Sporočilo za medije

REZ STARE TRTE, NAJSTAREJŠE TRTE NA SVETU
(Maribor, 3. marec 2017) Danes se je na mariborskem Lentu odvila prireditev 38. Rez Stare trte,
najstarejše trte na svetu. Ob tej priložnosti je mesto Maribor v znak prijateljstva in partnerstva
podelilo 10 cepičev.
Rez Stare trte je uvodna prireditev v ciklu prireditev, ki jih skozi leto posvečamo Stari trti, najstarejši trti na
svetu. Letošnja, že 38. zapovrstjo je potekala v družbi župana dr. Andreja Fištravca, mestnega viničarja
Staneta Kocutarja, Vinske kraljice Slovenije Maje Žibert in Mariborske vinske kraljice Kaje Šerbinek. Staro trto
so počastili tudi člani Slovenskega reda vitezov vina, Evropskega reda vitezov vina in člani Častivrednega
vinskega konventa Sv. Urban ter vinske kraljice iz drugih koncev Slovenije, medtem ko sta glasbeni in plesni
program uprizorili Mala pihalna godba Neuvirtovi Štajerci in Akademska folklorna skupina Študent.
»Stara trta je najstarejša žlahtna vinska trta na svetu in je seveda najbolj prepoznavna etnografska znamenitost
Maribora. Pomembno je, da jo negujemo in skrbimo, da se njeni cepiči posadijo drugod po svetu. Danes smo
cepiče podarili prijateljem iz štirih tujih in šestih slovenskih mest oz. krajev. Vsem prejemnikom želim veliko lepih
trenutkov ob skrbi za Trto, predvsem pa veliko prijateljskih vezi, ki se spletejo ob takšnih dogodkih.« je povedal
gospodar Stre trte, župan dr. Andrej Fištravec; nato mu je skrbnik Stare trte, mestni viničar Stane Kocutar predal
poročilo o skrbni negi Trte in številnih aktivnostih, ki so v preteklem letu potekale na področju njene promocije in
tkanja novih partnerstev.
Letošnji prejemniki cepičev so:












Mesto Freising, Nemčija,
Evangeličanska cerkvena občina Bad Urach in Seeburg, Nemčija,
Mesto Sombotel, Madžarska,
St. Anna am Aigen, Avstrija,
Občina Škofja Loka, Slovenija,
Občina Sv. Jurij ob Ščavnici, Slovenija,
Društvo vinogradnikov Ostrožno, Slovenija,
Igralniško-zabaviščni center Mond, Slovenija,
Društvo klub dišeči Traminec, Slovenija,
Prostovoljno gasilsko društvo Gajevci Placerovci, Slovenija.
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