A Szent Mártonhoz kapcsolódó közös értékek és kulturális örökség 21. századi megújítása,
mint a közösségi alapú vendégfogadás új motorja
„NewPilgrimAge“ projekt

Szombathely MJV Önkormányzata 2016. júniusában ezzel a címmel nyújtott be pályázatot
az Interreg Central Europe Transznacionális Program felhívására. A 7 tagú nemzetközi
partnerkör 4 országból (Magyarország, Szlovénia, Olaszország, Horvátország) tevődik össze.
A partnerszervezetek a Szent Márton kulturális útvonal mentén elhelyezkedő települések
tudományos, civil, kulturális és közigazgatási szférájának képviselői.
A nyertes pályázat keretében történő, 36 hónapig tartó együttműködés átfogó célja az
integrált kulturális örökségmegőrzés és -kezelés feltételeinek javítása Szent Márton
életéhez kapcsolódó tárgyi és szellemi örökség következő generációk számára történő
megőrzéséért.
Fontos irány a közös gondolkodásban annak eltervezése és kidolgozása, hogyan tehető az
itt élők, és az ide érkezők számára egyaránt láthatóvá, érzékelhetővé, megélhetővé a Szent
Márton-i örökség.
A projekt tág kereteket, rugalmas mozgásteret biztosít a XXI. századi módon újrafogalmazott
örökségmegőrzés és -átadás tartalma és módozatai terén: számtalan alulról jövő
kezdeményezés és ötlet valósulhat meg a közösségi munka, közös elképzelések, a közösen
kidolgozott stratégia segítségével.

Légy a változás, amit szeretnél látni
Szent Márton (316-397) katona volt, szerzetes és püspök. Már gyermekként is az volt a célja,
hogy Istenhez közel kerülhessen, vele kapcsolatban legyen és elkötelezetten haladt előre élete
folyamán céljai megvalósításában. Katonai szolgálatai után elkezdett keresni egy kimagasló
mestert, akitől tanulhat. Minden cselekedetében hű maradt a nézeteihez apja elvárásai
ellenére, még üldöztetése és a bántalmazások során is. Márton Marmoutier-be vonult vissza,
ahol szerzeteseket gyűjtött maga köré, és szerény életet élt. Egyszerűsége egyre több
követőre talált, egy szerzetesi rend épült ki példája által személye köré.
Ma már ezt úgy hívnánk, hogy „példa által vezetve”, amely szemlélet az élet valamennyi
területére átültethető. A „példa által vezetve” jelentheti azt is, hogy a saját cselekvéseink
befolyásolják mások viselkedését, egyidejűleg válasz lehet azokra az élet-jelenségekre, amiket
mi értékeknek nevezünk és elismerünk. Napjainkban, amikor a lehetőségek tárháza áll
előttünk, miért ne válasszuk azt, hogy csatlakozzunk valamihez, ami nem üres szavakból áll,
hanem mélyen gyökeredzik, és elköteleződést fejezi ki?
Szombathely, mint az NPA projekt vezető partnere ezen gondolatok jegyében rendezte meg
2017 júniusában a projekt nyitórendezvényét. A projektnyitó találkozón a projektpartnerek
áttekintették és kidolgozták a projekt tevékenységeit és munkatervét, valamint megegyeztek
az elkövetkező hat hónapra vonatkozó teendőkben.
A találkozó során a résztvevők megismerték egymás tevékenységeit, és a városnézésnek
köszönhetően felfedezték Szombathely Szent Mártonhoz kötődő kulturális örökségét.

Elértük az első mérföldkövet
Az NPA projekt keretében minden projektpartnernél alulról szerveződő közösségként
létrejött egy, a fejlesztési elképzelés kidolgozásáért és megvalósításáért felelős
munkacsoport, amely feladatai közé a témában történő együttgondolkodás, a
projekttartalom konkretizálása, stratégia alkotás, továbbá egy helyi vízió felállítása is
tartozik. Szombathely, mint a projekt vezető partnere Helyi Szakértői Csoportja (LSP) 2017.
november 27-én tartotta első fórumát a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeumban.
Az első LSP találkozón a résztvevők átfogó képet kaptak a projektről és céljairól, valamint a
projekt időtartama alatt velük tervezett tevékenységekről. Az LSP alkalmat adott arra, hogy
az adott település képviselői összeüljenek, és számba vegyék az NPA projekt által nyújtott
lehetőségeket, megismerjék a Változásvezetőt és bekapcsolódjanak egy olyan részvételen
alapuló folyamatba, melynek az eredménye egy közös, helyi stratégiai elképzelés és
ütemterv.
A támogató csoport „Örökségünk, Szent Márton“ munkanévvel kezdte meg működését,
amelynek vezetője Polgár Tibor és Csapláros Andrea lett.

Változás vezetők
A helyi támogatói csoport vezetőit változás vezetőnek is hívják. Szerepük különös
jelentőséggel bír, a helyi közösség köztiszteletben álló tagjai, akik katalizátorként befolyásolják
a csoport működési folyamatait. A változás vezetők viszik közel, fogalmazzák meg a célokat, a
fő ideát a csoport számára. Ők irányítják a változásokat a projekt helyi színterein.

Vissza a jövőbe ( NPA a Youtube csatornáján)

https://www.youtube.com/channel/UC8KMlsU1K5lntSyaExG45pQ
A Mindspace (http://mindspace.hu/hu), a projekt kommunikációs partnere azzal a céllal kelt
útra, hogy meglátogassa a partnereket Horvátországban, Olaszországban, Szlovéniában,
továbbá Magyarországon, és megkérdezze őket a jövőképükről. Az NPA projekt 2017-2020-ig
tartó futamideje alatt sok minden történhet, és reményeink szerint a helyi közösségek, azok
Szent Mártonhoz fűződő örökséggondozási és értékmentési tevékenysége a projekt jótékony
hatása következtében megújul.
Szombathelyinek lenni sajátos lélekállapot, büszkeséggel teli attitűd, amely a XXI. században
gazdag történelmi múltunk felvállalása, híres szülötteink emlékének ápolása, a Szombathelyen
élők összetartozásának erősítése útján valósulhat meg. Ezen törekvések megvalósításának
egyik eszköze a NewPilgrimAge projekt.

További információ: www.interreg-central.eu/newpilgrimage

Facebook csoport: https://www.facebook.com/groups/newpilgrimage

