
 

Felhívás 
„Régi fatechnikák kerítéseken és 

kapukon” témakörben megvalósuló 

szaktechnikai oktatáson való 

részvételre az INTERREG V-A 

Ausztria-Magyarország Program – 

ATHU139 – EUREVITA Pannonia 

projekt keretében 

 
Tisztelt Szakmabeliek! Kedves szakisko-
lában tanuló diákok és jövőbeli mester-
emberek! 
 
A Savaria Múzeum EUREVITA Pannonia 

projekt keretében a 2021-es évben szaktech-

nikai oktatást hirdet „Régi fatechnikák keríté-

seken és kapukon” témakörben, melyre várja 

a térségben élő (Győr-Moson-Sopron, Vas és 

Zala megye), a téma iránt érdeklődő, szemé-

lyek jelentkezését. 

 

Az EUREVITA Pannonia projekt célja, a ha-

gyományos mesterségek újjáélesztése hatá-

ron átnyúló újszerű intézményi együttműkö-

dések, innovatív képzések és a nyilvánossá-

got vonzó kommunikációs intézkedések se-

gítségével. A projekt révén egy élénkítő mun-

kagazdasá

gi struktúra 

jön létre, 

amelynek 

célja a ritka 

kézműves 

technikák 

fenntartha-

tó megőrzése, átadása, valamint gyakorlati 

és gazdasági alkalmazása.  

A fent leírt célok eléréséhez kapcsolódóan a 

Savaria Múzeum, mint az INTERREG V-A 

Ausztria-Magyarország Program támogatá-

sával megvalósuló EUREVITA Pannonia 

(ATHU139) című projekt projektpartnere a 

2021-es évben „Régi fatechnikák kerítéseken 

és kapukon” című szaktechnikai oktatást va-

lósít meg a Vasi Skanzenben. 

 A fa, mint építőanyag a hagyományos 

építészeti technikák leggyakoribb 

építőanyaga. Megszámlálhatatlan különféle 

objektum – komplett lakóházak, 

parasztporták – készültek belőle. A korabeli 

leírások szerint is: „az őrségi ember a házát 

saját maga építi fából”. 

A faragáshoz kivétel nélkül minden 

parasztember értett. Gyakorlatilag nem volt 

olyan, amit fából ne tudtak volna elkészíteni, 

legyen az egy kisebb építmény, ácsolat, egy 

egész szekér, vagy egy egyszerű fakanál. 

 

A szaktechnikai oktatás résztvevői olyan 

kivitelezési technikákat sajátíthatnak el 

többek között, mint például az épület 

sövényfal, különféle technikájú fonott és 

tömör fa kerítések állagmegőrzése, és 

készítése. 

 

Az oktatáson résztvevők száma: 8 fő. Oktatás 

időtartama: összesen 13 nap (előzetes terve-

zett időpontja [2021. év] 2021.09.27-10.09.).  

 

További információk a „Régi fatechnikák kerí-

téseken és kapukon” tárgyú szaktechnikai 

oktatás meghívójában, a részvételi feltételek 

és információk, valamint a jelentkezési lap 

című dokumentumaiban találhatók. 

 

 

 
 

 

 
A szaktechnikai oktatás az INTERREG 
V-A Ausztria-Magyarország Program – 
ATHU139 – EUREVITA Pannonia projekt 
keretében valósul meg. A projekt az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap 
támogatásával és Magyarország társfi-
nanszírozásával valósul meg. 


