Družinski deseteroboj v županiji Vas
Družina v tekmovanju

CILJNA SKUPINA PAKETA: Družine z otroki. Skupni izlet 3-4 družin v županijo Vas, kjer
družine tekmujejo med sabo, hkrati pa se dotaknejo glavnih znamenitostih županije. Napolnitev,
zdravje+energija.
PREDLAGAN TERMIN PAKETA: Od junija do avgusta.
TRAJANJE PAKETA: 1 teden

Ne maraš dolgočasnega letovanja z družino, ko ste en teden na
enem mestu, kjer ne morete ničesar storiti? Vzami vodenje v svoje
roke! Letovanje organiziraj ti. Torej…: Te zanima en zabaven teden?
Vemo za enega. Povabi nekaj prijateljev, dogovorite se in naj vsak prepriča
svojo družino, potem pa pojdite na skupno letovanje! Ustvari ekipe s svojo
družino ali pa s prijatelji! Pridite v županijo Vas in se spopadite! Tukaj je
cela vrsta dobrih lokacij, terme s tobogani, pustolovski parki, pustolovski
gozdovi, gradovi… Lahko se obrnite v 3 državah! Prespijte vedno na drugi
lokaciji, saj bo potem že tudi to ena pustolovščina! Vedno en nov kraj, ki
bo vedno skrival presenečanja Končno eno pustolovsko letovanje! To je
krožno potovanje, saj lahko vsak dan prespite na novi lokaciji. Bo
raznovrstno doživetje s skupnimi tekmovanji, kjer lahko pokažeš, da si ti
boljši.

Na spletu je cel kup prenočišč, povej očetu, da ga naj ne skrbi, saj si ti
v 10 minutah našel primerna prenočišča. Vpiši ime naselja in da iščeš
prenočišče ali pa vstopite v tamkajšnjo tourinform pisarno in zaprosite, da
naj vam pomagajo pri izbiri dobrega kraja! (Za mamo so lesene hiše,
mobilne hiše v več mestih.) Zvečer kuhajte ob taborskem ognju, v
kotličku!

NASELJA IN DESTINACIJE, KI SE JIH DOTAKNETE V OKVIRU PAKETA

1. dan:

Bükfürdő:

plavanje: Kdo bo 10-krat prej preplaval bazen v Bükfürdőju? Kdo bo najhitreje naredil najtežjo
stezo pustolovskega parka v Büku. Stolp Kristály je enkratna stavba. Tukaj ne najdemo
pustolovskega parka med drevesami, ampak se nahajajo eden nad drugim. Obstajajo težke, srednje
in zelo težke steze. Pokorimo stolp! Zdrkni po vseh toboganih in se namoči v vseh bazenih. Cel
dan moraš hoditi, da bi prišel do konca! V okolici term najdete prenočišče v izobilju. V Büku si
lahko sposodite tudi kolo, ampak kolo je na razpolago tudi na prenočiščih. Organizirajte
tekmovanje do Glavnega trga Cseprega! Ravni teren, nekaj kilometrov, varna kolesarska steza med
dvema naseljema. Naj zmaga boljši!

2. dan:

Kőszeg:

Med zelo velikimi kulturnimi spomeniki je najbolj izpostavljen grad Jurisics. Prijeten grad stoji v
mestnem središču. To je pravi grad z dvojnim obročem, s stolpi, zaščitnimi sistemi. Dobro se vidi,
da ga je nekoč obdajal tudi vodni jarek. Danes se lahko približamo h glavnim vratam zunanjega
gradu skozi majhnega mosta. Na več nadstropjih si lahko ogledamo zanimive razstave, orožja iz
tistega časa, obleke, uporabne predmete. Iz največjega stolpa je čudovit razgled na mestno središče
in na okoliške gore.

