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Petek, 11 November 2011 00:09

Martinovo je eden največjih slovenskih praznikov in čeprav ni dela prost dan, je pri nas
njegovo praznovanje zelo priljubljeno.

"Gnes se lehko prošetate po sejmu v Ormoži zutra pa je sejem v Lotmerki. Večer se
dogaja vseposot. Popodne ob treh pa te lehko spremljali gdo je najmočnejši prlek, v
Ormoži bodo zdigavali marsike, ne samo kupic..."

Godovanje svetega Martina je še eden v seriji poganskih praznikov, ki so jih pozneje odeli v
krščanska oblačila. Martin se je rodil na današnjem Madžarskem, v škofa pa so ga posvetili v
fancoskem Toursu. Znan je po svoji skromnosti, od koder tudi izhaja legenda, da je nekoč kot
vojak na poti srečal prezeblega berača in ker mu ni imel ničesar drugega za podariti, je prerezal
na pol svoj plašč ter eno polovico podaril beraču, da ta ne bi zmrznil.

Zaradi svoje skromnosti je tudi zavrnil škofovsko mesto in se pred oznanilom skril med gosi. Te
pa so ga s svojim gaganjem izdale, zaradi česar jih dandanašnji obredno pojemo. Zanimivo v tej
zgodbi pa je, da so ga izdale ravno pred kristjani, in ne sovražniki. Pokopan je bil 11. novembra
397, njegov plašč pa so kot relikvijo državnega pomena hranili v Saint Chapellu v Parizu, tako
da tudi ime za kapelo izhaja iz plašča.

Na martinovo se mošt spremeni v vino
A praznovanje martinovanja je kot rečeno veliko starejšega datuma, saj velja za jesenski pust,
ki je v nekaterih deželah začel štiridesetdnevni post. To je bil čas konca pastirske sezone in
začetek najbolj mrzlega časa leta. In seveda je to tudi praznik vina. Nečisti in grešni mošt se
namreč na martinovo z blagoslovom spremeni v vino.

1/5

Martinova sobota

Petek, 11 November 2011 00:09

Zaradi vremenskih sprememb se je letos trgatev začela prej kot po navadi in zato je tudi vino
prej nastalo, a kljub temu je brez martinovega blagoslova brez vrednosti, zato bo šele ta teden
zares nastalo pravo vino. To vino pa je seveda treba poskusiti, kar se zgodi v zato namenjenih
svetiščih.

V Sloveniji in na Hrvaškem se dan sv. Martina praznuje predvsem kot praznik vina. Do tega dne
se mošt obravnava kot nečisto in grešno novo vino, ki se ob blagoslovitvi spremeni v pravo
vino. V skladu s šegami in navadami lahko blagoslov opravi nekdo, ki se preobleče v škofa. Ob
praznovanju potekajo v vinorodnih predelih tudi pojedine, pri katerih so najpogosteje na jedilniku
gosi in mlinci.

Previdno za volan
Iz policije so sporočili, da tudi letos na celotnem območju Slovenije pripravljajo obsežne akcije
ob martinovem, ki jih bodo nadgradili tudi s t. i. civilnimi patruljami, ki bodo rednim patruljam
sporočale sumljive voznike. Ob astronomskih višinah kazni zato vsem, ki se mislite odpraviti
martinovati na razdaljo, ki je ne morete prehoditi, lahko predlagamo le tri možnosti: da vozniki
ne pijete, da prespite tam ali pa da naročite taksi.

Ormož:
Petek , 11. 11. 2011

8.00 Kramarski sejem po Ormožu
9.00 Otvoritev razstave pridnih rok z degustacijo kulinaričnih dobrot (grad Ormož)
9.00 – 17.00 Razstava pridnih rok z degustacijo kulinaričnih dobrot (grad Ormož)
9.00 – 17.00 Brezplačni vodeni ogledi po mestu Ormož (INFO stojnica pred gradom)
10.00 – 14.00 Vodeni ogledi gradu in grajske pristave Ormož (10:00; 12:00; 14:00)
11.00 - 15.00 Ogledi kleti P&F Jeruzalem Ormož in degustacija vin ( 11:00, 13:00, 15:00)
11.00 – 19.00 Vinska Tržnica v Unterhundu - degustacija vin, kulinarike, kulturni program
12.00 – 20.30 Program v Martinovem zabavnem šotoru– krst mošta, nastopi ljudskih pevcev in
godcev, folklornih skupin....
15. 00 Tekmovanje za najmočnejšega Prleka v Martinovem zabavnem šotoru
16.00 Krst mošta v Martinovem zabavnem šotoru
17.00 Slavnostna razglasitev zmagovalca mednarodnega turnirja Šipon 2011 in mladega vina
(grad Ormož)
od 22.00 Zabava za vse mlade in mlade po srcu s skupino ZAKLONIŠČE PREPEVA v
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Martinovem zabavnem šotoru

