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NOVIČNIK TIC GORNJA RADGONA

KOLEDAR PRIREDITEV OB
26.PRAZNIKU GORNJE RADGONE

Gornja Radgona praznuje!

Od petka, 24. 9. 2021, do srede, 13.
10. 2021, se bodo v počastitev 26.
praznika občine Gornja Radgona
odvile številne prireditve.

Prijazno vabljeni!

Koledar prireditev.
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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 v

Dom

kulture

Gornja

Radgona, na ogled komedije Hotel
opera

v

izvedbi

Društva

2020

Ljutomer.

Več o predstavi si lahko preberete na
tej povezavi.

Ogled komedije brezplačen!

DNEVI EVROPSKE KULTURNE
DEDIŠČINE in TEDEN KULTURNE
DEDIŠČINE V MUZEJU ŠPITAL

V dneh od 25. septembra do 9.
oktobra 2021 bodo potekali že 31.
Dnevi evropske kulturne dediščine in
9. Teden kulturne dediščine. Gre za
skupno akcijo številnih evropskih
držav pod okriljem Sveta Evrope in
Evropske komisije. Letošnja tema je
Dober

tek.

Akciji

smo

se

z

delavnicami Lectova srca pridružili
tudi v muzeju Špital in jih bomo
izvedli v sodelovanju z Osnovno šolo
Gornja Radgona in Medičarstvom
Celec.

Programska knjižica vseh dogodkov,
ki se bodo po Sloveniji odvili v okviru
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Dnevov evropske kulturne dediščine
in Tedna kulturne dediščine.

SLAVNOSTNA AKADEMIJA v
počastitev 26. praznika 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.

Likovna razstava RAZPAD RAZKROJ

Prijazno vabljeni na odprtje likovne
razstave

RAZPAD

-

RAZKROJ,

nastalih na Koloniji 2021, ki bo v
petek, 1. okrobra ob 17. uri, v galeriji
Doma kulture Gornja Radgona.

Vstop prost!
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PROGRAM ZA OTROKE OB
OBČINSKEM PRAZNIKU

V soboto, 2. oktobra 2021, bomo
med 15. in 18. uro pred Mladinskim
centrom

Gornja

Radgona

praznovali tudi najmlajši. Z duom
DARKMEN bomo peli pesmi o Mačku
Muriju, gledališče KUKUC pa bo
poskrbelo za nepozabno popoldne s
predstavo

Zajčkov

zvonček

ter

ustvarjalnico lutk!

Vstop prost!

DOLGA NOČ MUZEJEV /
LANGE NACHT DER MUSEEN

Vseavstrijski prireditvi pod taktirko
avstrijske radiotelevizijske hiše ORF,
Dolga noč muzejev/Lange Nacht der
Museen, se ponovno pridružuje tudi
radgonski Muzej Špital. Za vse
ljubitelje kulture, ki radi ponočujejo,
bodo

muzeji

ustanove

po

in

druge

Avstriji

kulturne
ter

oba

pridružena muzeja v Sloveniji odprti
2. oktobra 2021, od 18.00 pa vse do
1.00 ponoči.
Vodeni

ogledi

Muzeja

Špital

v

slovenskem in nemškem jeziku bodo
ob 18.00 in 20. uri.

Enotna
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regionalna

vstopnica,

s

katerimi boste lahko na Dolgo noč
muzejev

obiskali

oba

muzeja

v

Sloveniji ter vse sodelujoče muzeje v
Avstriji, so na voljo v odpiralnem času
Muzeja Špital.
Cena enotne regionalne vstopnice
znaša

6,00

€,

za

otroke

do

dopolnjenega 12. leta starosti pa je
obisk brezplačen.
Več

o

prireditvi,

sodelujočih

institucijah ter programu pa na tej
povezavi.

