
 

 

1. Hírlevél   

az 

EUREVITA Pannonia 

Fenntartható és határon átnyúló keretfeltételek megteremtése a kulturális örökség és 

ritka mesterségek megőrzésére 

című határon átnyúló projekt keretében 

 

2020.08.31 

 

A jelen hírlevél az EUREVITA Pannonia ATHU139 projekt kommunikációs stratégiájának részét képezi, 

és rendszeres időközönként tájékoztatást ad az EUREVITA Pannonia projekt résztvevőinek, stratégiai 

partnereinek, továbbá az érdeklődőknek és pártolóknak a projekt aktuális állásáról, a lezajlott és 

soron következő eseményekről. 

Projekt futamidő: 2020.03.01 – 2022.08.31 

 

Projektcélok 

• Feledésbe merülő, hagyományos népi mesterségek összegyűjtése Magyarországon és 

Ausztriában 

• Kulturális örökséggel kapcsolatos figyelemfelkeltés, imázsformálás és megőrzés 

• Régi kézműves technikák újjáélesztését célzó képzések 

• A versenyképesség javítását szolgáló kiegészítő képesítések 

• Kézműves Akadémia, mint fenntartható képzési forma és hálózat megalapítása és kiépítése 

 

Projektpartnerek 

• Berufsförderungsinstitut Burgenland 

• Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 

• Göcseji Múzeum 

• Sekem Energy GmbH – Sustainable Solutions  

 

 

Dieses Projekt wird im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Österreich-Ungarn vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert und 

aus Mitteln des Landes Burgenland sowie aus Eigenmitteln der Projektpartner kofinanziert. / A projekt az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési 

Program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával és Burgenland Tartomány költségvetése, valamint a projektpartnerek 

társfinanszírozásával valósul meg. 



 

 

Aktualitások 

Számos előkészítő találkozó, a pályázat megírása és beadása, valamint a Monitoring Bizottság 

döntését megelőző feszült várakozás után 2020. március 1-én végül hivatalosan is zöld utat kapott a 

EUREVITA Pannonia projekt.  

A kezdeteket a COVID-19-cel kapcsolatos korlátozások fémjelezték. Így a projektpartnereknek 

nemcsak az újszerű munkakörülményekkel, korlátozott technikai lehetőségekkel, számos változással 

kellett szembenézniük, hanem a határon átnyúló közös munkát is újra kellett gondolniuk. A legelső 

projekttevékenységeket szintén a megváltozott körülményekhez igazodva kellett megvalósítani. 

Azonban a projektpartnerek számára a szokatlan körülmények nem jelentenek akadályt, és továbbra 

is ugyanúgy dolgoznak a közösen kitűzött projektcélok elérése érdekében. Hírlevelünkben szeretnénk 

folyamatos tájékoztatást adni a projekt aktuális fejleményeiről. 

 

Projektpartner találkozók 

A projekttevékenységekkel kapcsolatos egyeztetések, valamint a projektcélok kidolgozása érdekében 

a projektpartnerek különböző összetételben megbeszéléseket tartottak, amelyeken esetenként 

különböző szakterületek külső szakértői is részt vettek. Ezekre az egyeztetésekre több alkalommal 

online formában, illetve egy alkalommal (amikor azt a COVID-dal kapcsolatos utazási korlátozások 

lehetővé tették) Magyarországon került sor. 

A 2020. április 21-i alapító ülésen a projektpartnerek elkészítették a projektmegvalósításhoz 

szükséges útmutatókat, és tisztáztak minden további eljárásrendbeli kérdést. Ki szeretnénk emelni az 

ezidáig egyetlen személyes projektpartneri találkozót, amelyre 2020. július 3-án Szombathelyen, a 

Savaria Múzeum meghívására került sor.   

  

A projektet érintő témák átbeszélése mellett a projektpartnerek egy közös vacsorán és a Savaria 

Múzeum tárlatvezetésén is részt vettek, ahol kötetlen beszélgetés keretében osztották meg 

egymással a projekttel kapcsolatos gondolataikat, hasznos információikat. 

 

 

Fotó: A projektrésztvevők egy 

csoportja  



 

 

Nyilvánosság 

A COVID-19 járvánnyal kapcsolatos fejlemények előre nem látható volta miatt a projekt első hat 

hónapjában a projektpartnerek legnagyobb sajnálatára egy nyilvános rendezvény megtartására sem 

kerülhetett sor. A projekt indulásának idejére tervezett „a népi építészet mesterségei“ témájú 

konferenciát elővigyázatosságból el kellett halasztani az év végére. Ezzel, és minden egyéb tervezett 

rendezvénnyel (tanulmányutak, demonstrációs rendezvények, szakmai fórumok) kapcsolatban 

folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. 

Annak érdekében, hogy a projekt egy minél szélesebb közönség számára nyilvánossá és elérhetővé 

váljon, a projektpartnerek gőzerővel dolgoznak a projekt közösségi médiás megjelenésén („Eurevita 

Pannonia“ facebook oldal) és a még átalakítás alatt levő projekt honlapon (www.eurevita.eu). A 

hírlevél és a szakmai egyeztetések formájában megvalósuló célzott információátadással próbáljuk 

kompenzálni a COVID miatti elmaradásokat. 

 

Első eredmények 

Kiemelt figyelmet kapott a ritka kézműves mesterségek jegyzékekbe foglalása, és azok összevetése a 

programrégió területén. Nagy kihívást jelentett egy alapos elemzést követően azon ritka népi 

mesterségek összegyűjtése, amelyek a teljes programterületen ugyan már kezdenek feledésbe 

merülni, mégis lehetőséget hordoznak magukban a jövőre nézve. A kiválasztható foglalkozások körét 

szűkítette az a tényező is, hogy a szóban forgó kézműves technikákra irányuló képzés különböző 

célcsoportok meglevő vállalkozásokba integrálását, vagy ezzel számukra a vállalkozóvá válást is 

lehetővé kell, hogy tegye. 

Előzetesen az alábbi kézműves technikák kerültek kiválasztásra: 

➢ Cserépkályhás 
➢ Régi fatechnikák kerítéseken és kapukon 
➢ Agyag és föld technikák 
➢ Hagyományos tetőfedő technikák - Zsúpszalma technikák 
➢ Kosárfonó 
➢ Kovács/Díszműkovács 

 
Következő lépésben, illetve egy részletes elemzést követően fentiek közül kerül kiválasztásra és 

közelebbről meghatározásra az a három kézműves technika, amelyek a legjelentősebb gazdasági és 

foglalkoztatási potenciállal rendelkeznek. Az EUREVITA Pannonia projekt keretében ezen három 

kézműves technikához fogunk képzési, vizsga- és minősítési dokumentációt kidolgozni, oktatókat 

kiképezni, és végül pilotképzéseket lebonyolítani érdeklődő jelentkezők részvételével. A jövőben így 

értékes kiegészítő képesítések lesznek majd megszerezhetők. 

A projekttel kapcsolatos aktualitásokról, rendezvényekről folyamatosan tájékoztatunk. Szívesen 

veszünk minden támogatást, érdeklődést és építő kritikát. 

További információ és elérhetőség: 
Mag. Paul Olynec, projektkoordinátor 

M +386 30 612 360 

E eurevita-pannonia@bfi-burgenland.at 

https://www.facebook.com/Eurevita-Pannonia-103522381334504
https://www.facebook.com/Eurevita-Pannonia-103522381334504
http://www.eurevita.eu/
mailto:eurevita-pannonia@bfi-burgenland.at