+ Írottkő: Nad Kőszegom vas čaka en manjši deželski tek, terenski tek. Cilj je vrh gore, najvišja
točka Prekodonavja in Burgenlanda, vrh gore Írottkő. Krenemo od izvira Hörmann navzgor, vse
do razgledišča. (Tukaj je parkirišče za avtomobile, ampak tisti, ki so bolj trenirani, lahko pridejo
sem peš iz mesta.) Razdalja ni majhna in tudi teren ni lahek. Ob poti, ki vodi navzgor, najdemo
manjše tablice, na katerih lahko beremo zanimive informacije o stavbarskih, kulturnih vrednotah
regije. Navzgor ne bomo imeli časa za branje, opazovanje, iskanje nadaljnih ciljev, ampak navzdol
vse bolj. Samo razgledišče, ki oblikuje manjši grad, trdnjavo, leži na mejni črti. Južni del stavbe
spada k Madžarski, zahodni del pa že k Avstriji. Tako bomo z eno nogo doma, z drugo pa že v
tujini. Poslikaj se, naloži sliko, deli z ostalimi!

3. dan:

Güssing – Lockenhaus:

Krenite peš do grada! Tukaj je preizkušnja opravitev poti. V Lockenhaus lahko pridete po
prekrasni poti, če štartate od lepega glavnega trga mesta Kőszeg. O poti, ki jo morate prehoditi,
najdete tablo in zemljevid za cerkvijo glavnega trga. Gozdna pot je čudovita, grad pa je pravi
zgodovinski zaklad. Mesto zapustimo v smer okoliških gor. Napotimo se proti stolpom kalvarijske
cerkve. Ta cerkev je bila zgrajena na začetku XVIII. stoletja. Sledi vzpon Erős (močan), ki leži ob
stacijah. Razgled je razkošen, lahko pogledamo nazaj na zgodovinsko mesto, središče Kőszega,
na stolpe, na ovinkaste ulice. Potem gremo naprej po gozdu in ko pridemo ven iz njega, bomo že
v Avstriji. Hétforrás (sedem izvirov) curlja v objemu gor. Sedem odtokov se zliva v eno majhno
jezero. Nad vodnimi curki lahko beremo imena sedmih madžarskih vezirjev. Izvir je dobil današnjo
podobo na koncu 19. stoletja. Čez nekaj kilometrov zapustimo Madžarsko in prestopimo v
Avstrijo. Neposredno na meji najdemo gozdno počivališče s klopcih, s poučnimi površinami.
Gozdna pot se konča v Rattersdorfu, kjer pridemo ven iz gozda. Po cerkvi in središču vasi se pri
potoku Güns obrnemo na levo in bomo skozi Liebinga ter Hannersdorfa prišli do grada v
Lockenhausu. Jezero, ki je pod gradom, je čudovito. splača si ogledati tudi mestno središče tega
mesteca. Glavni trg najdemo pred župnijsko cerkvijo svetega Mihaela. Poleg cerkve je dvor.

4. dan:

Dve glavni znamenitosti Sárvára, in sicer grad Nádasdy ter zdravilna voda. Oba

dajeta dobro priložnost za organizacijo družinskih preizkušenj.
Terme v Sárváru pričakujejo tudi ljubitelje doživljajskega kopanja in pustolovščin. V zimskem
obdobju nudijo zabavno možnost notranji tobogani, doživljajski in otroški bazeni. V toplejših
letnih časih pa vabi otroke in odrasle veliko zunanjih bazenov, veliki tobogani. Tobogan, ki ima
štiri stez, je primeren za tekmovanje. Krenite naenkrat, en zunanji točkovalec pa naj pazi, da kdo
bo prišel prej v vodo. (Lahko se dobijo dodatne točke z najbolj smešnimi pozicijami drsenja). V
športnem bazenu pa organizirajmo tekmovanje v plavanju. Krenimo naenkrat in bomo videli, kdo
bo prišel najprej do konca razdalje!
V neposrednem sosedstvu term najdemo doživljajski park, v katerem lahko izbiramo med različno
težkimi stezami, ki so spretnostnega značaja ali pa so žičnice. V okviru preizkušnje bomo videli, da
kdo lahko naredi najtežjo stezo oziroma kdo je najhitrejši? V drugi preizkušnji moramo dokazati
našo ciljsko sposobnost z deset-deset streli. Ciljajte natančno! Tretja preizkušnja bo pokazala, da
kdo bo najhitreje pokoril plezalno steno in tako postal zmagovalec zadnje preizkušnje.
V Sárváru pa nas čaka poleg toboganov term še drug izziv. To je ena duhovna preizkušnja. V gradu
lahko prosite vodenje, ki mu sledi izpolnitev testa. Naj zmaga boljši! Premagajte odrasle ekipe! Če
boste pozorni, boste videli, da bo izpolnitev testa lahka! Iz pustolovske zgodovine mesta in grada
si lahko pridobiš veliko poznavanj. V gradu Nádasdy testiraj Virtualni vodni sistem! Pri tem ti bosta
na pomoč pametni telefon ali tablet.

