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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 

Elsőként a legfontosabb hír: A projekt első jelentéstételi időszaka alatt végzett előkészítő 

munkálatokat, a programrégió hagyományos kézműves technikáit magába foglaló adatbázis alapjául 

szolgáló kutató-elemző munka színvonalát biztosító számos további szakértői interjút, valamint a 

listában szereplő technikákra vonatkozó átfogó potenciálelemzést követően 2020 őszén a 

projektpartnerek választása az alábbi három kézműves technikára esett: 

 

 Tetőfedés szalmával és náddal 

  

 

 

 

 

A megfelelően kivitelezett 

szalmatető élettartama 

akár 30 év is lehet - 

ugyanannyi, mint pl. a 

modern cementszálas 

palatetőé. Azonban a 

zsúptető alapanyagára 

vonatkozó általános 

vélekedéssel ellentétben 

napjainkban már csak 

kevés, zsúpfedésre 

alkalmas szalma áll 

rendelkezésre. 

  
Lenyűgöző precizitás 

és szemet 

gyönyörködtető 

látvány: Közép-

Európa nádtetői 

elsősorban 

magyarországi és 

burgenlandi nádból 

készülnek. Egy ilyen 

tető élettartama 40 -

50, bizonyos 

esetekben akár 100 

év is lehet. 



 

 

 Természetes anyagból készült kerítések (fakerítések és szárazon rakott kőfalak) 

 

 

 

 

 Vályogépítés és vályogvakolat 

 

Az elkövetkező időszakban a projekt keretében kidolgozzuk és lebonyolítjuk a három kiválasztott 

kézműves technikához kapcsolódó pilot-tanfolyamokat. Ebből kifolyólag a három szakma 

meghatározásával egyidejűleg több, ráépülő projekttevékenység megvalósítása is megkezdődhetett: 

Tantervek kidolgozása: A szakértőkkel szorosan együttműködve kerülnek kidolgozásra mindhárom 

kézműves technikához az elméleti és a gyakorlati oktatás tantervei. A tantervek várhatóan 2021 

júniusára készülnek el. 

Vizsgarendszer: A tantervek alapján mindhárom kézműves technika esetében kidolgozásra kerül egy 

gyakorlati és egy elméleti záróvizsga. A vizsgát sikeresen teljesítők a képzés végén oklevelet kapnak. 

Oktatók kiválasztásának és képzésének előkészítése: Mivel a szóban forgó kézműves technikákat már 

csak nagyon kevesen tanítják, illetve tanulják, nagy hangsúlyt helyezünk a majdani oktatók 

kiválasztására és minősítésére. A szakmai-gyakorlati és elméleti-pedagógiai ismereteket is átadó 

trénerképzés biztosítja jövőbeni oktatóink kvalifikáltságát. 

A hagyományos fakerítések és szárazon rakott kőfalak nemcsak mutatósak, hanem mivel 

természetes alapanyagok kerülnek felhasználásra, így a kerítésépítés környezetre gyakorolt 

negatív hatása is alacsony szinten tartható. 

 

A vályog hallatán sokan 

tévesen csak a falusi 

házakra asszociálnak: 

holott a vályogfalak 

erőforrás-hatékony 

előállításuk mellett 

kiváló hőszigetelő 

tulajdonsággal is 

rendelkeznek, és így 

energiát takarítanak 

meg. 

 



 

 

A projekttartalommal összefüggő tevékenységek mellett számos kommunikációs feladatot is 

elvégeztünk annak érdekében, hogy minél szélesebb nyilvánosság ismerhesse meg a projekt 

törekvéseit, és hogy minél több támogatót és érdeklődőt nyerjünk meg a projekt számára. Igazán 

büszkék vagyunk arra, hogy (a COVID pandémia miatt) a tervezetthez képest későbbi időpontban 

megtartott nyitókonferenciánkon több mint 70, különböző területet képviselő érdeklődő vett részt. 

Miután részletesen ismertettük a projekt célkitűzéseit, sok értékes hozzászólás érkezett, és új, a 

projekt szempontjából fontos stratégiai partnerségek is születtek. 

 

Ezen kívül (elsősorban elektronikus úton) kiküldésre kerültek a projektkiadványok, tervek születtek a 

marketinganyagokra vonatkozóan, kiírások készültek, elkezdődött a részletes tájékoztató anyag 

összeállítása, és továbbfejlesztettük a digitális kommunikációs csatornáinkat. 

Elsősorban a facebook oldalunkra töltöttük fel, és a program- illetve partner weboldalakra készítettünk 

online tartalmakat. Örülnénk, ha Önt is facebook oldalunk követői között köszönthetnénk: 

https://www.facebook.com/EUREVITAPannonia. Ezután a projekt átfogó weboldalára 

www.eurevita.eu készülnek tartalmak, itt tesszük majd közzé a tanfolyamokkal kapcsolatos 

információkat és a linket, amin keresztül jelentkezni lehet a képzésekre. 

A jelenleg érvényben levő számos utazási és gyülekezési korlátozás egy olyan sajnálatos körülmény, 

amellyel a határon átnyúló együttműködésben érintettek egyelőre kénytelenek együtt élni. A 

személyes találkozás így gyakorlatilag lehetetlen, ezáltal háttérbe szorul a szociális tényező és a 

kulturális interakció, amelyet éppen a látogatások, tanulmányutak, projektpartner találkozók során 

folytatott kötetlen beszélgetések jelentenének. A projektpartnerek kedvét ez azonban nem szegi, 

éppen ellenkezőleg: az online meetingek kényszerű bevezetésével gyakoribbá váltak a megbeszélések, 

projekttel kapcsolatos egyeztetések. Ennek köszönhetően bizonyos feladatok tekintetében már 

előrébb tartunk a tervezett ütemezésnél. 

A határon átnyúló egyesületként működő, a projekt által megvalósított eredményeket továbbvinni és 

kiszélesíteni hivatott Kézműves Akadémia szintén célegyenesbe került. 

 

További információ és elérhetőség: 
Mag. Paul Olynec, projektkoordinátor 

M +386 30 612 360 

E eurevita-pannonia@bfi-burgenland.at 

A mintegy tucatnyi 

szakmai előadásnak 

köszönhetően a 

nyitókonferencia egy 

igazi szakértői 

„kerekasztallá” vált, 

melynek témája a 

hagyományos 

kézműves technikák 

építőipari 

alkalmazása volt. 
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