Gornja Radgona, 22.07.2003

Zapisal: Milan NEKREP

OBISK VELEPOSLANIKA ROMUNIJE

Na povabilo radgonskega župana Antona KAMPUŠA je občino obiskal veleposlanik
Romunije dr. Victor CHIUJDEA.

Župan ga je s sodelavci najprej sprejel v prostorih občine, kjer sta po pozdravih
poudarila namen obiska – seznanitev z gospodarskim in splošnim razvojem občine
Gornja Radgona in ugotovitev možnosti nadaljnjega sodelovanja zlasti na
gospodarskem, športnem, kulturnem področju in še kje zlasti še, če bi bili navezani
tesnejši stiki s katero izmed občin v Romuniji.

Župan je veleposlaniku podrobno predstavil občino in njene dosežke na vseh
področjih. Izmenjala pa sta tudi darila. Potem se je veleposlanik peš sprehodil po
mestu do sejmišča, kjer pravkar poteka ocenjevanje slovenskih vin v okviru
Kmetijsko-živilskega sejma. Ob degustaciji je pohvalil kvaliteto slovenskih vin in
poudaril, da imajo kvalitetna vina tudi v Romuniji.

V firmi Elrad Internacional si je z zanimanjem ogledal proizvodnjo in poudaril, da je to
področje, kjer bi bilo možno sodelovati z romunskimi podjetji.
V prostorih podjetja Radgonske gorice d.d. pa so ga čakali še poleg direktorja Franca
Škrobarja vodilni predstavniki najpomembnejših radgonskih podjetij: Arcont, Elti,
Obrtna zbornica, Pomurski sejem in Elektro. Predstavili so mu proizvodnjo svojih
podjetij in nakazovali možnost in interes za sodelovanje. Veleposlanik je bil
presenečen nad hitrostjo vzpona nekaterih firm, zlasti pa nad velikim odstotkom
izvoza. Obljubil je, da bo omogočil stik z romunskimi podjetji, poiskal pa bo tudi
primerno občino v Romuniji, s katero bi lahko radgonska občina navezala tesnejše
stike.

Veleposlanik si je po kosilu ogledal grad v Negovi ter proizvodne prostore Mizarstva
Dresler v Žepovcih, obisk pa je zaključil z ogledom Turistično rekreativnega centra
Konjišče.

Gornja Radgona, od 25.07. do 03.08.2003

Zapisal: Milan NEKREP

MEJA NA REKI

Mednarodne gledališke prireditve so bile letos že enajstič. Največ ljudi pritegne vsako
leto otvoritvena slovesnost na mostu, kjer se zvrstijo govorniki, izveden pa je tudi
krajši kulturni program.

Letos so bili govorniki: oba župana g. Anton Kampuš in g. Peter Merlini z avstrijske
strani ter naš poslanec Državnega zbora Feri Horvat z naše strani, z avstrijske strani
pa okrajni glavar g. Peter Frank. Takoj po otvoritvi je bil na dvorišču Kompasa nastop
Tinkare Kovač, ki je seveda pritegnil veliko poslušalcev.

Tudi letos je bila idejni vodja prireditve dr. Isabela Supanz, pri nas pa je načeloval
odboru Dušan Zagorc – podžupan, programski vodja pa je bil kot vedno Roman
Sluga.

Prireditev je kljub nekaterim pomanjkljivostim dobro uspela, ocenjeno je bilo, da je
vsem nastopom posameznih skupin prisostvovalo cca 2000 gledalcev, finančno kot
vedno prireditev ni pokrita, saj je Ministrstvo za kulturo prispevalo le 500.000 SIT,
Sklad za kulturne dejavnosti pa le 250.000 SIT. Občina bi naj povečala svoj
prispevek na 2,100.000 SIT, manjka pa še vedno precej sredstev, ki bi jih naj
prispevali donatorji in sponzorji in še kdo.

Za naslednje leto bo potrebno menjati naslov prireditve, predvsem pa pravočasno
zagotoviti finančna sredstva

Gornja Radgona, od 23.08. do 30.08.2003

Zapisal: Milan NEKREP

OBISKI DELEGACIJ PRIJATELJSKIH MEST

V času 41. Kmetijsko živilskega sejma, od sobote 23. avgusta do sobote 30. avgusta
2003 je bilo v naši občini na političnem in gospodarskem področju izredno živahno.
Župan Anton Kampuš je s svojimi sodelavci gostil delegacijo občine Bruchsal
Helmsheim iz Nemčije in delegacijo občine Mladenovac iz Srbije in Črne Gore. Poleg
tega pa je bila v Pomurju tudi močna gospodarska delegacija, kjer je sodelovala tudi
Daniela Žula kot koordinatorka. Z gospodarstveniki so se sestali v Radencih, med
njimi so bili tudi gospodarstveniki iz naše občine. Del teh gospodarstvenikov si je
ogledal tudi našo občino (Gornjo Radgono, radgonski grad, negovski grad in slatinski
vrelec v Ivanjševcih). Z delegacijami so prišli iz Nemčije rokometaši, ki so sodelovali
na rokometnem turnirju v Apačah (zasedli so 2. mesto).

Prišla pa je tudi folklorna skupina srbskega kulturno-umetnostnega društva Mladost iz
Ljubljane, ki je bila nekako gostja občine Mladenovac in naše občine.