5. dan:

Celldömölk in gora Ság:

Celldömölk je naselje, ki ima 12 tisoč prebivalcev in leži v bližini gore Ság. V bližini gore stoji
vulkanski park Kemenes in ob strani gore je muzej Ság-hegy v Celldömölku. V muzeju najdemo
razstavo, ki predstavlja naravoslovne vrednote gore oziroma predmete in makete snemanja filma z
naslovom Eragon (iz snemanja na gori Ság). (Odprto: med 19. aprilom in 1. oktobrom, od torka
do nedelje, od 10. ure do 18. ure. Dostopen je skozi steze Vulkán in tudi z avtom). Poglejte si tisti
prizor iz filma, ki so ga snemali tukaj. Gora je naravovarstveno področje in je visoka 279 metrov.

Od III. tisočletja pred Kristusom naprej je naseljeno območje. Poleg najdb neolitike, bronaste
dobe, železne dobe, bakrene dobe so našli na tem območju tudi skupne grobove. Daritvene posode,
ki so jih našli v grobovih, so predmeti ene izginjene vere.
Vulkanski park Kemenes je zanimiv barvni odtenek naše poti. Tukaj lahko doživete moč zemlje,
tisto zelo veliko moč, ki drema pod našimi podplati. Lahko si ogledamo zanimive filme,
interaktivne razstave in vseh koncev sveta ali pa lahko spoznamo vulkansko preteklost in sedanjost
sosednje gore Ság.
V bližini stojijo terme Jufa Vulkán. Zdravilna voda in zdravilne terapije lahko zdravijo naše telesne
težave., poleg tega pa lahko pomirijo našo dušo. Iz zunanjih bazenov term lahko občudujemo
zanimive obrise gore Ság. Celldömölk je tudi versko središče. Opatija je davna, ustanovili so jo v
čast sveti Mariji, v času osvajanja domovine. Ustanovitelj je bil Béla II., in sicer na začetku 12.
stoletja. Ostanki stavbe so na ogled tudi danes. Dvostolpna cerkev mesta je bila zgrajena veliko
kasneje. Ustanovitev romarskega kraja lahko povežemo z imenom Odója Koptika, ki se je rodil na
Češkem. Svoja zgodnja duhovniška leta je preživel kot spovedniški duhovnik v Mariazellu in tu se
je v njem izoblikovalo močno spoštovanje Marije. /Leta 1739 ga je glavni opat naselja
Pannonhalma, Benedek Sajghó, imenoval za opata v Celldömölku. Iz Mariazella je prinesel s sabo
overjeno kopijo milostnega kipa. Ta kip so najprej umestili v eno majhno leseno kapelo, ob kateri
so skopali vodnjak. Med delom se je zgodila nesreča, na glavo delavca, ki je bil v vodnjaku, je padel
veliki kamen, ki je naredil hudo poškodbo na njegovi glavi, ampak je on kljub temu ozdravel.
Zdravljenje, ki skoraj velja za čudež, se je hitro razvedelo in so začeli prihajati romarji. Znanstvo in
popularnost lokacije so utrdila nadaljna zdravljanja. Kraj obiščejo množice, na sredini 18. stoletja
premestijo v novo kapelo, ki je iz kamna.
Naj se začne tekmovanje! Krenite izpred vhoda muzeja Vulkán in si postavite za cilj vrh
sosednje gore. Pot se zača na krepkem, betoniranem vzponu in ko pridemo do gozdnatega dela,
pa bomo morali navzgor po stopnicah. Ko pridemo na vrh gore, najdemo visoko zgradbo
kulturnega spomenika Trianon. Zbežimo poleg njega in čez nekaj sto metrov lahko začnemo
planinstvo! Med kameni vodi več cest do vrha. Lahko izbereš ovinkasto, daljšo pot ali pa
strminasto, krajšo pot! Izberi pravilno! Tisti, ki pride prej na vrh, je zmagal.

