Tura
	    treh
			 gradov

3 gradovi - 2 deželi - 1 zgodba
Razvoj kulturnega turizma
v čezmejnem podeželskem prostoru

DOBRODOŠLI

O turi
treh
gradov
Trije gradovi, Tabor, Grad in Murska Sobota, spadajo k velikim zgodovinskim spomenikom Ženavcev/Jennersdorfa in
Pomurja. Od vsakega posameznega gradu vodi tura treh
gradov do zgodovinsko pomembnih in nenavadnih krajev
ter čudovitih izletniških destinacij v regiji.
V sklopu projekta 3 gradovi, 2 deželi, 1 zgodba (321 go)
smo s to čezmejno turo združili izletniške destinacije za mlado in staro – za goste, ki se zanimajo za zgodovino, in celotne
družine – v čarobne pokrajine in do razkošnih zidov.
Vsak od gradov stoji sam zase, kljub temu jih združuje skupna zgodba. Gostu je danes na voljo predvsem širok spekter
različnih konceptov uporabe – od opernega prizorišča na
gradu Tabor do sedeža Krajinskega parka Goričko na gradu
Grad in vse do muzejske dejavnosti na gradu Murska Sobota.

321 go

3 gradovi - 2 deželi - 1 zgodba
Razvoj kulturnega turizma
v čezmejnem podeželskem prostoru

Uživajte v odkrivanju, doživljanju in osvajanju naših kulturnih zakladov.

Zemljevid Železne županije (madž. Vas vármegye,
lat. Comitatus Castriferrei) iz leta 1790. Železna županija je zgodovinska upravna enota v Kraljevini
Madžarski, ki je takrat obsegala dele današnjega
Gradiščanskega, Prekmurja in zahodne Madžarske. V taki obliki je obstajala do leta 1918. Izrez
prikazuje kraje projektnega območja z gradovi Tabor, Gornja Lendava (Főlsolendva, današnji Grad
na Goričkem) in Murska Sobota (Mura-Szombat).

Grad

Vir: Madžarski nacionalni arhiv – Arhiv Železne županije, HU MNL VaML XV. 1. a. št. 17

Grad

Grad

ZEMLJEVID TURE TREH GRADOV

Zemljevid
ture

Jugovzhodna Štajerska | Avstrija
Območje Jennersdorf | Gradiščanska | Avstrija
Slovenija
Pomurje | Slovenija
Madžarska

A

Grad Tabor | Neuhaus am Klausenbach | Avstrija

B

Grad Grad | Slovenija

C

Grad Murska Sobota | Slovenija

01

Uhudlerviertel | Eltendorf | Avstrija

02

Schlösslberg | Mogersdorf | Avstrija

03

Mlin Jost | Windisch Minihof | Avstrija

04

Kotiček narave Saufuß | Minihof Liebau | Avstrija

05

Doživljajski park Vulkanija | Grad | Slovenija

06

Ledavsko jezero | Krašči | Slovenija

07

Cerkev | Bogojina | Slovenija

08

Rotunda | Selo | Slovenija

09

Spomenik balonarjema | Ženavlje | Slovenija

10

Tromeja Avstrija | Slovenija | Madžarska
Jennersdorf | Informacije Naravni park Raab
Grad | Informacije Krajinski park Goričko
Murska Sobota | Informacije Pomurski muzej
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GRAD TABOR

A jOPERA –
umetnost
in kultura

Grad s
tradicijo in
modernostjo
Poznejši grad Tabor je prvič omenjen leta 1469. V
času svojega spora proti cesarju Frideriku III. je plemeniti vodja plačancev Ulrich Pesnitzer dal zgraditi začasno obrambno utrdbo, ki pa se ni ohranila
dolgo. V svoji sedanji obliki je bil grad zgrajen v
17. stoletju, ko je mogočna madžarska plemiška
družina Batthyány prevzela gospostvo Neuhaus.
Pod njo je Tabor postal sedež uprave gospostva,
medtem ko je družina živela večinoma na Dunaju
ali na drugih svojih posestih. Ob koncu druge svetovne vojne je grad na kratko služil sovjetskim silam kot delavnica za tanke, preden je bil naposled
predelan v stanovanjske namene. Tabor je ostal do
leta 1992 v lasti družine Batthyány. Potem ko ga je
prevzel naravni park Raab, je bil grad spremenjen
v operno prizorišče pod vodstvom jOPERA jennersdorf in se vso leto uporablja za kulturne prireditve. Od leta 2017 je grad v lasti nepridobitne fundacije EFIS.

