
 

 

Hírlevél 5. szám 

az 

EUREVITA Pannonia 

Fenntartható és határon átnyúló keretfeltételek megteremtése a kulturális örökség és 

ritka mesterségek megőrzésére 

című határon átnyúló projekt keretében 

2022.08.16 

 

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. 

 



 

 

Augusztus végén az EUREVITA Pannonia projekt a tervnek megfelelően hivatalosan is véget ér. Itt az 

ideje egy utolsó visszatekintésnek a partnerek sikeres együttműködésére, és egy kitekintésnek arra, 

hogyan folytatódik a régi mesterségek újjáélesztése. Előrebocsátjuk, hogy a projekt vége 

természetesen nem jelenti az EUREVITA végét. 

Mindezek előtt szeretnénk köszönetünket kifejezni minden partnernek, támogatónak, oktatónak, 

kézművesnek, résztvevőnek, hatóságnak és természetesen a finanszírozó szerveknek, akik ezt a 

projektet egyáltalán lehetővé tették, és ezáltal nemcsak a régi mesterségeket megőrzéséhez járultak 

hozzá, hanem sok osztrák és magyar embert is újra egy kicsit közelebb hoztak egymáshoz. 

Aktualitások 

A 4. hírlevél megjelenése óta eltelt 6 hónapban elsősorban számos további képzés megvalósítására 

összpontosítottunk, amelyek mindegyike nagyon jó fogadtatásra talált. Emellett határon átnyúló 

kirándulásokat és egy zárókonferenciát is szerveztünk, a honlapon elvégeztük az utolsó simításokat, 

és a különböző dokumentumokat olyan állapotba hoztuk, hogy azok a nagyközönség számára is 

elérhetővé váljanak az online platformjainkon keresztül. 

Íme egy rövid áttekintés a legutóbbi tevékenységekről: 

Tanulmányutak: 

2022 tavaszán végre lehetőség nyílt a tervezett határon átnyúló tanulmányutak megtartására a 

képzésben résztvevők, oktatók, partnerek és más érdeklődők számára. A főként magyar résztvevők 

áprilisi tanulmányútja Burgenlandba vezetett, ahol Michael Dobrovits szárazfalépítő szakember a 

wörterbergi Wolf család farmján mutatta be mesterségét, és a sportosabb résztvevők maguk is 

kipróbálhatták a falépítést. Egy kis közös frissítő után a résztvevők továbbindultak a gerersdorfi 

falumúzeumba, ahol a különböző épületeket ismerhették meg közelebbről, és a képzésben 

résztvevők tavalyi munkái közül is megcsodálhattak néhányat. A tanulmányút utolsó állomása a 

heiligenbrunni pincesor volt, amely a részben még épségben lévő, hagyományos szalma- és nádtetős 

vályogépületeivel sikeres lezárása volt az információban bővelkedő napnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A második, szintén áprilisi tanulmányút keretében a magyarországi Zala megyébe érkeztek a főként 

osztrák partnerekből és érdeklődőkből álló csoport, ahol először az egyik utolsó hivatásos 

szalmakészítőhöz látogattak el, aki kizárólag tetőfedésre termeszt különleges minőségű szalmát. Egy 

másik állomáson, a zalaegerszegi Göcseji Múzeumban a résztvevők ismét segédkezhettek a 



 

 

szalmatető készítésben. Más hagyományos mesterségek, az oktatói képzés során szerzett ismeretek, 

valamint a hagyományos technikákkal revitalizált 

épületrészek is bemutatásra kerültek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honlap, EUREVITA Egyesület és projektkiadvány 

A www.eurevita.eu weboldalt továbbfejlesztettük, ami immár három nyelven (magyar, német és 

szlovén) olvasható. Az oldal számos közzétett információval, dokumentummal és videóval, valamint 

olyan gyakorlati funkciókkal áll a nagyközönség rendelkezésére, mint a kiírt képzésekre történő 

közvetlen regisztráció, valamint az érdeklődők és a kézművesek közötti kapcsolatépítési platform. 

A honlap nagy jelentőséggel bír számunkra, mivel a Facebook- és Youtube-csatornával együtt ez az 

egyik olyan eszköz, amelyet a képzések és a hagyományos kézműves mesterségek újjáélesztését 

célzó egyéb tevékenységek projektzárás utáni folytatásához alakítottunk ki, és amelyet a projekt 

befejezése után is használni fogunk. Minden projektpartnerünk, valamint más projektek partnerei 

csatlakoztak az "EUREVITA - Hagyományos kézműves mesterségek akadémiája" egyesülethez, akik a 

jövőbeni tevékenységekben is együtt fognak működni. Koncepciót dolgoztunk ki arra vonatkozóan is, 

hogy a jövőben hogyan kellene megszervezni az egyesületet, milyen képzéseket lehetne kiírni, és 

milyen finanszírozási formák jöhetnének szóba. 

