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SAJTÓKÖZLEMÉNY
A NewPilgrimAge projekt résztvevőinek harmadik találkozójára 2018. november 8-9.
között, az olaszországi Albengában került sor.
Albenga Olaszország észak-nyugati részén elhelyezkedő, 25.000 lakosú, tengerparti
város. Többek között természetvédelmi területéről, Gallinaria szigetéről híres, ahol
Szent Márton élt, ami miatt hagyatékának megőrzése kulcsfontosságú szerepet kap a
város kulturális arculatában. A pár napos 3. Nemzetközi Projekttalálkozó során a
partnereknek lehetőségük adódott újra kapcsolatba kerülniük egymással, erősíteni a
hálózatokat, megosztani egymással tapasztalataikat és megvitatni a kihívásokat, illetve a
jövőbeli tevékenységeket.
Ezek a találkozók újra megerősítik azt a tényt, hogy van bennünk valami közös.
Csodálatos helyeken élünk, ahol Szent Márton jelenléte áthatja a városi és a regionális
környezetet, és ahol tárgyi és szellemi örökség lelhető fel. Mindannyian elkötelezettek
vagyunk, hogy tudatos lépéseket tegyünk ezeknek a mintáknak a láthatóbbá tételére a
lakosaink, az idelátogatók és egymás számára is. Annak köszönhetően, hogy
elhelyezkedésünk, kulturális-történelmi emlékeink, szemléletünk és kapacitásaink
nagyon különböznek egymástól, ez a projekt sokszínűséget kínál, valamint sok
tanulsággal szolgál mind személyes, mind projekt szinten.
Az előző, 2018. áprilisi, budapesti találkozó óta a partnerek a helyi közösség tagjainak
bevonásával megvizsgálták a régiójukat és feltérképezték a helyi örökséghez fűződő
értékeket és hiányosságokat, és a gap analízis módszerrel különböző tevékenységeket
határoztak meg a kettő közti szakadék áthidalására. A partnerek tanulmányi kirándulás
alkalmával közvetlenül szereztek tapasztalatot arról, hogyan is valósítják meg ezeket a
feladatokat Albengában. A tagok betekintést nyertek a város történelmébe és
megismerték fő műemlékeit. A különböző helyszíneken a helyi közösség tagjaival és
önkénteseivel találkoztunk, akik aktívan részt vesznek a NewPilgrimAge projektfolyamatokban, és/vagy a történelmi helyszíneket használják a lakosság számára fontos
tevékenységekhez.
Az elmúlt néhány hónapban a partnerek Ötletversenyt is útjára indítottak, melyhez friss,
helyi ötleteket vártak a szent mártoni örökség újraélesztésével és újraértelmezésével
kapcsolatosan.
A résztvevők nyíltan megvitatták egymással eredményeiket, a NewPilgrimAge projekt
révén a térségük számára szerzett hozzáadott értékeket, valamint körülbelül 70
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jelenlévővel bemutattak néhány díjazott ötletet a San Carlo előadóteremben. Az
eseményt sajtótájékoztató előzte meg, ahol Albenga polgármestere, Giorgio Cangiano,
turizmusért, kultúráért és a polgárvédelemért felelős képviselője, Alberto Passino,
valamint az európai ügyekért felelős képviselője, Eleonora Molineris szintén méltatta a
NewPilgrimAge projektet. A rendezvényen Matera alpolgármestere, Nicola Trombetta
érdekfeszítő előadást tartott arról, hogyan változtatta a kulturális örökség hasznosítása
Matera városát „Olaszország szégyenéből” Európa 2019. évi Kulturális Fővárosává, és
lett a város társadalmi és gazdasági mozgatórugója.
Novemberrel kezdődően az Ötletverseny díjazott ötletei miniworkshopok folyamán
teljes kulturális örökségi termék- és szolgáltatási koncepciókká alakulnak a helyi
szakértők és ötletadók bevonásával. Továbbá portfolió is készül, és az ötletek kísérleti
tesztelése is megtörténik, aminek köszönhetően megvalósul a régi és az új kulturális
projektek és szolgáltatások összekapcsolása, így ezek jobban láthatóvá válnak a
polgárok számára.
A partnereinkről, azok előrelépéseiről, eredményeiről és a díjazott ötletekről a
https://www.interreg-central.eu/NewPilgrimAge
weboldalon
találhat
bővebb
tájékoztatást.
A következő Nemzetközi Projekttalálkozóra 2019 márciusában, az olaszországi Veneto
régióban kerül sor.

Fénykép: Dora Gunther, Mindspace
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A projekt háttere
Szent Márton, a megosztás jelképe, Közép-Európa egyik legnépszerűbb szentje, akiről
több ezer műemléket neveztek el, valamint gazdag szellemi örökség (néphagyományok,
legendák) őrzi emlékét. A NewPilgrimAge projekt partnervárosai a Via Sancti Martini,
azaz a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal mentén helyezkednek el. Összefognak e
kulturális örökség újjáélesztése, valamint a Szent Mártonhoz köthető közös európai
értékek, úgy, mint a szolidaritás és a vendégszeretet népszerűsítése érdekében.
Öt ország városai és kulturális szervezetei mobilizálják a polgáraikat, főként a fiatalokat
és kisvállalkozásokat a szellemi örökségkezelési potenciálok hasznosítására vonatkozó új
kreatív kezdeményezések indítványozása és közös kidolgozása céljából.
A NewPilgrimAge Projekt 2017 júniusában indult el és 2020 májusában zárul. A projekt
az Interreg Közép-Európa Program keretében valósul meg – az Európai Unió régiók
közötti együttműködését segítő program Közép-Európa határain túli együttműködés
városaink és régióink élhetőbbé tétele és munkalehetőségeinek javítása érdekében.
A NewPilgrimAge teljes támogatásának összege EUR 1.429.634,60.

További információ: www.interreg-central.eu/newpilgrimage
Amennyiben a projekttel kapcsolatos kulturális örökségkezelés téma iránt érdeklődik,
legyen
tagja
a
NewPilgrimAge
projekt
Facebook
csoportjának:
https://www.facebook.com/groups/newpilgrimage

Sajtókapcsolatok:
NewPilgrimAge Projekt Kommunikációs Team
Ágnes Győrffy | gyorffy.agnes@szombathely.hu | + 36 30 583 0755
Ádám Kobrizsa | kobrizsa.adam@mindspace.hu | + 36 30 375 2315
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