Grad Tabor, ki stoji na gričevju Neuhaus neposredno v
mejnem trikotniku Avstrija–Madžarska–Slovenija, ponuja
vzdušno okolje za visokokakovostne umetniške in kulturne
dogodke in se je v 16 letih uvrstil na vrh evropskih opernih
festivalov. Grad deluje kot središče za komunikacijo med
tradicijo in modernostjo, regionalnostjo in mednarodnostjo
ter je platforma in prostor za srečanja mladih in starih.
Z obsežnim celoletnim programom, vrhuncem celoletnih
opernih predstav v avgustu, odlično ponudbo za otroke in
mladino, dogodki, kot je KunstRaum, zgodovinska razstava
in priljubljeni rokodelski adventni sejem, jOPERA na gradu
Tabor svojim obiskovalcem ponuja raznolike kulturne izkušnje.

ResonanzRaum –
terapija in umetnost
Z ustanovitvijo neprofitne zvezne fundacije EFIS (Evropska fundacija
za inovacije in družbeno odgovornost) in s tem povezanega nakupa
gradu Tabor leta 2017 je bil postavljen temeljni kamen, da bi grad
Tabor še naprej uporabljali za kulturne projekte in da bi bil dostopen
javnosti.
Zato smo oživili prvi projekt ResonanzRaum Schloss Tabor. V edinstveni fuziji umetnosti in kulture, glasbe, dela s konji, narave in terapije
v sodelovanju z zdravniki, psihologi in terapevti spodbuja in podpira
otroke, mladostnike in spremljajoče odrasle v integrativnih in preventivnih delavnicah, da odkrijejo svoje vire, gredo po novih poteh
in se okrepijo za skupno življenje.

Kontakt
jOPERA jennersdorf festivalsommer
Grad Tabor
Taborstraße 3
A-8385 Neuhaus am Klausenbach
+43 3329 430 37
office@jopera.at
www.jopera.at
EFIS fundacija
Grad Tabor
Taborstraße 3
A-8385 Neuhaus am Klausenbach
+43 664 247 57 86
office@efis.online
www.efis.online
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Uhudlerviertel
Eltendorf

Stare vinske kleti v Uhudlerviertelu so idilično postavljene
v pobočje in vabijo k oddihu. V kletni četrti Eltendorf lahko pokusite lokalne (uhudler) specialitete, krajina vabi na
pohode, k počitku od vsakodnevnega stresa in sproščanju
duha. Panoramska pot za kolesarje, jahače, pohodnike in
ljubitelje narave vodi čez Sotinski breg. Naslov: Am Hochkogel, A-7562 Eltendorf / Zahling.

Info: www.eltendorf.at
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Schlösslberg
Mogersdorf

Spominski kraj na Schlösslbergu pri Mogersdorfu je bil urejen za
spomin na turško bitko 1. avgusta 1664. Obnovljena kapela in
15-metrski betonski križ sta spominski obeležji miru. Na Schlösslbergu je tudi muzej o zmagoviti bitki proti Turkom. Skupna dolžina poti miru: pribl. 10 km, dolžina krožne poti pribl. 30 km. Naslov: Schlösslberg 77, A-8382 Mogersdorf.

