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POČITNIŠKE USTVARJALNE
DELAVNICE V MLADINSKEM
CENTRU

V tem počitniškem tednu se bomo
pod mentorstvom Petje Kolenko po
dolgem času znova zabavali in
ustvarjali ter mimogrede še dodatno
polepšali steno našega Mladinskega
centra. Dvodnevna delavnica bo
potekala 28. in 29.4. 2021 med
10.00 in 16.00.
Zaradi omejitev glede dovoljene
udeležbe so potrebne predhodne
prijave na info@mcgr.si

PRED-PRVOMAJSKI POHOD Z
VITICO
Zavod Vitica prireja pred-prvomajski
pohod ob reki Muri do radgonskega
gradu. Zbirališče in start v sredo, 28.
4. 2021, ob 17. uri pred bivšo
poročno dvorano (občinska stavba).
Pohodniki bodo z odgovornim
ravnanjem poskrbeli za izvajanje
veljavnih ukrepov za zajezitev
epidemije covid-19.

SPLETNI POTOPIS:
TRANSIBIRSKA ŽELEZNICA - OD
MOSKVE DO PEKINGA
Pridružite se nam na več kot 7600
km dolgem potovanju od Moskve do
Pekinga z Zoranom Furmanom.
Dobimo se v četrtek, 29. aprila 2021,
ob 18. uri na Facebook strani
Mladinskega
centra
Gornja
Radgona.
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KLINKIN ONLINE TURNIR
Študentsko mladinski klub KLINKA
pripravlja dvodnevni spletni turnir v
igranju Rocket League 1. in . maja,
vsakič ob 14. uri.
Prijava je brezplačna; najboljše pa
čakajo privlačne nagrade.
Več na tej povezavi.

AKTIVNOSTI ZAVODA VITICA V
MAJU 2021
Zavod Vitica tudi v maju pripravlja
poučne, zanimive in uporabne
vsebine.
V sredo, 5. 5. 2021, bo ob 16. uri
Andrej Pešec predstavil Izzive in
pasti
socialnih
stikov
prek
interneta. Predavanje bo v bivši
poročni dvorani (občinska stavba).

IZBOR NAGRAJENIH
FOTOGRAFIJ
Obveščamo
vas,
da
je
razstava Izbor nagrajenih fotografij
Štefi P. Borko v galeriji Doma kulture
Gornja
Radgona
podaljšana do
konca aprila
Več o razstavi lahko izveste tukaj.

PETKOV POETIČNI VEČER
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Tokrat nam je Nika Škof v petkovem
poetičnem večeru predstavila mlado
pesnico Heleno Zemljič iz Maribora.
Njun pogovor in branje pesmi v
muzeju Špital si še vedno lahko
ogledate na tej spletni povezavi.

ZGODOVINSKO PREDAVANJE O
MARTINU GABERCU
6. aprila 2021 je minilo natanko 80
let od uboja Martina Gaberca, prve
civilne žrtve 2. svetovne vojne v
Gornji Radgoni. Ob tej priložnosti je
zavod Kultprotur pripravil zanimivo
spletno predavanje o dogajanju v
prvih dneh okupacije na naših tleh, ki
ga je izvedel odličen poznavalec
naše preteklosti ddr. Ivan Rihtarič.
Predavanje si lahko še
ogledate na tej povezavi.

vedno

ZDAJ JE PRILOŽNOST
ZA SPLETNO UČENJE
VALORIZACIJA KRAJINE GONILO ZA REGENERACIJO
PODEŽELJA
V
petek nadaljujemo
s
serijo
brezplačnih RURITAGE spletinarjev.
V tokratnem nam bodo naši partnerji
v
projektu
predstavili,
kako
vzpostavljajo
ravnovesje
med
varovanjem ter nadaljnjim razvojem,
vezanim
ravno
na
koriščenje
potencialov (naravne) dediščine.
Pridružite se nam v petek, 30. 4.
2021, ob 13.30.
O prijavi na tej povezavi.
Do posnetkov že izvedenih ostalih
spletnih seminarjev v okviru projekta
Ruritage lahko dostopate na tej
povezavi RURITEGE WEBINARS.

ZDAJ JE PRILOŽNOST
ZA DOMAČE

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
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mlečne izdelke,
moke, pogače.....

mesnine,

kaše,

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.

PREDSTAVITEV IN PROMOCIJA
LOKALNIH PONUDNIKOV
Še vedno vabimo 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), da se s
svojo
ponudbo
brezplačno
predstavijo v tedenskem spletnem
Novičniku/ Napovedniku TIC Gornja
Radgona.
Več o tej priložnosti preberite na
povezavi NOVICE.

ZDAJ JE PRILOŽNOST
ZA NARAVO IN DEDIŠČINO
SPOMINSKI PARK NIKOLI VEČ
3. 6. 2001 so pod hribom cerkve Sv.
Petra na majhnem trgu postavili
novo obeležje v spomin 10. obletnice
vojne za samostojno Slovenijo. Na
podstavku stoji plošča z napisom
"Nikoli več" v treh jezikih, devet
kromiranih pokončnih cevi s kapiteli
predstavljajo
devet
slovenskih
dreves (vsako pokrivalo ima svojo
obliko) kar si je zamislil umetnik
Bratuša, topovske cevi pa so bile
zasežene jugoslovanski vojski in so
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prepuščene času, ki jih bo uničil in
kakor bodo izginile cevi, naj bi
izginila vojna in vojskovanje.

PA ŠE DOBRA MISEL
ZELIŠČARKE APOLONIJE

"Če je komu vode škoda, tudi
kaše ne more skuhati."
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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