A NewPilgrimAge projekt partnervárosai a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal
(Via Sancti Martini) mentén helyezkednek el. A partnerek összefogtak a Szent
Mártonnal kapcsolatos kulturális örökség újjáélesztése, valamint a szolidaritás és
vendégszeretet mint közös európai értékek népszerűsítése érdekében. Ez az utolsó
hírlevelünk, mivel a projekt hároméves útja véget ért.

Sikeres online záróesemény
Egy korábbi cikkükben interjút készítettünk Szombathellyel az online
záróeseménnyel kapcsolatos terveikről. Az eredeti, a járvány kitörését megelőző terv
sugárzó arcokról, sok résztvevőről, utcákon történő barangolásról és játékokról szólt
a projekt összegzésén kívül. Az esemény lemondása helyett Szombathely úgy
döntött, mindent megvalósít a virtuális világban, és mondanunk sem kell, hogy milyen
színvonalasan és gördülékenyen zajlott.
Zarándokfüzet – Kiadvány a New PilgrimAge projektről
A Mindspace csapata általában jókedvűen és könnyed módszerekkel dolgozik azon,
hogy megmozgassa a budapesti közösséget. Ezúttal egy egész magazint készítettek
és szenteltek a NewPilgrimAge projektnek, ami a „Zarándokfüzet” címet kapta. Az
online verzió a honlapunkon is elérhető öt nyelven, ide kattintson az elolvasásához.
A Mindspace egy rövid animációs filmet is készített a NewPilgrimAge projekt
lezárásaképpen. Ugyan eredetileg nem tervezték, a járvány kitörése miatt a
Mindspace csapata az elkészítése mellett döntött az események törlése helyett.
Elkészült a Kézikönyv
A Kézikönyv a helyi lakosok motiválásának és bátorításának néhány fontos lépését
mutatja be, azzal a céllal, hogy a helyi közösség aktív szereplőivé váljanak az
örökségekkel kapcsolatos tevékenységekben. Azok az értékek és a jelentőség,
melyet a helyi lakosság a köztulajdonban álló örökségi elemeknek tulajdonít, döntő
fontosságú a közösség fenntartható fejlődése, valamint különböző részvételen
alapuló módszerek és eszközök szempontjából, továbbá a projekt csapatoknak
egységes megközelítéseket kell tervezniük, használniuk és alkalmazniuk. A
Kézikönyv olyan eredményeket vonultat fel, melyek a NewPilgrimAge projekt
keretében kerültek kidolgozásra, alkalmazásra és tesztelésre. Továbbiak és a
Kézikönyv elérése.
Az online konferencia során Győrffy Ágnes összegezte a Szombathely
Önkormányzata, illetve az összes érintett számára legfontosabb tanulságokat.
A záróesemény korábbi tervei
Mielőtt értesültünk volna róla, az életünk a feje tetejére állt. A jelen járványügyi
helyzetben minden nagyrendezvény lemondásra került, így nem csoda, hogy a

NewPilgrimAge projekt záróünnepsége is. Azonban szerencsére Szombathely
megtalálta az innovatív módját annak, hogy minden megvalósulhasson. Továbbiak
Alenka Likar Mastnak, a NewPilgrimAge projekt maribori projektmenedzsere
„A NewPilgrimAge projekt azért olyan fontos Maribor Önkormányzata számára, mivel
nem csupán a kulturális örökség védelméről és megőrzéséről szól, hanem olyan
értékek népszerűsítéséről, mint a szolidaritás és a vendégszeretet. A NewPilgrimAge
projekt keretében készítettük el a MariborTour alkalmazást, amely a Szent Márton
útvonal legfontosabb látnivalóit és az Öreg szőlőtőkét foglalja magába, illetve
tartalmaz kérdéseket és egy feladványt a Mariborban található, a világ legöregebb
szőlőtőkéjéről. A New PilgrimAge projekt révén kitűnő együttműködés és bizalom
alakult ki a partnerek között, és örülnénk a partnerek közti jövőbeli
együttműködésnek.”
Részlet a a Mindspace csapata által készített Zarándokfüzet nevű kiadványból,
amely a Szent Márton útvonalat, illetve a partnervárosokat mutatja.
Zvezdana Budor Klari
, Dugo Selo város projektmenedzsere
„A NewPilgrimAge projekt végén azt mondhatom, hogy nagyszerű tapasztalat volt.
Sok kihívással szembesültünk, de mi (projektpartnerek a helyi közösségekkel
együttműködve) együtt megoldottuk őket. Konszenzusra jutottunk a stratégiai
dokumentumokat illetően, és megszerveztük a jövőbeli együttműködést (Közös
láthatósági stratégia). A projekt lényege a partnerek és a helyi közösség közti tudásés tapasztalatmegosztás volt.”
Giovanni Follador, Unpli Veneto elnöke
„A NewPilgrimAge projekt nagy tapasztalattal szolgált a venetói Pro Loco
szervezetek számára. Sikerült számos partnert bevonnunk a projektbe, akik
ugyanazokat a célokat vallották, és végül sikerült hálózatot létesítenünk. Néhány
célunkat elértük, ami véleményem szerint rendkívül fontos, éppúgy, mint a Szent
Márton útvonallal kapcsolatos tudás terjesztése egy intézményi környezetben. Még
Veneto regionális önkormányzata is elismerte a „Via di San Martino”-t, mint a térség
legfontosabb útvonalainak egyikét, így tehát abban bízunk, hogy ez az elismerés az
útvonal népszerűsítéséhez fog vezetni. Létrehoztunk egy munkacsoportot is a Pro
Loco szervezetekkel és egyéb érdekelt felekkel, állami társaságokkal és
önkormányzatokkal, egy másik nagyszerű cél hosszú távú megvalósítása, egy
elismert kulturális csomóponttá válás érdekében. A projektnek köszönhetően
sikeresen megtettük az első lepést e végső célkitűzés elérése felé a Szent Márton
útvonal népszerűsítésének keretében.
Az albengai Davide Geddo ezt a dalt énekelte az online záróeseményen mintegy
búcsúzásként a projekttől.

Az elmúlt három évben sok történetet, összefoglalót és cikket írtunk a projekt során
zajlott tevékenységekről, gondolatainkról és élményeinkről. Szakértői anyagokat
készítettünk a közösségen alapuló tanulási élményekről és sok minden másról.
Amennyiben bármit meg szeretnél osztani, kérdezni, vagy mondani, kérlek,
csatlakozz a facebook közösségünkhöz, ahol a projekttel kapcsolatban bármit meg
tudsz velünk vitatni.
Isten veled, reméljük, Szent Márton megvéd utadon!
A NewPilgrimAge projektcsapata

