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POTOMKI NAJSTAREJŠE TRTE NA SVETU NA KOREJSKEM POLOTOKU
(Maribor, 11. oktober 2017) Potomki mariborske Stare trte, najstarejše trte na svetu, sta postali
glasnici miru in strpnosti v napetem političnem ozračju korejskega polotoka. Potomki bosta
posajeni v obeh glavnih mestih, Seulu in Pjongjangu, namen projekta v prihodnosti pa je tudi
vino, pridelano iz obeh žametovk, ki bi postalo vino miru in bi ponovno spodbudilo obe državi k
skupnemu sobivanju.
Namen projekta "Najstarejša trta v Koreji" je sporočilo miru in želja po trajnem sožitju na korejskem
polotoku, kar bo omogočilo pot k ponovni združitvi korejskega ljudstva. Ideja za omenjeni projekt, ki ga
vodi Igor Jurišič, predsednik Združenja slovensko korejskega prijateljstva, se je porodila že pred nekaj
leti, vendar so prve uspešne aktivnosti stekle šele v letošnjem letu.
»V preteklih mesecih sem uspel, ob izdatni podpori mestnega viničarja g. Staneta Kocutarja in
mariborskega podžupana g. Saše Pelka, odnesti potomki najstarejše trte na svetu v Pjongjang in v
Seul. Trti sta dolgo pot uspešno preživeli in sedaj uspevata v obeh prestolnicah v koritu ter čakata
pozno jesen za presaditev na končno lokacijo. V Seulu se bo potomka najstarejše trte na svetu, v
dogovoru z mestnimi oblastmi, bohotila pred seulskim Youth Hostlom, ki je v lasti mesta Seul, njen
skrbnik pa bo dr. Alex Shinn, CEO korejskega združenja Youth Hostlov. V Pjongjangu so se odločili, da
potomko najstarejše trte posadijo v centralnem botaničnem vrtu, zanjo pa bo skrbel g. Hong Chol Hak s
Komiteja za mednarodno kulturno sodelovanje,« pove Igor Jurišič.
V prihodnjih letih želijo nadaljevati s projektom in ga nadgraditi, saj nameravajo iz grozdja obeh potomk
skupaj pridelati vino miru točno na meji na demilitariziranem območju. Omenjeni projekt nagovarja
vodstvi Severne in Južne Koreje, da se vrneta za pogajalsko mizo in se dogovorita o nadaljnjih korakih
za zbliževanje, mir in mirno sobivanje na korejskem polotoku.
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