
 

 

Hírlevél 4. szám 

az 

EUREVITA Pannonia 

Fenntartható és határon átnyúló keretfeltételek megteremtése a kulturális örökség és 

ritka mesterségek megőrzésére 

című határon átnyúló projekt keretében 

2022.02.28 

 

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 

Projektünk elmúlt két évében a projektpartnerek már sok mindent elértek, és néhány jelentős 

projekttevékenység jelenleg is folyamatban van, vagy még vár ránk a következő 6 hónapban.  

A pilot képzések sikeres elindítása után további tanfolyamokat kínáltunk, a nyilvános rendezvények 

hozzájárultak a hagyományos kézművesség iránti élénk érdeklődéshez, és a projektpartnerek végre 

újra lehetőséget kaptak arra, hogy hálózatot építsenek ki egymással és számos más szereplővel.  

Már most örömmel tájékoztatjuk Önöket a következő hónapokra tervezett eseményekről, valamint 

azokról a képzésekről, ahol még vannak szabad helyek. Mindig örömmel vesszük az aktív részvételt, 

eseményeink szájhagyomány útján történő népszerűsítését, vagy egyszerűen a találkozást, 

beszélgetést. 

- 2022.03.04 – „Nádtetőfedés“ képzés indulása Breitenbrunn és Mönchhof településeken                     

Március 4-én egy bevezetőre kerül sor a nád mint építőanyag, a helyes betakarítási technikák 

és a további anyagfeldolgozás témakörébe. Április 25-től május 6-ig a nádfedést lehet 

gyakorolni a Mönchhofi Falumúzeumban. Még 2 szabad hely van, aki az utolsó pillanatban 

szeretne csatlakozni, az még április 25-én is megteheti. 

 

- 2022.04.06 Tanulmányút Wörterbergbe, Gerersdorfba és Heiligenbrunnba 

A délelőttöt a szárazon rakott kőfalaknak szenteljük; a résztvevők egy elméleti bevezető után 

maguk is kipróbálhatják a kőfal rakást. Ezt követően a programban a Gerersdorfi Szabadtéri 

Múzeum és a heiligenbrunni pincejárás meglátogatása szerepel. 

 

- 2022.04.29 Tanulmányút Zalaegerszegre  

A Göcseji Szabadtéri Múzeumban tett látogatás során a résztvevők gyakorlatias módon 

ismerkedhetnek meg a különböző kézműves technikákkal. A fakerítések, a szalmatetők, a 

vályogépületek, valamint a vályogvakolat kerülnek bemutatásra.  

 

- 2022.05.09-tól 2022.05.13-ig – Hagyományos fakerítések képzés                                                  

A Stübingi Szabadtéri Múzeumban a résztvevők megismerkedhetnek a különböző 

hagyományos kerítésfajtákkal, és gyakorolhatják azok felállítását az anyagok előkészítésétől a 

kész kerítésig. Itt is van még két szabad hely. 

 

- 2022.06.08 Záró konferencia  

A rendezvény helyszínét és a további részleteket később ismertetjük, a program elsősorban a 

projektrégió kézművészeinek szakmai tapasztalatcseréjét hivatott szolgálni. 

A nyilvános rendezvényekre (tanulmányutak, konferencia) időben küldünk meghívót. A képzésekről 

további információkat a www.eurevita.eu weboldalunkon talál. 

 

 

 

 

http://www.eurevita.eu/


 

 

Egy rövid áttekintés a közelmúlt eseményeiből: 

Második nyilvános bemutató rendezvény 

A hagyományos kézműves technikák fontosságának hangsúlyozása és a nagyközönséggel való 

megismertetése érdekében a zalaegerszegi 

Göcsej Szabadtéri Múzeum 2021. október 

15-én a nagyközönség számára nyílt napot 

szervezett gyermekeknek és felnőtteknek. 

A szakemberek által ellátott 

munkaállomásokon összesen mintegy 100 

látogató próbálhatta ki a kézművességet 

játékos formában.  

