
 

A program 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! 

 

 

Sajtóközlemény 
 
Tisztelt Szerkesztőségvezető! 

  

Két magyar és két osztrák oldali projektpartner (BFI-Berufsförderungsinstitut Burgenland, Savaria 

Megyei Hatókörű Városi Múzeum, Göcseji Múzeum, Sekem Energy GmbH – Sustainable Solutions) 

együttműködésében 2020 márciusában indult útjára az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország 

Program támogatásával megvalósuló EUREVITA Pannonia (ATHU139) projekt, melynek elsődleges 

missziója a hagyományos mesterségek újjáélesztése határon átnyúló újszerű intézményi 

együttműködések, innovatív képzések és a nyilvánosságot vonzó kommunikációs intézkedések 

segítségével. A hagyományos építészeti technikák ismereteinek átadása a fiatal generáció számára 

elengedhetetlen ahhoz, hogy hosszú távon is fennmaradjon a tudás. A tavaly decemberben 

megtartott projektnyitó konferencia elsősorban a szakmai közönségnek szólt, ezúttal viszont a fiatal 

korosztályt szólítjuk meg!  

2021. július 10-én, 10-18 óra között „Játszva szerzett tudás – a hagyományos építőtudás élő 

megelevenítése” címmel EUREVITA Pannonia szakmai bemutató rendezvényt szervezünk (határon 

átnyúló gyereknap), ahol 3-5 fős csapatban és egyénileg is PALLÉR-ozódhatnak a résztvevő 

gyerekek! Az esemény főként a 10-14 éves korosztálynak szól!  A szombathelyi Vasi Skanzenben 5 

tematikus állomást alakítunk ki, ahol egy-egy hagyományos építőtechnikát játékos formában 

ismerhetnek meg a fiatalok. A Magyarországról és Ausztriából érkező gyerekek szakavatott 

demonstrátorok és a nyelvi kommunikációt segítő instruktorok felügyelete mellett a gyakorlatban 

sajátíthatják el egy-egy technika csínját-bínját.  

Hogy kiből lehet címzetes Pallér? A rendezvény teljes ideje alatt 2 órás időintervallumban, összesen 

4 rotációs körben lehet bekapcsolódni. Minden résztvevő az első állomáson egy pecsétgyűjtő lapot 

kap. Erre a „PALLÉR útlevélre” kell megszerezni mind az 5 állomás pecsétjét. Akik bizonyították 

kitartásukat és megszerzik mind az 5 pecsétet kétnyelvű díszoklevélben részesülnek. 

Az öt tematikus állomás a következő építőtechnikákat eleveníti meg a gyakorlatban: 

- „Bárdolatlan ne maradjon!”, (famegmunkálás) 

- „Vesszőből házat, falat, kerítést”, (vesszőfonás) 

- „Tapicsoló PATICSolók”, (sározás) 

- „Sarat gyúró vályogvetők, téglások, cserépkészítők”, (téglavetés) 

- „Zsipp, zsúp, de nem kenderzsúp”, (zsúpolás) 

 

Megtisztelő tudósítását a rendezvényről előre is köszönjük!  

 

További információ: dr. Csordás Ferenc Károly, Ungarnconsulting Kft. 

+36-20/4768058, csordas@ungarnconsulting.hu   
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