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NOVIČNIK TIC GORNJA RADGONA

Fotografska razstava TERRA
SANCTA 1910

Evropske dneve judovske kulture
(EDJK) bomo na gradu Negova
obeležili

z

največjem

razstavo
romanju

o

prvem

slovenskih

kristjanov v sveto deželo leta 1910.
Slavnostno
fotografske

odprtje

dokumentarne

razstave

bo

18.

septembra 2021 ob 16. uri, skupaj z
odprtjem

fotografskih

razstav

Fotograd 2021-jesen in bo na ogled
do konca sezone.

Več o odprtju razstav si lahko
preberete na tej povezavi.

Vljudno vabljeni!
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8. mednarodni sejem OBRAMBE,
VARNOSTI, ZAŠČITE IN
REŠEVANJA

Sejem SOBRA - 8. mednarodnI
sejem obrambe, varnosti, zaščite in
reševanja bo v Gornji Radgoni
potekal od 23. od 25. septembra
2021. Veliko zanimanje domačih in
tujih razstavljavcev obeta bogato
mednarodno

predstavitev

orožja,

vozil, opreme, pripomočkov, storitev
in znanja za obrambo države, varnost
državljanov ter zaščito in reševanje
ogroženih. Sejem bo zanimiv tudi za
družine

in

posameznike,

ki

si

prizadevajo za večjo osebno varnost
in varovanje svojega premoženja.
Več

informacij

najdete

na

tej

povezavi.

ZAVRŽENE STVARI

Prijazno vabljeni na razstavo Saše
Bezjak in Sanje Ajdišek, Zavržene
stvari

v galerijo Doma

kulture

Gornja Radgona.
Razstava bo na ogled do ponedeljka,
27. septembra 2021.

Vstop prost!
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KOMEDIJA HOTEL OPERA

V okviru praznovanja 26. praznika
Občine Gornja Radgona vas v
sredo, 29. septembra 2021 ob 19.
uri vabimo na ogled komedije Hotel
Opera v izvedbi Društva 2020
Ljutomer.

Več o predstavi si lahko preberete
na tej povezavi.

Vstop prost!

26. PRAZNIK OBČINE GORNJA
RADGONA

Vljudno vas vabimo na slavnostno
akademijo s kulturnim programom v
počastitev 26. praznika občine
Gornja Radgona, ki bo v petek, 1.
oktobra 2021 ob 18. uri v Domu
kulture Gornja Radgona.

Več o programu si lahko preberete
na tej povezavi.
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TURISTIČNI PAKETI DOMA
PENINE

Vabimo vas, da nove turistične bone
unovčite v Gornji Radgoni in jo
raziščete v sklopu novih turističnih
paketov Doma penine!


Oglejte si edinstvene kleti v
Sloveniji;



Odkrivajte

najlepše

kotičke

Radgonskih goric s kolesom;


Zabavajte se v igri na prostem
in skušajte najti Apolonijinega
izgubljenega Popra;



Pokušajte penine najstarejše
slovenske peničarske kleti.

Več o turističnih paketih si lahko
preberete na tej povezavi.

AKTIVNOSTI ZAVODA VITICA V
SEPTEMBRU 2021

Zavod VITICA tudi v septembru
pripravlja

poučne,

zanimive

in

uporabne vsebine.

V soboto, 18. septembra 2021, od
9. do 12. ure zavod vabi na
SPREHOD ZA SPOMIN, kjer lahko
obiščete stojnico in se udeležite
pohoda

ob

svetovnem

dnevu

Alzheimerjeve bolezni.
Ob

ponedeljkih

in

četrtkih

v

mesecu, od 8.30 do 9.30 ure vabljeni
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na RAZGIBAVANJE na ploščad v
radgonskem parku pri vodometu.

IGRA NA PROSTEM: RAZIŠČITE
GORNJO RADGONO
Pomagajte Apoloniji najti njenega
predragega Popra!

Pripravljeni

na

pustolovščino?

Zagotovo ste že slišali za znamenito
Apolonijo - zeliščarko, ki so jo že
nekoč davno obsodili čarovništva, ker
je s posebnimi zeliščnimi mešanicami
in napoji zdravila živali in ljudi. Tokrat
pa Apolonija potrebuje tvojo pomoč!
Izgubil se je namreč njen predragi
Poper.
Za

zabavno

pustolovščino

potrebuješ le dobro voljo, kanček
raziskovalnega duha ter zemljevid z
napotki, ki si ga natisneš doma ali
pridobiš v TICu.
Več lahko prebereš na tej povezavi
do zemljevida.
Povabiš lahko še prijatelje in naj se
zabava začne!