 

 

 

Pilotképzések 

 A fennálló COVID-helyzet miatt sokszor előforduló időpont halasztások ellenére ősszel és 

télen még négy képzést tudtunk tartani, amelyek mindegyike nagyon jó fogadtatásra talált: 

Építőipari vályogtechnikák 

A képzés első része 2021.10.18 és 2021.10.21 között zajlott a gerersdorfi falumúzeumban (ezúton is 

köszönjük a kiváló együttműködést!) és a BFI Burgenland güssingi telephelyén Hans Paal 

vályogszakértő vezetésével. A résztvevők eredeti környezetben, hagyományos anyagokkal és 

eszközökkel gyakorolták a falak, kályhák és egyéb építmények építését és vakolását. Végezetül a 

bécsi egyetemről érkező neves vályogépítő szakember, Doz DI DDR Feigelstorfer adott elméleti 

áttekintést a résztvevőknek a földépítési technikák történetéről, alkalmazásáról és regionális 

különbségekről. A képzést összesen 7 résztvevő végezte el sikeresen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Természetes anyagokból készült hagyományos kerítések, szárazon rakott kőfal modul 

2021.11.05. és 2021.11.10. között ezt a részképzést Rainer Vogler és Michael Dobrovits szárazfal-

szakértőink az eisenstadti mezőgazdasági szakiskolában tartották meg az ottani szakiskolai tanulókkal 

és oktatókkal közösen. Az oktató vezetésével összesen 19 résztvevő építhetett gyakorlásképpen 

hagyományos száraz kőfalat egy szőlőterasz kialakításához. A képzésről még a Kronenzeitung című 

újság is cikkezett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hagyományos kerítés- és vályogépítési technikák a házépítésben 

A szombathelyi Savaria Múzeum szabadtéri múzeumában is sor kerülhetett további két képzésre. Az 

egyik a telkek körbekerítésére használt kerítések és kapuk hagyományos elkészítési módjairól szólt. 

2021.09.27. és 2021.10.09. között 8 résztvevő sikeres képzésben részesült, akiknek a záróvizsga után 

átadtuk a képzési tanúsítványokat is. A második, "agyagtechnikák építőipari alkalmazása" című 

képzésen 8 résztvevő 2022 februárjában szintén régi-új ismereteket sajátíthatott el, amelyek szintén 

nagy hozzáadott értéket jelentenek majd számukra a munkaerőpiacon. 

 

 



 

 

További tevékenységek 

A gyakorlati képzések és rendezvények mellett az 

elmúlt hónapokban számos partnertalálkozóra 

is sor került a tervezés és fejlesztés érdekében. 

Február 9-én és 10-én a projekt kezdete óta tartó 

világjárvány alakulása végre ismét lehetővé tette, 

hogy a partnerek személyesen találkozzanak. 

Ezúttal a zalai régióba látogattak el, megtekintették 

a zalalövői tájházat, a Göcseji Szabadtéri Múzeumot, 

és természetesen sokat beszélgettek, előkészítő 

egyeztetést folytattak. Találkoztak Zalalövő  

polgármesterével és a regionális sajtóval is a  

régi mesterségek újjáélesztését további 

támogatásának jegyében. 

 

Egy intenzív fél éves időszak elé nézünk, amely során lezárul a projekt. A projekt befejezésével 

azonban még korántsem ért véget a munkánk - a közös célunkért a kifejezetten erre a célra alapított 

EUREVITA Akadémia Egyesületen keresztül dolgozunk tovább, amely három országot képviselő 

partnereket tömörít. 

 

Kövessen bennünket az alábbi platformokon is: 

- Facebook: https://www.facebook.com/www.eurevita.eu  

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRbYG_XPcLg8-RjCFjK347w/videos  

- Weboldal: www.eurevita.eu  

 

 

 

 

 

 

További információ és elérhetőség: 
Mag. Paul Olynec, projektkoordinátor 

M +386 30 612 360 

E eurevita-pannonia@bfi-burgenland.at  
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