Info: www.schloesslverein.mogersdorf.at

03

Mlin Jost
Windisch Minihof

Mlin Jost v vasici Windisch-Minihof je obratoval do leta 1998.
V obnovljenem oglednem in doživljajskem mlinu lahko doživimo stare čase, ko nam neposredno predstavijo pot od zrna
do kruha. Kot zadnji delujoči vodni mlin v regiji sodi mlin Jost
med dragocenosti kulturne dediščine Gradiščanskega. Prireditve v mlinu: otroški rojstni dnevi, velikonočna in božična
razstava, tečaji pletenja košar. Naslov: Windisch Minihof 188,
A-8384 Minihof Liebau.
Info: www.naturpark-raab.at
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Kotiček
narave Saufuß

Kotiček narave Saufuß je srednja postaja »žitne poti« v kraju
Minihof-Liebau. Živalim prijazna oskrba in varovanje ogroženih
divjih živali sta pri njih zapisana z veliko začetnico. Kotiček narave Saufuß staršem in otrokom predstavlja delovne in divje živali
v prosti oskrbi. Vidite lahko koze, ponije, prašiče, kokoši, zajčke,
sove in druge živali. Kotiček narave Saufuß si lahko kadar koli
ogledate v spremstvu skrbnika po predhodni telefonski najavi.
Kontakt: Družina Pilz, +43 664 265 72 38. Naslov: Minihof-Liebau 128, A-8384 Minihof-Liebau. Info: www.minihof-liebau.at

GRAD GRAD

B Največji
baročni grad
v Sloveniji
Grajsko poslopje stoji na strmem griču iz bazaltnega tufa nad
naseljem Grad. Prvič se v pisnih virih omenja kot središče posestva Lyndwa leta 1214.

Ponudba
na gradu
Središče za obiskovalce krajinskega
parka in gradu.
Ponudba izdelkov Kolektivne blagovne
znamke Krajinski park Goričko.
Vodeni ogledi za skupine (slovenščina,
nemščina, angleščina, madžarščina).
Stalna zgodovinska razstava in
umetniške razstave.
Ogled filmov o naravni in kulturni
dediščini Goričkega.
Doživljajska vodenja za otroke.
Tehniški in naravoslovni dnevi.
Prenočišča v grajskih sobanah.
Degustacije vin v grajski kleti
(po predhodni najavi).
Najem prostorov za različne priložnosti
(poroke, seminarji, konference, koncerti).
Vrelci blagodejne zemeljske energije
na grajski terasi.
Skupna vstopnica z Doživljajskim
parkom Vulkanija.

Po pripovedovanju naj bi ga začeli graditi vitezi templjarji.
Na osnovi arheoloških izkopavanj lahko začetke nekdanjega
dobro utrjenega srednjeveškega jedra umestimo v 11. stoletje. V osmih stoletjih je nastalo razsežno grajsko poslopje, ki
danes velja za enega največjih baročnih gradov na Slovenskem.
Razsežno petkotno obliko je grad dobil v 16. stoletju. Ko se
poležejo napadi Turkov, krucev in upornih kmetov, grad dobi
baročno podobo z večnivojskimi arkadnimi hodniki, grajsko
kapelo in zvonikom. Elementi ostalih obdobij od romanike

do baroka so spretno vključeni v grajski kompleks in odslikavajo premožnost njegovih lastnikov.
Amadejci so začeli zgodbo plemiških rodbin, ki so upravljale s posestvom in gradom. Nadaljevale so jo družine Széchy,
Batthyány, Nádasdy in Széchényi. Z odhodom družine Hartner grad izgubi vlogo reprezentančne rezidence. Usodna
zanj je bila 2. svetovna vojna, ko ga zasede Rdeča armada in
pozneje jugoslovanska vojska. Pozabljen med mogočnimi
drevesi grajskega parka ponovno zaživi po prvih obnovah
1995.
Danes je v gradu sedež Javnega zavoda Krajinski park Goričko. Obnovljeni prostori so namenjeni predstavitvi narave
in kulturne krajine ter zgodovinske in etnološke dediščine
Goričkega.

