Sajtóközlemény
Tisztelt Szerkesztőségvezető!
Az osztrák-magyar határrégió közös kulturális örökségének egyik fontos megnyilvánulása a hagyományos,
történelmi gyökerekkel bíró mesterségek megőrzése. Ennek egyik legarchaikusabb területe a természetben
megtalálható anyagokat felhasználó népi építészet. Ez a tudás a régi vidéki élet mindennapjainak része volt,
mára azonban kikopott a köztudatból.
Napjainkban egyre több platformon előtérbe kerül a természethez, természetes anyagokhoz való visszatérés
gondolata, ezért fontos, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kapjon a hagyományos kézműves mesterségek
újjáélesztése, megismertetése a jövő generációval, hiszen ezek jelentősen hozzájárulnak a gazdasági,
ökológiai, társadalmi és kulturális fenntarthatósághoz.
Ennek megvalósítása érdekében hívta életre a 4 projektpartner (BFI-Berufsförderungsinstitut Burgenland,
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum, Göcseji Múzeum, Sekem Energy GmbH – Sustainable Solutions)
az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program támogatásával megvalósuló EUREVITA Pannonia
(ATHU139) projektet, mely célja a hagyományos mesterségek újjáélesztése határon átnyúló újszerű
intézményi együttműködések, innovatív képzések és a nyilvánosságot vonzó kommunikációs intézkedések
segítségével.
A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum– a COVID-19 járványhelyzetre való tekintettel – 2020.
december 10-én 9.30 órai kezdettel online nemzetközi sajtótájékoztatót tart a média képviselői számára,
melyen részletesen megismerkedhetnek a projekttel.
A sajtótájékoztatót követően kezdetét veszi a projekt nyitókonferenciája „Hagyományos kézműves építő
technikák egykor és napjainkban” címmel. Az előadások során előtérbe kerülnek a tradicionális építési
technikák, azok néprajzi, történeti megközelítése, valamint a hagyományos szerkezetek továbbélése,
fenntarthatósága, korszerű alkalmazása.
A nemzetközi (online) sajtótájékoztató az
alábbi linkre kattintva lesz érhető:

Zoom Webinárium
https://us02web.zoom.us/j/8843065013
(Webinar ID: 884 3065 0130)

A sajtótájékoztató résztvevői:
-

Horváth Soma, Szombathely Megyei Jogú Város alpolgármestere
Csapláros Andrea, múzeumigazgató, Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum
DI (FH) René Bischof, képzésvezető, Berufsförderungsinstitut Burgenland
Varju András, osztályvezető, Göcseji Múzeum
Birgit Birnstingl, ügyvezető, Sekem Energy GmbH – Sustainable Solutions

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a teljes rendezvény hang és képanyagát rögzítjük, melyek később
felhasználásra kerülnek a projekt kommunikációs anyagához.
A sajtótájékoztatón magyar-német, német-magyar szinkrontolmácsolást biztosítunk. A tájékoztatón való
részvételüket és a rendezvényről szóló tudósításukat előre is köszönjük!
További információ: dr. Csordás Ferenc Károly, Ungarnconsulting Kft.
+36-20/4768058, csordas@ungarnconsulting.hu

A rendezvény az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Programban megvalósuló EUREVITA PANNONIA című (ATHU139
számú) projekt keretében kerül megrendezésre. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg!

