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ZDAJ JE PRILOŽNOST
ZA RAZVEDRILO
SPLETNA ROMANTIČNA
KUHARIJA
Posebno
osmomarčevsko
presenečenje je zaradi posebnih
okoliščin prestavljeno na četrtek, 11.
3. 2021.
Spletna romantična kuharija - z
Grego Šmidom skozi želodec, bo
izpolnjena s kuhanjem, romantiko,
smehom in zabavo.
Vabljeni k spremljanju v četrtek, 11.
3. 2021, ob 18.00 na spletni
povezavi tukaj.

VRAŽJE ŽENSKE RADGONE
Če ste premierni spletni performans
zamudili, si Vražje ženske Radgone
še vedno lahko ogledate na FB ali
YuTube kanalu zavoda Kultprotur.
Podrobnosti najdete tukaj.
Povezava na dogodek tukaj.

IZBOR NAGRAJENIH
FOTOGRAFIJ
Na tokratni samostojni razstavi z
naslovom Izbor nagrajenih fotografij
se Štefi P. Borko predstavlja z
izbranimi nagrajenimi fotografijami
na mednarodnih fotografskih salonih
pod
pokroviteljstvom
FIAP
.Svetovne zveze za fotografsko
umetnost. Izvrstna, tematsko skoraj
enovita razstava bo v galeriji Doma
kulture Gornja Radgona v živo na
ogled od 5. 3. do 5. 4. 2021.
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Več podrobnosti najdete tukaj.

LETO JOSIPA JURČIČA 2021
JZ Knjižnica Gornja Radgona
pripravlja ob 140. obletnici smrti
Josipa
Jurčiča,
slovenskega
pisatelja, pesnika in časnikarja,
avtorja prvega slovenskega romana
Desti
brat,
niz
obeležitev:
priložnostno razstavo o Josipu
Jurčiču, poseben literarni natečaj,
bralno
značko
za
odrasle,
priložnostno križanko in še več...
Več preberite tukaj.

AKTIVNOSTI ZAVODA VITICA V
MARCU 2021
Zavod Vitica tudi v marcu pripravlja
poučne, zanimive in uporabne
vsebine.
Za sredo, 10. 3. 2021, ob 17. uri
napovedana predstavitev knjige
Vzgoja lastnih sadik z avtorico
Brigito Šušteršič je preložena na
kasnejši
termin,
ki
ga
bo
organizator pravočasno javil.

MUZEJ ŠPITAL SPET ODPRT ZA
JAVNOST
Muzej Špital je do nadaljnjega
ponovno odprt za obiskovalce po
standardnem odpiralnem času in
z upoštevanjem
vseh
odrejenih
ukrepov za zajezitev epidemije.
V Špitalu je še vedno na ogled tudi
razstava
fotografij
začasna
Šlebingerjeve hiše avtorice Lene
Kocutar,
kakor
tudi
razstava
razglednic z mostovi zbiralca Zlatka
Šajherja.

ZDAJ JE PRILOŽNOST
ZA SPLETNO UČENJE
LOKALNA HRANA KOT GONILO
REGENERACIJE PODEŽELJA
Nekaj

za

vse,

ki

vas

zanima
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trajnostni in gospodarski razvoj
podeželja na osnovi koriščenja
potencialov dediščine.
Tokrat si lahko ogledamo tudi
predstavitev, ki govori o vlogi lokalne
pridelave hrane kot gonilniku za
oživitev podeželja.
Pridružite se nam v petek, 12.
marca
2021,
ob
13.30 na
brezplačnem spletinarju.
Podrobnosti in povezava v tej novici.
Posnetki že izvedenih spletnih
seminarjev
v
okviru
projekta
Ruritage. pa so na voljo na tej
povezavi RURITEGE WEBINARS.

ZDAJ JE PRILOŽNOST
ZA SODELOVANJE
ZGODBA IZ NAŠE ULICE
Ta zimski čas je še posebej
naklonjen
pripovedovanju
in
izmenjavi anekdot. Zaupajte nam
svojo in jo delite.
Z drobnimi veselji si lepšajmo to
posebno obdobje, ki bo minilo, kakor
vse drugo. Ostale pa bodo zgodbe.
Več o priložnosti za vašo zgodbo
preberite tukaj.