Kontakt
Grad Grad
Javni zavod Krajinski park Goričko
Grad 191
9264 Grad
  	+386 (0)2 551 88 60 oder +386 (0)41 659 436
 	vodniki@goricko.info
 	www.park-goricko.org
Odpiralni čas:
od torka do nedelje
od 1. aprila do 30. septembra: od 10. do 18. ure
marec, oktober in november: od 10. do 16. ure
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Doživljajski
park Vulkanija

Doživljajski park Vulkanija je doživetje vulkanov in geološke zgodovine Goričkega. Obisk doživljajskega parka je
izdatno podprt z interaktivnimi in izobraževalnimi vsebinami, ponuja obilico presežkov v slovenskem prostoru,
predvsem s stališča interpretacije in uporabe sodobnih
tehnologij. Naslov: ZUKD Grad, Grad 174, SI-9264 Grad,
+386 2 553 10 00.
Info: www.vulkanija.si

10

Tromeja
AT | SI | HU

Je geografska točka (388 m) na SV Slovenije – na tromeji
Slovenije, Avstrije in Madžarske. Mejni kamen v obliki piramide, ki označuje tromejo, je bil postavljen leta 1924. Danes je v bližini v prijetni senci pod lipami postavljeno počivališče za pešce in kolesarje. Pešpot z najbližjega parkirišča
vodi po učni gozdni poti, ki je prava popestritev predvsem
v poletnih dneh. Koordinate: 46.869148, 16.113245.

Info: www. park-goricko.org.
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Ledavsko
jezero

Je umetno akumulacijsko jezero, ki je nastalo z zajezitvijo reke
Ledave z namenom varovanja nižje ležečih vasi in Murske Sobote pred poplavami. Skozi leta se je zlilo z okoljem in tako ponudilo domovanje številnim živalskim in rastlinskim vrstam.
Nudi nam prijetno okolje za sprehode po markirani Bernardini
poti in opazovanje narave, ki bo še posebej očaralo ljubitelje
ptic in dvoživk. Koordinate: 46.752994, 16.045453.

Info: www. park-goricko.org.

GRAD MURSKA SOBOTA

C Renesančni
grad z
baročnimi
elementi
Soboški grad se kot Bel Mura prvič omenja leta 1255. Leta 1365
je prešel v last rodbine Széchy, ki je v 16. stoletju dala zgraditi
sedanji renesančni dvorec s štirimi vogalnimi stolpi, vmesnimi
trakti, ki obkrožajo notranje dvorišče in vhodom na severnem
traktu. S sedanjim imenom se kot castello Mwrayzombath v
virih prvič omenja leta 1478.

Pomurski muzej
Murska Sobota
Grad Murska Sobota je skupaj s parkom pomembno
središče kulturnega in družabnega dogajanja v
mestu. V njem ima od leta 1956 prostore Pomurski
muzej Murska Sobota – osrednji regionalni muzej,
ki izvaja muzejsko dejavnost kot javno službo na
območju 27 pomurskih občin. Na ogled ponuja
stalno razstavo o življenju ljudi ob Muri od naselitve do danes, Kološev kabinet umetniške fotografije z zapuščino soboškega umetniškega fotografa
Jožeta Kološe – Kološa in stalno razstavo portretov
slovenskih impresionistov Draga Tršarja. Muzejsko
ponudbo dopolnjujejo občasne tematske razstave,
delavnice in druge vsebine za otroke in odrasle, tudi
muzejska trgovina z izbranimi izdelki. V restavratorskih in konservatorskih delavnicah sami poskrbimo
za lesene in kovinske predmete ter arheološko keramiko.

Renesančni gradbeni elementi so ohranjeni v kamnitih
okenskih okvirjih in kamnitem loku severnega portala. Leta
1687 ga je kupil Peter Szapáry, od njegovih dedičev pa leta
1934 tedanja Občina Murska Sobota. Sedanja podoba je rezultat prezidav v 18. stoletju. Baročni stavbni elementi so na
fasadi severnega trakta, dvoriščnih arkadah, kapeli in v iluzionistični maniri poslikanem salonu v notranjščini.
Baročni portal z Atlanti in balustradnim balkonom na vzhodnem pročelju je bil prizidan konec 19. stoletja. V baročni čas

sega 9 hektarjev grajskega parka, ki je danes mestni park. V
duhu angleških parkov je bil načrtno zasajen v 18. stoletju.