Razstava LILE PRAP: LJUBEZEN

Vabimo na ogled razstave Ljubezen,
velike slovenske umetnice Lile Prap,
ene najbolj nagrajevanih in cenjenih,
ne

samo

ilustratork,

ampak

tudi pisateljic in pesnic pri nas.
Razstava bo na ogled do 31. oktobra
2021 v pristavi Gradu Negova.
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JURAKTEKTURA - razstava
skulptur Roberta Juraka

Robert Jurak (Logarovci) se letos
predstavlja na negovskem gradu s
svojimi parkovnimi skulpturami, ki
skozi tri različne tematske cikluse
nagovarjajo
Drevesni

obiskovalce:
totemi

in

Preslice,
Semaforji

strpnosti.
Več lahko preberete na tej povezavi.

OLGA - VERA - NADA
Sestre Simonič

V muzeju Špital še vedno lahko
pokukate v zgodbo sester Simonič, ki
se je na prelomu 19. in 20. stoletja
izpisovala na takratnem cesarskem
Dunaju

in

radgonskega

v

idiličnem

doma.

okolju

Dokumenti,

fotografije, pisma in pričevanja iz
držinske zapuščine govore o Olgi,
Veri in Nadi, umetniško talentiranih
dekletih, ki jih je družinsko okolje pri
ustvarjalnem razvoju in delovanju
močno podpiralo.
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ZDAJ JE PRILOŽNOST
ZA SPLETNO UČENJE

P. A. K. T INKUBATOR

Imate noro idejo za nov produkt v
turizmu, pa ste kreativec in nimate
pojma o turizmu? Imate produkt v
turizmu pa bi ga radi za naslednji
sezono naredili privlačnejšega? Bi
želeli

vašo

vsebino

v

turizmu

nadgraditi z elementi kreativnega
turizma?

Potem

za

vas

poskrbijo

lahko
mentorji

P.A.K.T Inkubatorja in pripeljejo vaš
produkt bliže želenemu cilju.
P.A.K.T. nudimo omejenemu številu
ponudnikov, možnost vključitve v
intenzivni program INKUBATORJA
med avgustom in novembrom 2021.
Potekal

bo

v

online

obliki

ali

svetovanja v živo, vsakih 10-14 dni, z
vmesnimi domačimi nalogami.
Izkoristite to brezplačno priložnost!
Vse podrobnosti in prijava na tej
povezavi.

RURITAGE SPLETINARJI

Do posnetkov že izvedenih izjemno
zanimivih
okviru

spletnih
projekta

dostopate na

seminarjev v
Ruritage lahko

tej

RURITEGE WEBINARS.
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povezavi

GROW SLOVENIA WITH GOOGLE

Grow Slovenia with Google je spletna
platforma,

ki

želi

s

namenske

tehnologije,

pomočjo
orodij

in

izobraževanj pospešiti gospodarsko
okrevanje, da bodo lokalna podjetja,
skupnosti in ljudje močnejši, hitrejši in
prilagodljivejši. Delavnice,

ki

jih

ponuja, so razvrščene na tri področja:


Osnove digitalnega
marketinga in digitalnih
veščin,



Osnove digitalnega
marketinga in digitalnih
veščin v turizmu,



Osnove umetne inteligence
v marketingu in spletni
prodaji

Dostop je mogoč na tej povezavi.

ZDAJ JE PRILOŽNOST
ZA DOMAČE
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KMEČKA TRŽNICA NA TRGU
SVOBODE

Ne le živila, tudi kakšno izvirno darilce
za obdarovanje svojih najbližjih se na
tržnici dobi! Podprimo lokalno, jejmo
zdravo doma pridelano zelenjavo,
sadje, mleko in mlečne izdelke,
mesnine, kaše, moke in 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.

ZDAJ JE PRILOŽNOST
ZA NARAVO IN DEDIŠČINO

SLATINSKI VRELCI

Malo je dežel, ki bi se lahko ponašale
s

tolikšnimi

mineralne

naravnimi

vode

kot

vrelci
področje

Slovenskih goric in Obmurja. V dolini
reke
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Ščavnice

še

vedno

lahko

poskusite Stavešinsko, Ivanjševsko
in Kraljevo slatino. Mineralne vode
odžejajo in s svojo živo energijo
blagodejno vplivajo na organizem.
Menda prijajo tudi cvetju. Slatinski
vrelci

so

pa

tudi

turistična

znamenitost.
Foto: Tamara Vogrin

PA ŠE DOBRA MISEL
ZELIŠČARKE APOLONIJE

Vse naše sanje se lahko
uresničijo, če imamo pogum, da
jim sledimo.

(Walt Disney)

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

Po odloku vlade se prireditev lahko udeležijo vsi, ki izpolnjujejo
PCT pogoj (preboleli ali cepljeni ali testirani).
Hvala za razumevanje!
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SLEDITE NAM NA NAŠIH SOCIALNIH OMREŽJIH ALI PA OBIŠČITE
NAŠO SPLETNO STRAN

Facebook Instagram
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Website