Slovesno odkritje doprsnega kipa
MARTINU GABERCU

Ob

80.

obletnici

tragične

smrti

župnika Martina Gaberca in v okviru
26. praznika Občine Gornja Radgona
vas vabimo na slovesno odkritje
doprsnega kipa Martinu Gabercu, ki
bo v nedeljo, 3. oktobra 2021, ob
10.30 v Aleji Svetega Petra v
Spominskem parku na Maistrovem
trgu v Gornji Radgoni.

Več o kulturnem programu lahko
preberete na tej povezavi.

Prijazno vabljeni!
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EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
2021 – Nagradna aktivnost

Vljudno vabimo vse zaposlene na
območju Občine Gornja Radgona k
udeležbi

v

nagradni

aktivnosti

»Evropski teden mobilnosti 2021 – s
kolesom v službo na območju občine
Gornja Radgona«. Vsak udeleženec
se vpiše na skupno listo prisotnosti pri
svojem

delodajalcu.

Namen

nagradne aktivnosti je privabiti čim
večje število zaposlenih na območju
občine Gornja Radgona, da prihajajo
v službo s kolesom namesto z
osebnim avtomobilom.
Liste prisotnosti nagradne aktivnosti
morajo biti oddane vključno do torka,
28.9.2021.
Splošni pogoji, lista prisotnosti in vse
potrebne informacije so objavljeni na
tej povezavi.

NOGOMETNA TEKMA

Vse ljubitelje nogometa vabimo, da se
nam v navijaškem duhu pridružite na
prijateljski

nogometni

reprezentancama

tekmi

Slovenije

med
in

Madžarske, do 16 let. Tekma se bo
odigrala v četrtek, 30. 9. 2021 ob 13.
uri, na stadionu TŠC Trate v Gornji
Radgoni.
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Vstop na tekmo je prost.

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.

Ob

ponedeljkih

in

četrtkih

v

mesecu, od 8.30 do 9.30 ure vabljeni
na RAZGIBAVANJE na ploščad v
radgonskem parku pri vodometu.
Vsak delavnik od 13. do 15. ure pa
zavod nudi MOŽNOST UPORABE
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RAČUNALNIKA in NEFORMALNA
DRUŽENJA (šah, karte, domino in
družabne igre).

JESENSKI TEDEN RESTAVRACIJ
2021

Jesenski teden restavracij, ki bo
potekal med 8. in 17. oktobrom 2021
tudi v Gornji Radgoni!

V slovenskem Tednu restavracij, ki
promovira

vrhunsko

slovensko

kulinariko,

sodelujejo

najboljše

slovenske restavracije in chefi, ki v
desetih dneh v svojih gostilnah in
restavracijah predstavijo svoje znanje
v treh hodih.

Več informacij in rezervacije pa na
povezavi:

FOTOGRAD NEGOVA 2021 - jesen

Letošnji

zadnji

ciklus

razstav

Fotograd Negova bo postregel z
mojstrovinami 2. tujih in 1. domačega
fotografskega mojstra. Predstavljajo
se nam:


Matjaž Krivic: DIHAJ



Ovi D. Pop: PREŽIVELI IKAR



Marcel

Van

Balken:

IZGUBLJENI SPOMINI - že
predstavljeno
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razstavo

podaljšujemo

do

začetka

novembra.
Več lahko preberete na tej povezavi.

Vljudno vabljeni!

Fotografska razstava TERRA
SANCTA 1910

Evropske dneve judovske kulture
(EDJK)

smo

obeležili

z

največjem

na

gradu

razstavo
romanju

Negova

o

prvem

slovenskih

kristjanov v sveto deželo leta 1910.
Dokumentarna fotografska razstava
Terra Sancta 1910 bo na ogled do
konca sezone, 31. oktobra 2021.
Več o razstavi lahko preberete na tej
povezavi.

Prijazno vabljeni!

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 obiskovalce in sicer:
PRESLICE, DREVESNI TOTEMI in
SEMAFORJI STRPNOSTI.
Več lahko preberete na tej povezavi.

