közös ebéd 

13-15 Deszka palánk készítése (új sövénykerítés (vízszintes) készítése) 

15-15.30 Kávészünet 

15.30-17 Deszka palánk készítése (új sövénykerítés (vízszintes) készítése) 

17.30-18 A napi tapasztalatok összegzése 

18-tól Közös vacsora 

5. nap 

 7-8 Közös reggeli 

8-12 Új sövénykerítés (vízszintes) készítése (deszka palánk készítése) 

12-13 Közös ebéd 

13-15 Új sövénykerítés (vízszintes) készítése (deszka palánk készítése) 

15-15.30 Kávészünet 

15.30-17.30 Új sövénykerítés (vízszintes) készítése (deszka palánk készítése) 

17.30-18 A napi tapasztalatok összegzése 

18-tól Közös vacsora 

6. nap 

 7-8 Közös reggeli 

8-12 
Hasovány hasítása és hasoványkerítés készítése (új sövénykerítés 

(függőleges) készítése) 

12-13 Közös ebéd 

13-15 
Új sövénykerítés (függőleges) készítése (hasovány hasítása és 

hasoványkerítés készítése) 

15-15.30 Kávészünet 

17.30-18 A napi tapasztalatok összegzése 

18-tól Közös vacsora 

7. nap 
 7-8 Közös reggeli  

8-12 Közös szakmai program (szaktechnikához kapcsolódó tematikus 
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múzeumlátogatás) 

12-13 Közös ebéd 

13-18 
Közös szakmai program (szaktechnikához kapcsolódó tematikus 

múzeumlátogatás) 

18-tól Közös vacsora 

8. nap 

 7-8 Közös reggeli 

8-12 Új sövénykerítés (vízszintes) készítése (palánkkapu készítése) 

12-13 Közös ebéd 

13-15 Palánkkapu készítése (új sövénykerítés (vízszintes) készítése) 

15-15.30 Kávészünet 

15.30-17.30 Palánkkapu készítése (új sövénykerítés (vízszintes) készítése) 

17.30-18 A napi tapasztalatok összegzése 

18-tól Közös vacsora 

9. nap 

 7-8 Közös reggeli 

8-12 Léckerítés készítése  

12-13 Közös ebéd 

13-15 Léckerítés készítése 

15-15.30 Kávészünet 

15.30-17.30 Léckerítés készítése 

17.30-18 A napi tapasztalatok összegzése 

18-tól Közös vacsora 

10. nap 

 7-8 Közös reggeli 

8-12 Meglévő sövénykerítés javítása (zsilipelt palánk készítése) 

12-13 Közös ebéd 
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13-15 Zsilipelt palánk készítése (meglévő sövénykerítés javítása) 

15-15.30 Kávészünet 

15.30-17.30 Zsilipelt palánk készítése (meglévő sövénykerítés javítása) 

17.30-18 A napi tapasztalatok összegzése 

18-tól Közös vacsora 

11. nap 

 7-8 Közös reggeli 

8-12 Fonott kapu készítése 

12-13 Közös ebéd 

13-15 Fonott kapu készítése 

15-15.30 Kávészünet 

15.30-17.30 Fonott kapu készítése 

17.30-18 A napi tapasztalatok összegzése 

18-tól Közös vacsora 

12. nap 

 7-8 Közös reggeli 

8-10 Fonott kapu készítése 

10-12 Fonott kapu készítése 

12-13 Közös ebéd 

13-15 
Festett házoromzat javítása, festése  

(fenyő fűrészáru, földfesték, lenolaj) 

15-15.30 Kávészünet 

15.30-17.30 
Festett házoromzat javítása, festése  

(fenyő fűrészáru, földfesték, lenolaj) 

17.30-18 A napi tapasztalatok összegzése 

18-tól Közös vacsora 
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13. nap 

 7-8 Közös reggeli 

8-11 

A résztvevők visszajelzései, az elméleti oktatási vezető és a 2 fő oktató 

mesterember bevonásával az oktatottak egyéni értékelései, 

tapasztalatcsere  

11-12 Oktatottak vizsgáztatása 

12-13 Közös ebéd 

13-16  
Összegzés és az oktatás zárása, „részvételi igazolások” és „oklevelek” 

kiosztása!  


