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AKTIVNOSTI ZAVODA VITICA V
MAJU 2021
Zavod Vitica tudi v maju pripravlja
poučne, zanimive in uporabne
vsebine.
V torek, 25. 5. 2021, bo ob 17. uri
pogovorna delavnica Bil je dan
mladosti z ogledom filma.

ZAPRTJE RAZSTAVE OD
GEOMETRIJE DO EKSPRESIJE
Prijazno vabljeni na zaprtje razstave
Od geometrije do ekspresije, ki bo v
Domu kulture Gornja Radgona v
petek, 28. 5. 2021, ob 18. uri.
Razstave je že na ogled v galeriji
Doma kulture Gornja Radgona.

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 obiskovalce: Preslice,
Drevesni
totemi
in
Semaforji
strpnosti
Več
lahko
preberete
na
tej povezavi.

FOTOGRAD NEGOVA 2021 POMLAD
Fotograd
Negova
uradno
razstavišče FIAP = svetovne zveze
za fotografsko umetnost nam v
letošnjem
pomladnem
ciklusu
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predstavlja dela treh renomiranih
ustvarjalcev na področju fotografske
umetnosti:
Aleksandar Budjevac (Srbija): Moja
pot;
Milan Malovrh (Slovenija): Bela
božanstva;
Özlem Gün Bingöl (Turčija): FOMO.
Prijazno vabljeni k ogledu razstav v
gradu Negova (odprto četrteknedelja, 10.00-17.00).
"ZA ČLOVEKA GRE" spomladanska likovna kolonija
Art klub 7 vabi k udeležbi na
spomladanski likovni koloniji, ki bo
posvečena akademiku dr. Antonu
Trstenjaku, in bo potekala v
Rodmošcih. Prijavite zbirajo do 28.
5. 2021.

PETKOV POETIČNI VEČER
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

VPIS V ŠOLSKO LETO 2021/2022
na GLASBENI ŠOLI GORNJA
RADGONA
Glasbena šola Gornja Radgona
vabi, v torek 25. 5. 2021, od 17.00 19.00 ure, k vpisu v šolsko leto
2021/2022, ki bo potekalo v prostorih
Glasbene šole Gornja Radgona.
Vpišete se lahko v program glasba -
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inštrumentalni pouk in program
ples - balet
Kandidati za inštrumente opravijo
preizkus glasbenih sposobnosti.

ZDAJ JE PRILOŽNOST
ZA SPLETNO UČENJE
PREHRANSKA AKADEMIJA
Javni zavod
Knjižnica
Gornja
Radgona vabi na 5 spletinarjev, na
temo zdrave prehrane, ki bodo:
20. 5. 2021, četrtek ob 19.00,
03. 6. 2021, četrtek ob 19.00,
17. 6. 2021, četrtek ob 19.00,
01. 7. 2021, četrtek ob 19.00,
15. 7. 2021, četrtek ob 19.00.
Prijave na brezplačne spletne
delavnice po e-pošti:
info@lugradgona.si ali po telefonu: 02 564
87 14.

RURITAGE SPLETINAR: VIZIJA
PRIHODNOSTI PODEŽELSKIH
OBMOČIJ
V okviru projekta RURITAGE smo
združili moči in pripravili Podeželske
povezave - serijo 3 brezplačnih
spletinarjev. V ponedeljek, 7. junija
2021, ob 15.30 vas vabimo, da se
nam pridružite na spletinarju Vizija
prihodnosti podeželskih območij.
Sinergije smo tokrat iskali z dvema
evropskima projektoma, in sicer
SHERPA in RURALIZATION.
Spletinar bo potekal v angleškem
jeziku in je brezplačen, je
papotrebna predhodna registracija
(na tej povezavi).

RURITAGE SPLETINARJI
Do posnetkov že izvedenih izjemno
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zanimivih
spletnih
seminarjev v
okviru
projekta
Ruritage lahko
dostopate na
tej
povezavi
RURITEGE WEBINARS.

ZDAJ JE PRILOŽNOST
ZA DOMAČE
NOVO: MIAM KULINARIKA V
GORNJI RADGONI
V MIAM placu v Gornji Radgoni vsak
dan pripravljajo okusna sveža kosila
za osebni prevzem ali dostavo. Iz
kakovostnih živil, predvsem od
slovenskih pridelovalcev, kmetij in
podjetij. Okusno, sveže, lokalno,
sezonsko, avtentično in trajnostno.
Na Ljutomerski cesti 27.

RAZPIS ZA VPIS V GLASBENO
ŠOLO GORNJA RADGONA
Glasbena šola Gornja Radgona vabi
k vpisu za šolsko leto 2021/2022.
Več o programih in terminih izveste
tukaj.

POPIS PREMIČNE KULTURNE
DEDIŠČINE
V Lokalni akcijski skupini (LAS)
Prlekija skupaj s partnerjem SKZ
Ljutomer Križevci izvajajo v okviru
projekta
sodelovanja
LAS
z
naslovom »Živa dediščina« popis
premične kulturne dediščine na
območju osmih občin LAS Prlekija
(Apače, Gornja Radgona, Križevci,
Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti
Jurij ob Ščavnici in Veržej). S
projektom
želijo
prispevati
k
ohranjanju in aktualizaciji kulturne
dediščine.
Več o akciji lahko izveste tukaj.

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.....
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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
RURITAGE fotografski natečaj
Na
mednarodnem fotografskem
natečaju, ki je potekal v okviru
evropskega projekta RURITAGE, so
sodelovali tudi slovenski fotografi.
Tamara Vogrin je predstavila v
objektiv ujeto kulturno dediščino
občine Gornja Radgona.

PA ŠE DOBRA MISEL
ZELIŠČARKE APOLONIJE
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"Lačna vrana se ne zmeni za
strašilo."
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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