Kontakt

Pestro v
in okoli gradu

Grad Murska Sobota
Trubarjev drevored 4
SLO-9000 Murska Sobota
 	+386 2 527 17 06
  	info@pomurski-muzej.si
 	www.pomurski-muzej.si

Poleg muzeja so obiskovalcem na voljo Mladinski informativni
in kulturni klub (MIKK) s kavarno in galerijo, poročna dvorana v
nekdanji kapeli in večnamenska dvorana za manjše prireditve.
Krožna sprehajalna in učna pot Soboška zelena pout ter umetno
jezero v čudovitem parku sta priljubljeni srečevališči za mlajše in
starejše. Od pomladi do jeseni se na grajskem dvorišču, ploščadi
pred gradom ali zelenicah v parku zvrsti veliko dogodkov za domačine in turiste, kot je junijski festival Soboški dnevi.

Odpiralni čas poleti:
Od torka do petka: od 9. do 17 ure
Sobota od 9. do 13. ure. Nedelja od 14. do 18. ure
Ponedeljek zaprto
Odpiralni čas pozimi:
Od torka do petka: od 9. do 15. ure
Sobota od 9. do 13. ure
Nedelja in ponedeljek zaprt
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Cerkev
v Bogojini

Župnijska cerkev Gospodovega vnebohoda je evropsko
znan spomenik sakralne arhitekture slovenskega arhitekta
Jožeta Plečnika. Ta je na povabilo župnika Baše med letoma
1925 in 1927 staro gotsko jedro cerkve iz leta 1371 vključil
v novo monumentalno svetišče, ki se ponaša z edinstvenimi
arhitekturnimi rešitvami na zgradbi in znotraj nje. Z okrasjem na oltarju in stropu, ki je delo lokalnih lončarjev, pa cerkev predstavlja pristen prekmurski prostor. Naslov: Bogojina
147, SI-9222 Bogojina.
Info: www. park-goricko.org.
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Rotunda
v Selu

Rotunda sv. Nikolaja in Device Marije je stavba okroglega
tlorisa, zgrajena iz opeke, ki stoji na zidcu iz vulkanske kamenine. Fasado členijo lizene, pod skodlasto streho jo krasi
dekorativni friz, romanska so okna s polkrožnim zaključkom
in rekonstruirana apsida. V notranjosti je okrašena z gotskimi
freskami, ki so nastale na začetku 14. stoletja, v 15. stoletju
pa je dobila poslikavo s pasijonsko motiviko, ki krasi kupolo,
stene in stenske niše. Koordinate: 46.735338, 16.288950.

Info: www. park-goricko.org.
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Spomenik
balonarjema

Spomenik balonarjema je bil postavljen leta 1997 v spomin na
dogodek z dne 18. avgusta 1934, ko sta s stratosferskim balonom pristala prof. Cosyns in van der Elste. Spomenik »lebdeči
priliki« je delo akademskega kiparja Mirka Bratuše. Poglejte
v preluknjano bronasto kroglo in odkrijte, kaj se skriva v njej.
Več o dogodku pa si lahko preberete v povesti Nebo nad Ženavljami, ki jo je napisal Milan Vincetič. Koordinate: 46.833142,
16.173756.
Info: www. park-goricko.org.

PROJEKT 321 GO | UGANKA TURE

Uganka
ture treh
gradov

Pošljite rešitev s svojim
naslovom po pošti na:
jOPERA jennersdorf / 321 go | Schloss Tabor
Taborstraße 3
A-8385 Neuhaus am Klausenbach
ali po elektronski pošti na office@jopera.at

Prosimo, vstavite številko ali črko v pravilnem vrstnem
redu in nam pošljite rešitev na naslov zgoraj desno.
Čaka vas presenečenje.

