
Apolonijina pot

Rdečelaso Apolonijo so v 18. stoletju v 
Gornji Radgoni obsodili čarovništva. In 
to zgolj zato, ker je zdravila ljudi in živali 
z zelišči in znala iz enake količine mleka 
pridelati več masla kot ostale kmetice. 
Čeprav je veliko poti, ki so primerne 
za kolesarjenje ali pohodništvo, se na 
ogled najraje poda s turističnim vlak-
cem. Med potjo ji gostoljubni ljudje 
ponujajo kvasenice, prleško gibanico, 
ocvirkovico ter orehovo in makovo 
potico. Prej stopi še do vinske kleti 
pod romantičnim slapom in se osveži 
s peninskimi mehurčki in avtohtono 
ranino. Postrani ošine še Špital, edin-
stveno stavbo z začetka 17. stoletja, 
in Park spominov Nikoli več, ki spo- 
minja na boje za osamosvojitev države. 
Ustavi se v Aleji velikih, posvečeni zna-
menitim Radgončanom, in se vzpne 
še do cerkve sv. Petra. Pot nadaljuje 
do Ivanjševske slatine, kjer na krat-
kem postanku pije iz rodne zemlje 
bruhajočo vodo, za katero se je še do 
nedavnega govorilo, da jo pod zemljo 
kuhajo prav coprnice. Še malo in že je 
v Negovi, kjer jo pričakajo v baročnih  

oblačilih in ji z namazano besedo odi-
grajo Gorsko pravdo. Po ogledu Mari-
jine cerkve jo ob prangerju opomnijo k 
primernemu vedenju. 

Obnovljeni grajski lepotec iz 14. stoletja, 
jo povabi med svoje zidove. Ob grajskem 
obzidju si v Doživljajskem in zeliščnem 
parku med štiristo zelišči utrga svoje. A 
treba bo nazaj, saj se v mestu začenja 
veliki sejem. Vrača se skozi Črešnjevce, 
kjer se je v tipični panonski hiši rodil 
Peter Dajnko, ki je ljubil črke in čebele. 
Oddahne si šele v Lisjakovi strugi ob reki 
Muri. Tam v pomladnih dneh nabirajo 
čemaž, v poletnih pa pripravljajo ribje 
piknike. Ker se zaljubljenka v življenje 
ne brani dobre hrane, pod večer zavije 
na eno izmed mnogih turističnih kmetij 
in si privošči kislo juho z ajdovimi žganci 
in krvavice s kislim zeljem. Potem izgine 
v noč. V zraku pa še dolgo lebdi vonj po 
suhih krhljih in janežu.

Na njeno popotno palico obiskovalci 
vežejo trakce za izpolnitev zdravstve-
nih in ljubezenskih želja.
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Mestni park in 
športni park tšc
Mestni park je namenjen 
oddihu in druženju. Bogatijo ga 
različna drevesa in grmičevje, 
tlakovani plato za druženje 
in prireditve ter vodomet, 
ki kot simbol vode priča o 
življenjskem in zgodovinskem 
pomenu reke Mure za krajino 
in tu živeče ljudi. V parku sta 
otroško igrišče ter spomenik 
Poljub akademskega kiparja 
Metoda Ferlica, ki je posvečen 
ljubezni in razumevanju. Po-
vezan je s turistično-športnim 
parkom Trate, ki razpo-
laga z raznolikimi športnimi 
površinami.

 

Pomurski sejem 
Pisna omemba Radgone 
kot sejemskega mesta sega 
v leto 1401. Prva sodob-
na sejemska prireditev z 
imenom Pomurski sejem je 
bila organizirana leta 1962.  
Sejem združuje poslovne in 
družabne dogodke v med- 
narodnem prostoru s 
področja kmetijstva, 
gradbeništva, ekologije, lova 
in turizma. AGRA, Mednarod-
ni kmetijsko-živilski sejem, 
poteka vsako leto v zadnjem 
avgustovskem tednu. 

Most prijateljstva
Skozi stoletja je bila zgodba 
o Radgoni tudi zgodba o 
mostu, ki je povezoval nekoč 
Gornji in Spodnji Gris, danes 
pa povezuje dve mesti, dve 
državi, dva jezika. Most 
prijateljstva je simbol tkanja 
gospodarskih in prijateljskih 
vezi. Je simbol, kako se 
drugačnost lahko najde v po-
dobnosti. Čezenj vodijo sledi 
ljubezni. V ograjo so vgrajene 
rondele, ki se ob vetru pre-
mikajo in mostu dajejo videz 
valovanja, kar ponazarja tok 
reke Mure.

Grad je odprt od 

1. aprila do 31. oktobra, 

od četrtka do nedelje, 

med 10.00 in 17.00.



Radgonski grad
Radgonski grad stoji na 265 
metrov visokem griču z lepim 
razgledom na širšo okolico. 
V zapisih se prvič omenja 
v 12. stoletju. Sezidal ga 
je plemič Radigoj, ki je bil 
slovenskega rodu in sta po 
njem grad in kasneje trg in 
mesto dobila ime. Sprva se je 
predvidevalo, da ime izhaja iz 
nemške besede “Rad” (kolo), 
ki je tudi v radgonskem grbu. 
Prvi lastniki so bili grofje 
Spanheimi, nato pa so se 
lastniki ali upravitelji večkrat 
zamenjali.

Špital
Zgradba je z začetka 17. stol. 
in se prvič omenja leta 1614. 
V pritličju in nadstropju 
sta dvorani, katerih oboki 
počivajo na štirih toskanskih 
stebrih. Pritlična dvorana, ki 
je bila kapela, se polkrožno 
odpira v apsido za oltar in 
edina izstopa iz tlorisnega 
pravokotnika stavbe. Na 
stenah so sledovi baročnih 
fresk. V dani obliki je stavba 
edinstvena v Sloveniji.
V Špitalu je stalna muzejska 
zbirka Radgonski mostovi.