Annak érdekében, hogy a projekt legfontosabb eredményeit áttekinthetően be tudjuk mutatni, a 

projekt végén egy másik kiadvány is készült, amely szintén megtalálható a projekt honlapjának 

letölthető dokumentumai között.  

Pilotképzések 

Szerencsére a képzések szinte kizárólag a szabadban zajlottak, így a különböző COVID-intézkedések 

ellenére a képzést már tavasszal is meg lehetett tervezni és gond nélkül le lehetett bonyolítani. A 

2022 márciusa és augusztusa közötti időszakban további 8 képzésre kerülhet sor a kiválasztott 

kézműves technikákban. Eközben sikerült elérnünk, sőt messze meghaladnunk az eredeti, összesen 

48 résztvevő megnyerésére vonatkozó célunkat. A kísérleti szakasz végére összesen 113 fő végzett el 

legalább egy tanfolyamot, sőt néhányan több tanfolyamon is részt vettek.  

http://www.eurevita.eu/


 

 

A képzésekre Eisenstadtban (száraz kőfalak), Stübingben (fakerítések), Güssingben és Gerersdorfban 

(vályogtechnikák), a Fertő-tónál és Mönchhofban (nádtetők), valamint Szombathelyen (fakerítések és 

szalmatetők) került sor. Következzen néhány pillanatfelvétel, további info a Facebook oldalunkon:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balra fent: Résztvevők a szalmazsúpok 

felrakása közben a szombathelyi szabadtéri 

múzeumban. 

Jobbra fent: Nádszedés a képzésünk számára 

a februári hidegben a Fertő-tónál. 

Balra középen: Oktatók, résztvevők és a 

múzeum igazgatója a Mönchhofi 

Falumúzeumban az újonnan épített 

pásztorház előtt. 

Balra lent: A nádtető készítő képzésen 

különböző tetőtípusok készítését 

sajátíthatták el a résztvevők, akik között sok 

hobbi-kézműves és barkácsoló értékes 

gyakorlati tapasztalatokat szerezhetett. 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnertalálkozó és zárókonferencia 

A partnerek, szakértők, oktatók, kézművesek, 

résztvevők, támogató szervezetek és más 

érdeklődők összehozása a határ mindkét 

oldaláról kiemelt célunk volt és az is marad. 

Sokan nagyon keveset tudnak a régiók és az 

emberek közös múltjáról, szokásairól. 

Különösen manapság fontos, hogy 

saját látókörünkön túl is keressük  és 

megtaláljuk a kapcsolatépítés lehetőségeit. E mottó jegyében és annak érdekében, hogy még többet 

tanulhassunk egymástól, a projekt utolsó hónapjaiban újabb partnertalálkozóra került sor Grazban és 

Stübingben, amelynek múzeumlátogatáss és számos érdekes beszélgetés is része volt.  

 

 

 

 

A „Régi mesterségek újjáélesztésének gyakorlati szempontjai“ mottó alatt 2022. Június 8. napon 
tartott utolsó konferenciánkra a tervezettnél több résztvevővel került sor: mintegy 60 szakértő 
találkozott Friedensburg Schlainingban, hogy megvitassák a régi mesterségek újjáélesztésének 
különböző témáit. A fő hangsúly természetesen a partnerek eredményein és projekttevékenységein 
volt, de külső szakértők is megosztották munkamódszereiket. Sok új ötlet született a további 
együttműködésre, és a Békevár ünnepi kulisszái megfelelő helyszínt biztosítottak a projekt utolsó 
nyilvános eseményének. 
 

 

 

A résztvevők a szombathelyi szabadtéri múzeumban (balra fent) és a stübingi szabadtéri múzeumban (jobbra) különböző 

régiókból, korszakokból és különböző célokra készült hagyományos fakerítéseket ismerhettek meg. 

A különböző agyagkályhák építése csak egy volt az "Vályogtechnikák a házépítésben" című tanfolyamok tevékenységei közül, 

például a güssingi mezőgazdasági szakiskolában (balra lent) és a Gerersdorfi Falumúzeum Együttesnél (jobbra lent). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maradjunk kapcsolatban! A jövőben további projektekről, képzésekről és eseményekről is talál 

információkat a csatornáinkon: 

- Weboldal: www.eurevita.eu  

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

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

 

 

 

 

További információ és elérhetőség: 
Mag. Paul Olynec, projektkoordinátor 

M +386 30 612 360 

E eurevita-pannonia@bfi-burgenland.at  

 

http://www.eurevita.eu/
https://www.facebook.com/www.eurevita.eu
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