NEGOVSKE ČELADE - stalna
razstava

Stala razstava v pristavi gradu
Negova

izpostavlja

pot

odkritih

bronastih čelad, značilnosti tipa, ki je
poimenovan
Njihov

Negovske

pomen

na

čelade.
področju

zgodovinskih raziskav pa razkriva
tudi njihove skrivnosti in dragocenost
te edinstvene dediščine.
Gre za pomembno zakladno najdbo,
ki jo je med oranjem njive leta 1811
odkril negovski podložnik Jurij Slaček
na grajski posesti v Ženjaku.
Več lahko preberete na tej povezavi.
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OLGA - VERA - NADA
Sestre Simonič

V muzeju Špital v Gornji Radgoni
še vedno lahko pokukate v zgodbo
sester Simonič, ki se je na prelomu
19. in 20. stoletja izpisovala na
takratnem cesarskem Dunaju in v
idiličnem okolju radgonskega doma.
Dokumenti,

fotografije,

pričevanja iz držinske

pisma

in

zapuščine

govore o Olgi, Veri in Nadi, umetniško
talentiranih dekletih, ki jih je družinsko
okolje pri ustvarjalnem razvoju in
delovanju močno podpiralo.

130 LET POMURSKIH ŽELEZNIC

V letu 2020 je minilo 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

Pomurskega

muzeja

Murska Sobota, ki je še vedno na
ogled v muzeju Špital v Gornji
Radgoni.

11

RADGONSKI MOSTOVI - stalna
razstava

Stalna muzejska razstava Radgonski
mostovi

predstavlja

mostove

od

najstarejših obdobij pa vse do danes.
Pri čemer ne gre zgolj za most kot
gradbeni objekt, ki povezuje rečna
bregova, ampak za mnogo širši
simbolični pomen.
Skozi bogato zbirko muzeja Špital
in večpomensko zbirko Radgonski
mostovi,

dopolnjeno

multimedijskimi

predstavitvami

z
in

odprtim depojem, lahko odkrivate
geološke
zanimivosti

značilnosti,
ter

arheološke

etnološko

in

umetniško dediščino mesta Gornja
Radgona ob reki Muri.
Več lahko preberete na tej povezavi.

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.
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Za

zabavno

pustolovščino

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

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.
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RURITAGE SPLETINARJI

Do posnetkov že izvedenih izjemno
zanimivih
okviru

spletnih
projekta

dostopate na

seminarjev v
Ruritage lahko

tej

povezavi

RURITAGE WEBINARS.

ZDAJ JE PRILOŽNOST
ZA DOMAČE

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.
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ZDAJ JE PRILOŽNOST
ZA NARAVO IN DEDIŠČINO

LISJAKOVA STRUGA

Gozdni park Lisjakova struga je
naravni biser, namenjen rekreaciji,
sprostitvi ter spoznavanju naravne
dediščine.

V Lisjakovi strugi

nahaja

nekaj

se

predstavnikov

zaščitenih drevesnih vrst, bogastvo
naravnih danosti pa s pridom koristi
staro in mlado za spoznavanje,
proučevanje in raziskovanje rastlin in
živali našega kraja skozi vse leto, v
vseh letnih časih.
Za

rekreacijo

igriščem

za

je

poskrbljeno

odbojko

na

z

mivki,

baliniščem ter košem za igranje
košarke.

Obstaja

organizacije
manjših

tudi

različnih
družabnih

možnost
večjih

in

prireditev,

piknikov, kjer se lahko zabavate,
igrate razne športe in seveda tudi
ribarite!
Foto: Tamara Vogrin

SLATINSKI VRELCI

Malo je dežel, ki bi se lahko ponašale
s

tolikšnimi

mineralne

naravnimi

vode

kot

vrelci
področje

Slovenskih goric in Obmurja. V dolini
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reke

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

Jesen je tisti letni čas, ki odvrže
vse, česar več ne potrebuješ in te
pripravi, da boš čez zimo zacvetel
na prag pomladi.

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