Aleja velikih
Gornja Radgona je bila zaradi 
svoje ugodne lege ob reki 
Muri in ob vznožju vinogra-
dov ter zaradi strateškega 
položaja srečevališče mnogih 
ljudi, tudi ustvarjalcev, 
učenjakov in umetnikov, ki 
so zaznamovali slovenski, pa 
tudi širši evropski prostor. 
V Aleji stojijo doprsni kipi 
znamenitih Radgončanov.

Spominski park 
»nikoli več«
Od 3. 7. 2001 pod hribom 
cerkve sv. Petra na majhnem 
trgu stoji obeležje v spomin na 
10. obletnico vojne za samo-
stojno Slovenijo. Na plošči je 
napis “Nikoli več” v treh jezikih, 
devet kromiranih pokončnih 
cevi s kapiteli predstavlja slo-
venska drevesa, kakor si jih je 
zamislil akademski kipar Mirko 
Bratuša, topovske cevi pa so 
bile zasežene jugoslovanski 
vojski in so prepuščene času, ki 
jih bo uničil. Kakor bodo izginile 
cevi, naj bi izginila vojna in 
vojskovanje.

Cerkev sv. Petra
Cerkev sv. Petra je bila za 
bogoslužje določena po letu 
1545, ko so na grajskem griču 
podrli cerkev sv. Ruperta 
in sedež prenesli v mesto 
Radkersburg. Cerkev se prvič 
omenja leta 1466, sedanja 
zgradba pa je iz leta 1813, 
saj sta od prejšnje ostala le 
križeva kapela in cerkveni zid 
stolpa. V fasado ima cerkev 
vzidano postgotsko razpelo 
in troje figuralnih nagrob-
nikov iz prve polovice 17. 
stoletja. Notranjost cerkve je 
poslikana s freskami.

Klet pod slapom
V vinski kleti od leta 1852 
polnijo zlato radgonsko peni-
no po klasični ali šampanjski 
metodi in srebrno radgonsko 
penino po tankovski ali 
charmat metodi. Radgonske 
gorice proizvajajo priznana 
“s soncem obsijana” vina, 
ki zorijo v kleteh grajskega 
hriba. Možni so vodeni ogledi 
kleti z degustacijami. Hiša penin 

frangež
Frangeževe penine zorijo v 
novi vinski kleti, imeno-
vani Hiša penin Frangež FP. 
Plemenita mirna vina hranijo 
v izključno hrastovih sodih 
v več kot 250 let stari vinski 
kleti, s čudovitimi oboki in 
stebri, ki spominjajo na 
cerkev. V kleti predstavijo 
postopek pridelave penin po 
klasični ter charmat metodi. 

Dajnkova domačija
Dajnkova rojstna hiša je 
ena redkih še ohranjenih in 
obnovljenih tipičnih panonskih 
hiš, kritih s slamo, izdelanih iz 
tramov (cimper) in obdanih z 
ilovico. Hiša je stara 350 do 400 
let, ohranjen je bivalni del hiše, 
v katerem sta priklet z razstavo 
ohranjene etnološke zbirke 
starega orodja ter hiška z origi-
nalnim kotom (miza in klop) in 
lončeno pečjo in črno kuhinjo. 
Ohranjenih je nekaj originalnih 
dokumentov lastnikov in 
Petra Dajnka, slovničarja in 
dialektologa iz 19. stoletja, ki 
je poskušal uvesti novo pisavo 
imenovano dajnčica.

Pot med vrelci 
življenja
Vrelci mineralnih voda in 
mofete so »vrelci« raznih 
plinov – pljuča zemlje, kjer 
narava blago kaže svojo moč. 
Kozarček slatine iz izvira 
deluje blagodejno na telo 
in dušo.

Grad negova 
z zeliščnim 
parkom
Grad naj bi se razvil iz lesen-
ega strelskega dvorca, ki naj 
bi tu stal v 11. oziroma 12. 
stoletju. Kot grad Vest Egaw 
se prvič omenja leta 1425.
Grajski kompleks je danes 
arhitekturna, turistična in 
poslovna celota, ki ima status 
kulturnega spomenika. Pri- 
meren je za poslovna 
srečanja, prireditve in organi-
zacijo praznovanj ter porok. V 
sklopu grajskega kompleksa je 
urejen bogat zeliščni park. V 
Pristavi je urejen Turistično-
informacijski center. 

Cerkev negova 
in pranger
Prvotna gotska cerkev je 
spadala v grajsko sestavo, ki 
danes ni ohranjena. Sedanja 
cerkev Marijinega rojstva je 
bila zgrajena med leti 1699 in 
1710, leta 1850 pa so prizidali 
še Križevo kapelo. Pod cerkvi-
jo je ohranjen tudi sramotilni 
steber (pranger) iz leta 
1656. V Negovi je delovala 
sodna oblast, ki je na pranger 
privezovala prepirljivce, 
tatove, prešuštnike, sumljive 
postopače in ostale. Obsodil 
in potem v soglasju z gospodo 
jim je izrekel kazen trški ali 
grajski rihter.  

Gozdni park 
lisjakova struga
Gozdni park Lisjakova 
struga je naravni biser ob reki 
Muri, namenjen rekreaciji, 
sprostitvi ter spoznavanju 
naravne dediščine, flore in 
favne. V Lisjakovi strugi se 
nahaja nekaj predstavnikov 
drevesnih vrst, ki so 
zaščitene, kot sta na primer 
črni topol in bela vrba. 