Sobota, 12. 11. 2011

9.00 8. Martinov pohod med Ormoškimi goricami 2011
9.00 - 15.00 Ogledi kleti P&F Jeruzalem Ormož in degustacija vin (9:00, 11:00, 13:00, 15:00)
9.00 – 16.00 Rokodelska tržnica s kulturnim programom (dvorišče gradu Ormož)
9.00 – 17.00 Brezplačni vodeni ogledi po mestu Ormož (INFO stojnica pred gradom)
9.00 – 17.00 Vodeni turistični ogledi s kombijem po vinskih cestah Ormoža (INFO stojnica pred
gradom)
9.00 – 17.00 Razstava pridnih rok z degustacijo kulinaričnih dobrot (grad Ormož)
10.00 - 14.00 Vodeni ogledi gradu in grajske pristave Ormož (10:00, 12:00, 14:00)
10.00 – 19.00 Vinska Tržnica v Unterhundu - degustacija vin, kulinarike, kulturni program
10.00 – 20.00 Program v Martinovem zabavnem šotoru - krst mošta, nastopi ljudskih pevcev in
godcev, folklornih skupin....
13.00 Krst mošta v Martinovem zabavnem šotoru
17.00 Krst mošta v Martinovem zabavnem šotoru
od 21.00 Zabava za vse generacije s skupino MAMBO KINGS v Martinovem zabavnem šotoru

Vzporedne prireditve (sobota)
• Organizirani turistični izleti po vinskih cestah in znamenitostih Ormoža z okolico
• Krožna vožnja Motokluba C' est bon Ormož

Ljutomer:

KMD KAEMDE V sodelovanju z LTO Prlekija Ljutomer in Občina Ljutomer prireja dvodnevno
Martinovanje 2011 v Ljutomeru.

Celotna prireditev bo pod šotorom.
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Vse prireditve BODO BREZPLAČNE za vse obiskovalce.

PROGRAM:
Petek 11.11.
ob 11.11 - Pečeni kostanji, mošt in kuhano vino na Glavnem trgu
.......................................................................................
12.00 - krst mošta, pokušina mladega vina (Pepek z brega)
......................................................................................
12.30-15.00 Tradicionalno martinovo kosilo ( Hotel Jeruzalem )
......................................................................................
19.00 - degustacija prleških vin (terasa “Pri hudem mačku”)
......................................................................................
21.00 - Martinov koncert pod šotorom
GLINASTI GOLOBI, DISMISSED
........................................................................................

Sobota 12.11.
08.00 - Martinova tržnica do 18.00
Predstavitev prleških vinarjev, degustacije vin, kramarski sejem
............................................................................................
09.00 -Otroški program do 13.00
Čarovnik Jani - “otroci nasme-Jani”, animacije za otroke, otroške delavnice
............................................................................................
11.00 - Martinov nogometni turnir “3na3” do 17.00
Mini nogomet na »bande«. 3 igralci v polju, 1 rezerva, prva tri mesta nagrajena (info: 070 846
965 Marko)
............................................................................................
12.00 – 15.00 MARTINOVO KOSILO
Restavracija Hotela Jeruzalem
...........................................................................................
19.00 ZABAVA POD ŠOTOROM
Zabavni program bo vodil humorist Pepek z brega
............................................................................................
20.00 TRADICIONALNI KRST MOŠTA
Krst mošta bosta na humorističen način uprizorila Pepek z brega in Klumpa
............................................................................................
21.00 ZABAVA Z GLASBENO SKUPINO VICTORY
Glasbena skupina ustanovljena daljnega leta ‘87, poskrbi za zabavo širnega poslušalstva in
bodo tudi v Ljutomeru pripravili nepozabno zabavo za Martinovanje 2011 v Ljutomeru
.............................................................................................
"VIDIMO SE V LOTMERKI"
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Središče ob Dravi:

Na martinovo soboto se bo v Pubu Akcija predstavila skupina DISCOKREINERS, ki preigrava
rock in pop uspešnice ob spremljavi za to zvrst neobičajnih inštumentov; plesno bo!

Za rokerski uvod bo poskrbela skupina nadebudnih mladcev, ki svoje ime še išče.

Seveda bo poskrbljeno tudi za žlahtno kapljico in pečene kostanje, kot se za martinovanje
spodobi.

Sveti Tomaž:
Martinovo po Tomaževsko:
Sobota 12.11.2011
0od 9. Do 14. Ure:
- predstavitev vinogradnikov
- kulinarična rastava
- predstavitev domače kmečke obrti
- promocijska vožnja z vlakom
0b 11. Uri Martinov kulturni program in krst mošta.
Program v kulturnem domu Sveti Tomaž:
Ob 19. Uri – Nastopa ansabel Prepih
Ob 21. Uri – razglasitev naj kmetije in naj hiše v občini Sveti Tomaž.

Na martinovo soboto vabi tudim okrepčevalnica Kostanj ob 15h, pogostili Vas bodo z mladim
vinom, pečenim kostanjem in Kristinim pasuljem za vse lačne.
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