Boštjan Flegar
Od:
Za:
Zadeva:

Občina Gornja Radgona
Občina Gornja Radgona
NOVIČNIK TIC GORNJA RADGONA - 24. 8. 2021

NOVIČNIK TIC GORNJA RADGONA

ZDAJ JE PRILOŽNOST
ZA RAZVEDRILO

IZMENJEVALNICA OBLAČIL IN
ŠOLSKIH POTREBŠČIN

Tokrat bomo ob izmenjavi oblačil za
vse

spole,

starosti

izmenjevali

in

TUDI

velikosti
ŠOLSKE

POTREBŠČINE.
Pred Mladinskim centrom v Gornji
Radgoni se vidimo v četrtek, 26. 8.
2021, med 17. in 20. uro.

Podrobneje na tej povezavi.

Pridi in bodi del spremembe na bolje.
Ker si lahko!
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RADGONSKO POLETJE 2021:
KOMBINATKE

Letošnje radgonsko glasbeno poletje
se

bo

zaključilo

ženskega

s

koncertom

pevskega

zbora

KOMBINAT, ki bo v petek, 27.
avgusta 2021, ob 20.30 uri, na
odprtem odru na Trgu svobode v
Gornji Radgoni. Nastop vključuje
uporniške pesmi z različnih koncev
sveta.
Podrobneje o zboru na tej povezavi.
Prijazno vabljeni na prav posebno
glasbeno doživetje!
Vstopnine ni; se vidimo!

GOSPOSTVO NEGOVA, KOT GA
SLIKAJO ARHIVSKI VIRI

Vabimo vas na predstavitev knjige
Mojce

Horvat,

ki

predstavlja

negovsko gospostvo, kot ga slikajo
arhivski viri. Avtorica nam predstavlja
vrste

podatkov

arhivskega

iz

gradiva

obsežnega
in

ponuja

podrobnejše opise vsebin, ki se
nanašajo na vodenje

gospostva,

podložnike, sodstvo, cerkvene in
vojaške zadeve ipd.
Vsekakor lepa priložnost za širitev
spoznanj o enem najpomembnejših
gospostev na območju med rekama
Pesnico in Muro.
Predstavitev bo v gradu Negova v
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soboto, 28. 8. 2021, ob 16. uri.

SREDNJEVEŠKI DAN NA GRADU
NEGOVA

Na gradu Negova se bodo v
soboto, 28. avgusta 2021, v izvedbi
TD Negova- Sp. Ivanjci predstavlajle
srednjeveške vsebine.
Posebna pozornost bo namenjena
animaciji za otroke, ki bo potekala
skozi celoten dan, s pričetkom ob 9.
uri. Izvedeli bomo, kaj so počeli
vitezi, preizkusili se bomo v ribičiji v
grajskem ribniku, se pomerili v
lokostrelstvu, omamno pa bo
zadišalo tudi iz grajskega kotla.
Ob 16. uri sledi predstavitev še
sveže knjige Pokrajinskega arhiva
Maribor z naslovom Gospostvo
Negova, kot ga slikajo arhivski
viri.
Prireditev bo potekala skladno s
priloročili NIJZ in brez vstopnine!

Več na tej povezavi.

59. MEDNARODNI KMETIJSKOŽIVILSKI SEJEM

V soboto, 21. avgusta 2021 je svoja
vrata odprl, tokrat spet v živo, 59.
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sejem

AGRA,

najpomembnejši

največji

in

kmetijsko-živilski

sejem v tem delu Evrope. Postregel je
s številnimi novostmi razstavljavcev
na področju kmetijstva in živilstva, z
atraktivnimi

razstavami

kmetijskih

živali in z vzorčnimi rastlinskimi
nasadi.
Na sejmu se predstavlja tudi turistična
ponudba občine Gornja Radgona s
posameznimi ponudniki.

Vabimo, da nas obiščete. Sejem je
odprt

do

vključno

četrtka,

26.

avgusta 2021.

LIKOVNA DELAVNICA ZA
OTROKE

Pridruži

se

nam

na

likovnih

delavnicah za otroke od 6. do 12. leta
starosti, in sicer vsako sredo med
16. in 18. uro, v Mladinskem centru v
Gornji Radgoni, pod mentorstvom
Aleksandre Fekonja.

Udeležba
vabljeni!
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je

brezplačna,

lepo

MUZEJSKE DELAVNICE

Še ta petek popoldan od 16.30 do
17.00 lahko izkoristijo otroci od 5. do
12 leta starosti za kratkočasenje na
muzejski delavnici v Špitalu. Prijazno
vabljeni.

Podrobnosti najdete na tej povezavi.

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.
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ČETRTKOVI USTVARJALNI
POPOLDNEVI V RADGONSKEM
PARKU

Art klub 7 prijazno vabi na Četrtkove
ustvarjalne popoldneve v radgonski
mestni park.