ZDAJ JE PRILOŽNOST
ZA DOMAČE
PREDSTAVITEV LOKALNEGA PONUDNIKA

Naše popolnoma naravne, rastlinske gobice iz buče lufa poskrbijo za čisto kožo, čisto
posodo, pa tudi za bolj čisto okolje. Tudi milo je naravno in ročno izdelano. V jeseni bodo
zopet na voljo tudi sveži lokalni orehi.
KMETIJA PERŠA
Črešnjevci 154
9250 Gornja Radgona
E: kmetija.persa@gmail.com
FB: KmetijaPersa
DEJAVNOST PONUDNIKA
l
l

Rokodelski izdelki

Domači pridelki in živila
BLAGO / STORITVE:

l

izdelki za osebno nego in čiščenje
iz buče lufa

l

v jeseni bodo spet na voljo krasni
orehi
REŽIM PONUDBE:
l
l

Na sedežu/naslovu
Na kmečki tržnici
l

Preko spleta
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PREDSTAVITEV IN PROMOCIJA
LOKALNIH PONUDNIKOV
Vse organizacije in posameznike,
ki v občini Gornja Radgona izvajajo
dejavnosti, zlasti povezane s kulturo
in turizmom (rokodelski izdelki,
domača
živila,
nastanitve,
predavanja, delavnice, gostinstvo,
vinogradništvo), vabimo, da se s
svojo
ponudbo
brezplačno
predstavijo v tedenskem spletnem
Novičniku/ Napovedniku TIC Gornja
Radgona.
Več o tej priložnosti preberite na
povezavi NOVICE.

KMEČKA TRŽNICA
Ne le živila, tudi kakšno izvirno
darilce za za obdarovanje svojih
najbližjih se na tržnici dobi. Podprimo
lokalno,
jejmo
zdravo
doma
pridelano zelenjavo, sadje, mleko in
mlečne izdelke, mesnine, kaše,
moke, pogače.....
Vsak petek med 8. in 12. uro na
Trgu
svobode
(ploščad
pred
knjižnico).

KMEČKA TRŽNICA NA MEJI
Kmečka tržnica na meji, ki obratuje
pri TC Maximus, vabi k nakupu
domačih živil in izdelkov vsako
soboto med 8. in 12. uro.

LOKALNI PONUDNIKI DOMAČE
HRANE

Povpraševanje po hrani iz kmetij in
neposredno od pridelovalcev se je v
obdobju epidemije koronavirusa
povečalo, zato Lokalna akcijska
skupina Prlekija, ki pokriva področje
8 občin, v tem času s promocijo še
dodatno
podpira
vse
lokalne
ponudnike
hrane
in
domačih
produktov.
V
ta
namen
je
objavljen seznam ponudnikov, ki se
sproti dopolnjuje in je dosegljiv na tej
povezavi.
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SEJEM LOV IN NATURO
PRESTAVLJENA V LETO 2022
Več informacij najdete tukaj.

ZDAJ JE PRILOŽNOST
ZA NARAVO IN DEDIŠČINO
ALEJA VELIKIH

V spominskem parku Aleja velikih
stojijo obeležja osebnostih, ki so s
svojim ustvarjanjem ljudem v bližnji
in daljni okolici vlivali upanje ter v
njih prebujali narodni in človeški
ponos. Eni so zaznamovali
predvsem regionalno družbeno in
kulturno dogajanje, drugi so pustili
pečat v nacionalni znanosti in kulturi,
oboji pa še danes navdihujejo in so
neizbrisljiv del duhovne podobe
mesta.
Več o njih lahko preberete tukaj.

130 LET POMURSKIH ŽELEZNIC

V letu 2020 mineva 130 let od
izgradnje železniških mostov preko
reke Mure v Gornji Radgoni in
Petišovcih ter odprtja prvih
pomurskih železniških prog.
Pomurski železnici je posvečena
razstava, ki si jo lahko ogledate na
spletni strani Pomurskega muzeja.
Vstopite tukaj.

POTNI LISTI ZA ŽIVLJENJE

Ob mednarodnem dnevu spomina
na žrtve holokavsta, ki ga v Sloveniji
obeležujemo z vsakoletnim
projektom Šoa – spominjajmo se,
vas vabimo, da si ogledate virtualno
gostujočo razstavo Potni listi za
življenje.
Razstava je posvečena poljskim
diplomatom, ki so med drugo
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svetovno vojno v Bernu izdajali
ponarejene potne liste
latinskoameriških držav in tako
reševali Jude.
Virtualni ogled je dostopen na
spletni strani Pomurskega muzeja
Murska Sobota. Vstopite tukaj.

PA ŠE DOBRA MISEL
ZELIŠČARKE APOLONIJE

"Ljubezen je slepa, a vidi na
daljavo."
slovenski pregovor

OBVESTILA COVID-19
Aktualna obvestila o uvajanju in sproščanju izrednih covid ukrepov,
najpogostejša tozadevna vprašanja občanov, odgovori nanje in pojasnila so
objavljena na spletni strani Občine Gornja Radgona.

SLEDITE NAM NA NAŠIH SOCIALNIH OMREŽJIH ALI PA
OBIŠČITE NAŠO SPLETNO STRAN

Facebook

Instagram

Website
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