Varstvo osebnih podatkov: Vaši osebni podatki bodo uporabljeni izključno samo za rešitev uganke in bodo nato
izbrisani!

VPRAŠANJE 1:
Koliko obrambnih stolpov ima grad Grad?

VPRAŠANJE 3:
Koliko stolpov ima grad Tabor?

Nobenega
Tri stolpe
Štiri stolpe

Nobenega
En stolp
Dva stolpa

= Vstavi “0”
= Vstavi “3”
= Vstavi “4”

VPRAŠANJE 2:
Kateri vhod je vhod v grad Murska Sobota
in Pomurski muzej (glej fotografije)?
Vhod 1
Vhod 2
Vhod 3
Vhod 1

= Vstavi “1”
= Vstavi “2”
= Vstavi “3”
Vhod 2

Vhod 3

= Vstavi “0”
= Vstavi “1”
= Vstavi “2”

VPRAŠANJE 4:
Kateri izmed gradov geografsko leži na sredini?
Grad
Murska Sobota
Tabor

= Vstavi “g”
= Vstavi “h”
= Vstavi “i”

VPRAŠANJE 5:
Kaj povezuje vse tri gradove?
Enaka velikost
Ena zgodba
Ena država

= Vstavi “n”
= Vstavi “o”
= Vstavi “p”

REŠITEV:

Odgovor

Odgovor

Odgovor

Odgovor

Odgovor

VPRAŠANJA 1 VPRAŠANJA 2 VPRAŠANJA 3 VPRAŠANJA 4 VPRAŠANJA 5

Projekt
321 go
Trije gradovi – Tabor, Grad in Murska Sobota – so v obmejnem
območju okrožja Ženovcev Jennersdorf na Gradiščanskem v
Avstriji in v Pomurju v Sloveniji. V okviru projekta 321 go sledijo skupnemu cilju ohranjanja kulturne dediščine, pri čemer
predstavljajo svojo dolgo skupno zgodovino, kulturo, tradicijo
in umetnost čezmejne regije.
Skupna raziskava preteklosti, ohranjanje kulturne dediščine in
razvoj kulturno-turističnih produktov prinašajo okrepitev gospodarskega, socialnega in trajnostnega razvoja v regiji.
Projektni partnerji:
jOPERA jennersdorf festivalsommer
Pomurski muzej Murska Sobota
Javni zavod Krajinski park Goričko
Trajanje projekta:
1.6.2016 - 31.5.2019

Kontakt
jOPERA jennersdorf / 321 go

3 gradovi - 2 deželi - 1 zgodba
Razvoj kulturnega turizma
v čezmejnem podeželskem prostoru
Grad Tabor
Taborstraße 3 | A-8385 Neuhaus am Klausenbach
  +43 3329 43037
  office@jopera.at
  www.jopera.at/321go/

Kolofon
Avtorji
Splošne informacije, grad Tabor z vmesnimi točkami: Mag.a
Ruth Ferschli, Turistično društvo Jennersdorf.
Grad Grad z vmesnimi točkami: Stanislava Dešnik, Nataša
Krpič, Nataša Moršič.

Projekt 321 go je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja
Interreg V-A Slovenija-Avstrija s strani Evropske unije iz Evropskega fonda za regionalni razvoj.

Grad Murska Sobota z vmesnimi točkami: Metka Fujs, Tamara
Andrejek.
Fotografije
Grad Tabor z vmesnimi točkami: jOPERA jennersdorf, Turistično
društvo Jennersdorf, Kotiček narave Saufuß, Uhudlerei Mirth.
Grad Grad z vmesnimi točkami: Stanislava Dešnik, Zoran
Norčič, Matevž Kostanjšek, Gregor Domanjko, Kristjan Malačič,
Mojca Podletnik, arhiv JZKPG, arhiv ZUKD.
Grad Murska Sobota z vmesnimi točkami: Tomislav Vrečič,
PMMS.
Založil in naklada
Javni zavod Krajinski park Goričko, 2018, 9.000 kom.
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Razvoj kulturnega
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podeželskem prostoru