Likovno ustvarjanje in druženje bo
potekalo vsak četrtek v mesecu
avgustu, od 17. do 20. ure.

AKTIVNOSTI ZAVODA VITICA V
AVGUSTU 2021

Zavod

VITICA

pripravlja

tudi

poučne,

v

avgustu

zanimive

in

uporabne vsebine.

V torek, 24. 8. 2021 ob 18. uri ne
zamudite

predavanja

ZMAJEVO

SANJANJE (sklop 4. predavanj o
celostnem

vodenju

socilanih

organizmov: DRUŽINA, DELOVNI
KOLEKTIV

in

ŽIVLJENSKE

OHRANJANJE
DINAMIKE

V

OSEBNEM ŽIVLJENJU) in pa 3.
predavanje: Preverjanje napredka s
pomočjo kratkih povratnih zank.
Izvajalec je Tomislav Gjerkeš trener Zmajevega sanjanja.

Predavanje bo potekalo v prostorih
Zavoda
dvorana).
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VITICA

(bivša

poročna

IGRA NA PROSTEM:
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!

EKSISTENCA

Vabljeni

na

zvočno

-

ogled
vizualne

Eksistence,
instalacije

umetniškega druženja, ki je na
ogled do 1. septembra 2021, v
Domu kulture v Gornji Radgoni.

Predstavili se nam bodo umetniški
pari Jakob Vogrinec in Rene Ketiš,
Saša Bezjak in Jasmine de Veras ter
Izidor Vogrinec in Rina Gomboc.
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Vstop prost!

TRETJE OKO - fotografska
razstava Viktorja Kotnika - Ikija

Društvo Tenzin v sodelovanju z
mladinskim centrom Gornja Radgona
vabi na fotografsko razstavo Viktorja
Kotnika - Ikija, ki je na ogled v mesecu
avgustu

2021,

v

prostorih

Mladinskega centra Gornja Radgona.

Izbor fotografij: Saša Bezjak

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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FOTOGRAFSKO SREDIŠČE FIAP

V

drugem

ciklusu

mednarodnih

fotografskih

razstav

FOTOGRAD

NEGOVA 2021 se nam do 6. 9. 2021
predstavljajo: Marcel van Balken
(NL) z Izgubljenimi spomini, Zoran
Kolarić (HR) z Mimoidočimi in Boro
Rudić (NMK) z Utripanjem.

Podrobnejše predstavitve najdete na
povezavi.

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.

ZDAJ JE PRILOŽNOST
ZA SPLETNO UČENJE
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VSI SMO TURIZEM

V sklopu Tedna turizma se 25.
avgusta ob 8.30 - 15.30 srečamo v
Ljubljani na konferenci “Vsi smo
turizem”.
Vedno

obstajajo

sooblikovanje

priložnosti
bolj

za

trajnostne

gostinsko-turistične

ponudbe.

Priložnost, da razvijamo domačo
kulturo gostoljubja in cenimo tradicijo.
Prav

tako,

razumemo
vplivamo

da

spoštujemo

domačega
in

si

in

gosta,

da

prizadevamo

za

privabljanje čim bolj ozaveščenega
segmenta turistov, ter da ustvarjamo
pogoje za pospeševanje popularnosti
poklicev

in

kreativne

veščin

te

raznolike

dejavnosti

in

da

vzpostavimo poligon za kreativne,
gostoljubne

in

motivirane

posameznike in time.

Več o dogodku na tej povezavi.

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?
poskrbijo

Potem

za

vas

lahko
mentorji

P.A.K.T Inkubatorja in pripeljejo vaš
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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

povezavi

RURITEGE WEBINARS.

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,
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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

KMEČKA TRŽNICA

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.
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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 Ščavnice še 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 pa so tudi
turistična znamenitost.
Foto: Tamara Vogrin

MURSKA KOLESARSKA POT

Predajte se lahkotnemu kolesarjenju
z obilo kulinaričnih užitkov ob čarobni
pokrajini. Naj vas med kolesarjenjem
obdajajo

drevesa,

polja,

koruze,

pšenice, oljne repice, ječmena in
travniki.
Kolesarjenje poteka na relaciji: Trate
- Zgornje Konjišče - Črnci - Apače Segovci - Lutverci - Podgrad Gornja Radgona - Mele - Šratovci Radenci - Turjanci - Hrastje Mota Vučja vas - Stara Nova vas - Veržej -
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Banovci - Krapje - Cven - Mota Razkrižje - Šafarsko - Gibina.

PA ŠE DOBRA MISEL
ZELIŠČARKE APOLONIJE

Življenje je zelo enostavno, ampak
mi si ga vztrajno otežujemo.
(Konfucij)

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!

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

Facebook Instagram
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Website

