Partnerska mesta projekta NewPilgrimAge, ki so locirana vzdolž Evropske kulturne poti Via Sancti
Martini, so združila moči, da oživijo kulturno dediščino in promovirajo skupne evropske vrednote
solidarnosti in gostoljubnosti, ki sta tesno povezani s svetim Martinom.

Martinovanje
Dan svetega Martina, znan tudi kot martinovanje, je dan, ko je bil sveti Martin pokopan in se
praznuje 11. novembra vsako leto. Martin, rojen na območju današnjega Szombathelyja v četrtem
stoletju, je bil zaradi svoje velikodušne naklonjenosti bolnim in revnim, čaščen kot zavetnik vojakov,
beračev in mnogih obrtnikov. Postal je simbol delitve in sam je živel preprosto življenje. Bil je prvi
svetnik, ki je postal to zaradi svojih dejanj in življenjskega sloga. Praznovanje izvira iz Francije, od kjer
se je razširilo na Nizozemsko, Veliko Britanijo, Nemčijo, Skandinavijo in Vzhodno Evropo. Martinovo
ima kot datum v koledarju dva pomena: v kmetijskem koledarju pomeni začetek zime, v
gospodarskem koledarju pa konec jeseni. Praznik sovpada s časom, ko je mošt spremenjen v vino in s
koncem priprav na zimo. Dan svetega Martina je bil pomemben srednjeveški praznik jeseni in je še
danes enako pomemben.

Tretje mednarodno srečanje projektnih partnerjev v Dugem Selu

Zadnje srečanje projektnih partnerjev NewPilgrimAge je potekalo na petem mednarodnem srečanju
v Dugem Selu na Hrvaškem konec oktobra (28. do 30. oktobra). Partnerji so predstavili pilotne akcije,
pregledali lokalne zemljevide, organizirali delavnice o skupni promociji in prepoznavnosti ter
razpravljali o možnih oblikah sodelovanja po zaključku izvajanja projekta.

#Szombathely

Mesto Szombathely je s pestro in barvito vrsto dogodkov obeležil dan svetega Martina. Poleg glavnih
programskih točk, ki se vsako leto odvijajo: svečana podelitev nagrad svetega Martina, martinova
tržnica, večerna maša in povorka z lučmi, je letos veliko novih prireditev prispevalo k spominu na sina
njihovega mesta, svetega Martina. V delavnicah so se otroci lahko preizkusili z obrtnimi dejavnostmi
v času martinovanja. Šolarji so lahko s pomočjo igre o lokalni zgodovini mesta obiskali različne
lokacije v Szombathelyu, povezane z sv. Martinom. Plesne delavnice, krajše in daljše pohodne ture,
pustolovske igre, krščanski pop koncerti, konference, razstave fotografij in zborovsko petje, vse to
služi spominu ter ohranjanju tradicije. In da ne pozabimo niti na tradicionalne martinove jedi ... 6
restavracij je ob martinovem vikendu ponujalo posebne gosje jedi skupaj z unikatnimi vini.

Aplikacija Sv. Martin za otroke
Kot rezultat projekta in na podlagi predlogov lokalne interesne skupnosti, je bila ustvarjena aplikacija
in spletna stran sv. Martin za otoke, ki je namenjena za otroke v vrtcu in šolarje ter za družine z
majhnimi otroki (dobrodošli so tudi stari starši!). Igre, zgodbe, kviz, galerija in virtualni sprehod s
pomočjo zemljevida, ki temelji na GPS - vse to, je na voljo v madžarščini in angleščini, ter prenaša
široko paleto znanja prek iger, ne samo prebivalcem Szombathelyja, ampak veliko širše. Preberi več.

#Mindspace

Martinovo sporočilo smo posodobili s sitotiskom

S tradicionalno delavnico sitotiskanja smo obeležili martinovanje in ozaveščali o temeljih vrednotah
družbe. Mladi in starejši so se zbrali, da bi oblikovali in ročno tiskali trajnostne nakupovalne vrečke. II:
II simbolizira martinovo.

#Dugo Selo

Kulturno umetniško društvo Preporod promovira kulturno tradicijo Dugega Sela in drugih delov
Hrvaške. Z mestnimi oblastmi so združili moči za oživitev kulturne dediščine in tudi za promocijo
evropskih vrednot solidarnosti in gostoljubnosti, povezanih s sv. Martinom.

Intervju z Mariom Mlinarekom, predsednikom kulturnega in umetniškega društva Preporod si lahko
preberete tukaj.

#Albenga
Teden svetega Martina je letos bil bogatejši zaradi projekta NewpilgrimAge! Od začetka dejavnosti
projekta NPA v letu 2017 je očitna rastoča povezava med mestom Albenga in sv. Martinom. To
nazorno prikazuje program obeležja martinovega praznovanja v letu 2019.

Različne pobude, kulturni dogodki in dodatne storitve, ki so se odvijale, zahvaljujoč proaktivnosti
lokalne skupnosti, vključene v proces soustvarjanja, ki ga je spodbujal projekt, so se izvedle med 8. in
11. novembrom. V tistih dneh je bila lokalna skupnost dejavna, da bi lokalnim skupnostim (in ne le
njim) nudila nove izdelke in storitve.
Preberite več tukaj.

#Maribor

Info točka – hiša Stare trte
V osrčju starega mestnega jedra na Lentu stoji hiša Stare trte, ki je pomembna znamenitost na
kulturni poti svetega Martina in hkrati najpomembnejša informacijska točka za vse pohodnike na poti
sv. Martina in uporabnike aplikacije o omenjeni poti. Aplikacija in spletna stran kulturne poti sv.
Martina , bosta uporabnikom, med drugimi informacijami, ponudili, da rešijo kviz, s katerim bodo
izvedeli več o Stari trti in z njo povezanih vsebinah.
Preberi več.

#Unpli Veneto
Kaj je na televiziji? Sveti Martin v regiji Veneto!

V začetku oktobra je osebje Unpli Veneta odšlo v Vittorio Veneto (TV), da bi se pridružilo spletni
oddaji "La Tenda TV", kjer je predstavilo svoje delo o svetem Martinu v regiji Veneto. La Tenda TV je
poseben spletni kanal, ki želi promovirati dogodke, projekte in kulturo province Treviso, katere
predstavniki so se udeležili naših srečanj na začetku poti projekta NewpilgrimAge. Za nas je bilo
sodelovanje na eni od njihovih oddaj odličen način za promocijo naših del, zlasti o sv. Martinu.
Preberi več.

Združenje Pro Loco, Unpli Veneto, govori o sv. Martinu in zakaj se ljudje vključujejo v projekt NewPilgrimAge. Kliknite tukaj
za ogled.

Ne pozabite preveriti našega NewPilgrimAge Interreg's Youtube kanal za več informacij!