6. dan:

Szombathely – Zgodovina mesta sega nazaj v rimske čase.

Kraju Savaria je dal leta 43 po Kr. cesar Claudius naslov colonia (Colonia Claudia Sabariensum) in
je kmalu postal versko središče Zgornje Pannonije (Pannonia Superior). S tem se je začel razvoj
naselja, ki traja vse do danes. V mestu lahko tudi danes odkrijemo veliko sledov tega časa. Iseum
Savariase, predstavljeni kosi in rekonstruirani predmeti templja boginje Isis ponujajo
najpomembnejšo sakralno zbirko Panonije. Najstarejši spomenik je en oltarski kamen, ki ga je dal
postaviti takratni župan Savarie, Tiberius Barbius Valens. V 1. stoletju po Kr. je stal tukaj leseni
tempelj, katerega fragmentarne freske upodabljajo duhovnike iz tistega časa. Tempelj je stal v
neposredni bližini nekdanje trgovske poti. Pravzaprav se lahko mesto Szombathely zahvali za svoj
obstoj tej poti, ki jo imenujemo tudi Borostyánkő. Najpomembnejše blago trgovske poti, ki je
povezovala Jadran z Baltskim morjem, je bil jantar. V zameno za kamen so dobili zaklade morja,
olivno olje in oljko.
Vrt ruševin Járdányi Paulovics István najdemo v mestnem središču Szombathelya, v sosedstvu
stolne cerkve, v vrtu Püspök (škof), pod hišno številko Mindszenty József tér 1. Izkopavanja so
začeli v 1930-ih letih pod vodstvom osebe, po kateri je poimenovano. Ostanki vrta ruševin
razgrnijo nam ostanke poti, stavbe Colonia Claudia Savariasiuma, ki je bila zgrajena leta 50 po Kr.
Najpomembnejši element je palača, ki so jo zgradili v 4. stoletju, da bi lahko v njej sprejeli rimske
cesarje. V dvoranah palače so se obrnili Constantin veliki, Constantius II. in Valientianus. Palača je
bila tudi z današnjimi očmi velika stavba, saj je njeno osnovno področje merilo 200x200 metrov.
Velik del te stavbe je izginil skozi zgodovino; ostal je tempelj Mercurius in osemkotno kopališče.
Zgodovinski tematski park (Szombathely, Aréna u. 1. ): V okviru interaktivne razstave lahko
spoznamo predmete in poznavanja naravoslovja antične dobe. Lahko spoznamo tehnične čudeže,
znanstvene rezultate in postopke tistega časa. V tematskem parku najdemo izvirni okrasni bazen,
okrog njega pa vrt zelišč in začimb, limes stražni stolp, ki predstavlja življenje vojakov, ki so ščitili
mejno črto. Najdemo tu kovačnico iz tistega časa ali pa staroveško škripčevje. Na stalni interaktivni
razstavi lahko spoznamo staroveška vojna orodja. V sosedstvu tematskega parka najdemo
predstavitveno skladišče legije Savaria, pod hišno številko Aréna u. 8. Zgodovinski karneval Savaria
je izpostavljen turistični dogodek mesta, na katerem oživi življenje staroveške Savarie v današnjem

modernem mestu, v Szombathelyu. Obiščimo Szombathely v tem času! To je pester vrvež s
kulturnimi in zabavnimi programi.
Gradivo muzeja Savaria se širi že od leta 1872, osnovo pa sestavlja zbirka Vasmegyei Régészeti
Egyleta (Društvo arheologov županije Vas).
Obiskovalni center svetega Martina (Szent Márton u. 40., odprto: ponedeljek-sobota 9-17. ure):
Szombathely je navezan na rimski čas s tisočih primerih. Tukaj se je rodil sveti Martin, ki je postal
kasneje škof, ki so ga poznali po celi Evropi. V obiskovalnem centru lahko spoznamo rimski čas,
življenje in dejavnost svetega Martina. Ima tri stalne razstave, in sicer: sveti Martin in Savaria,
upodabljanja svetega Martina v županiji Vas, sveti Martin v ljudski tradiciji. Sveti Martin se je rodil
leta 316 v Savari in je umrl v Toursu, ko je bil star 81 let. Tradicija pravi, da je bila na kraju njegove
rojstne hiše zgrajena cerkev svetega Martina. Okoli svetega Martina je nastal kult po celi Evropi.
Romarska pot, ki nosi njegovo ime, omreži celo Evropo. Sveti Martin je tudi cerkveni patron
Burgenlanda in Francije. (Via Sancti Martini) Iz rojstnega kraja svetega Martina, iz Szombathelya
vodi več poti v bližnje pokrajine in proti oddaljenim državam.
Kot vidimo, je število možnostih zelo večplastno. Oglejmo si muzeje in pustimo, da se naj
izriše nekdanja rimska doba in njen življenski stil.
V času pustolovščin v muzejih se bomo večkrat dotaknili mestnega središča in glavnega trga, ki jih
obdaja cela vrsta kulturnih spomenikov. Sladoled, restavracije, trgovine-vsepovsod. Na sredini trga
najdemo igriv vodomet ter t. i. Császárkő (cesarski kamen). Na tem najdemo spomine nekdanjih
cesarjev. V drugem kotu trga si lahko ogledamo kipe rimskih občanov. Poslikajte se z njimi! Bodite
za en trenutek tudi vi rimski občani Szombathelya!
Na obrežju čudovitega jezera Csónakázó stoji Vasi Skanzen, Vasi Múzeumfalu: (Skanzen Árpád u.
30.). V muzejski vasi oživi ljudsko stavbarstvo in življenski stil preteklih 200 let. Iz 39 stavb, ki jih
vidimo danes tukaj, je 27 iz območja županije Vas. Na območju muzeja imamo možnost za vpogled
v vsakdanjost in gospodarjenje različnih pokrajin in družbenih slojev. Na sredini travnika, v senci
dreves se hladijo madžarske domače živali, okoli njih pa se potika osel…
Tekmovalna naloga: kdo lahko najhitreje pride s kolesom okoli jezera Csónakázó/ ali pa beži okrog
njega? Krenite vsak posebej in merite čas s štoperco! Tisti, ki čakate, se lahko razgibate v fitnessparku, ki je na prostem. Naj bo tukaj start in cilj!

7. dan:

Murska Sobota+Moravske Toplice

Majhno slovensko naselje, ki ima vse skupaj 720 prebivalcev, leži na eni najzahodnejši točki države.
Naselje, ki se madžarsko imenuje Alsómarác (prej Tót-Marácz), najdemo v Pomurju, v Prekmurju
(Goričko). Od središča regije, od Murske Sobote je oddaljeno 6 kilometrov in v sever-vzhodno
smer. Najbolj znamenita točka vasi so terme, ki delujejo kot turistično središče in turistični
storitveniki, ki obdajajo terme. Termalna voda je topla 72 stopinj in pride na površino iz globine
1467 metrov. Terme imajo 20 bazenov s toplo vodo, poleg njih pa najdemo veliko športnih-in
doživljajskih bazenov. Terme imajo park toboganov, ki je po celem svetu znan. Terme 3000
privabijo veliko gostov iz Slovenije, Madžarske in Avstrije. Tukajšnja tekmovalna naloga zares
preizkusi naš pogum. Skozi dolge stopnice pojdimo do stolpa toboganov in se zdrkajmo po
najbolj strminastem toboganu! Mogoče izgleda naloga, kot da bi bila lahka, ampak ko bomo stali
tam in čakali na zdrk, se lahko naše mnenje spremeni. Okolica iz višine je krasna, ampak globina je
vrtoglavna za zdrk. Poleg stolpa toboganov najdemo bazene, nad njimi pa trambulin.
Slikaj veliko in boš imel toliko slik iz zanimivih krajev, da bodo prijatelji mislili, da ste bili celo
poletje na letovanju… Če se vnaprej pripravite ene-ene teme, bodo naloge lažje. Vzami s sabo
čevlje za turo, plavalna očala, šotor! Zadaj na avtu pa položite kolo! S kolesom lahko obiščete veliko
krajev in lokacij