Petek, 22.08.2003
Proti večeru je bilo prvo srečanje s člani delegacije iz Helmsheima, ki so jo sestavljali:
podžupan Johann Gaugenrieder, Reinhard Schwedes, Inge Sautter, Günter Sauter,,
prisostvovali pa so tudi predstavniki naše občine: podžupan Dušan Zagorc in Danijel
Verzel, Darja Remsko, ki je bila koordinator celotnega programa bivanja tako za
predstavnike Nemčije kot za predstavnike občine Mladenovac ter Marjan Žula in
Nekrep Milan. Srečanju ob »samo brezalkoholnih pijačah« so prisostvovali še
športniki rokometaši iz Helmsheima in predstavniki naših športnikov in gasilcev.

Prevajalka pa je bila kot povsod Danijela Žula, ki živi in dela v Berlinu in je osnovna
povezovalka srečanj občin Gornja Radgona in Bruchsal.

V soboto, 23.08.2003 so gostje iz Nemčije prišli iz Radencev (kjer so prenočevali) ob
10.00 na otvoritev sejma. Po ogledu sejma je župan Anton Kampuš priredil skupno
kosilo za goste iz Bruchsala-Helmsheima in goste iz Mladenovca, kjer so se prvič

srečali tudi predstavniki vseh treh občin. Kosilu so prisostvovali iz Nemčije: podžupan
Johann Gaugenrieder, Reinhard Schwedes, Inge Sautter, iz Mladenovdq pa
predsednik skupščine občine Mladenovac: Zoran Kostič ter člana delegacije Predrag
Lukič in Nebojša Matejič, z naše strani pa župan Anton Kampuš, podžupan Daniel
Verzel, Darja Remsko, Igor Pivec in kot prevajalka Danijela Žula. Vsi štirje
predstavniki posameznih občin so izmenjali zdravice. Prisoten je bil tudi Milan
Nekrep.

V nedeljo, 24.08.2003 je bilo prvo skupno srečanje naše delegacije z nadžupanom
Antonom Berndom Doll-om, ki je pripotoval z letalom iz Graza. V Gornjo Radgono
sta ga pripeljala podžupan Danijel Vrzel in prevajalka Danijela Žula.
Z naše strani so srečanju prisostvovali: župan Anton Kampuš, podžupan Danijel
Vrzel, Darinka Bodanec, Darja Remsko in Nekrep Milan.
Srečanje je bilo izredno prisrčno. Nadžupan Doll je izrazil navdušenje nad našo lepo
pokrajino, nadvse nad dosedanjim sodelovanjem gasilcev, kulturnikov in športnikov,
pripravljen pa se je tudi angažirati, da bi prišlo do tesnejšega gospodarskega
sodelovanja in ni izključeno, da bi v kratkem prišlo do podpisa listine o prijateljskem
sodelovanju. Poudaril je tudi, da bo ob vstopu Slovenije v EU odprto veliko tržišče in
veliko bo možnosti na področju gospodarstva, pa tudi na drugih področjih. Ljudje se
bodo povezovali, se drugod zaposlovali, pravo prijateljstvo pa mora priti iz srca.
Obljubil je, da se bo zavzel za vsestransko sodelovanje obeh občin v doglednem
času tudi za podpis listine.
Naš župan je prav tako predstavil občino in želel, da bi se pričeli povezovati tudi na
gospodarskem področju. Ob koncu sta si oba najvišja predstavnika občin izmenjala
tudi darila.
Zvečer je župan Anton Kampuš priredil svečano večerjo v čast nadžupanu Doll-u in
nemški delegaciji.

V ponedeljek, 25.08.2003 pa je župan Anton Kampuš priredil sprejem za župane
partnerskih mest iz: Bruchsala, Mladenovca in Radkersburga in sicer v svoji, na novo
opremljeni pisarni. Prisostvovali so župani vseh občin: Anton-Bernd Doll; s
spremstvom, Zoran Kostič, predsednik Skupščine občine Mladenovac s spremstvom
ter podžupanja sosednje občine Bad Radkersburg ga. Sonja Witsch. Sprejemu so

prisostvovali še z naše strani Darja Remsko, Milan Nekrep, sodelovala pa je tudi kot
vedno Danijela Žula.

Naš župan Anton Kampuš je podčrtal zgodovinski dogodek ob srečanju
predstavnikov štirih mest, od katerih sta dve mesti še izven EU. Izrazil je seveda željo
po tesnem sodelovanju vseh mest, kar so ob predstavitvi svojih občin in mest
poudarjali vsi župani.

Po sprejemu so si vsi udeleženci ogledali nove proizvodne prostore MIR-a, ki je
pravkar pričela s proizvodnjo. Delegacijo iz Nemčije je sprejel na sejmu tudi direktor
sejma Janez Erjavec, popoldne pa smo si še vsi skupaj ogledali radgonsko klet, novo
šolo v Apačah, zvečer pa je župan priredil večerjo v ribiškem centru v Konjišču.

Istočasno je bila v občini tudi delegacija občine Mladenovac, ki so jo tvorili:
predsednik Skupščine občine Mladenovac Zoran Kostič ter člana: Predrag Lukič in
Nebojša Matejič. Tudi to delegacijo je sprejel župan Anton Kampuš posebej,
razgovora se je udeležil tudi veleposlanik Republike Srbije in Črne Gore.

Delegacijo so spremljali tudi folkloristi KUD Mladost, ki so na sejmišču večkrat
zaplesali in poželi velik aplavz. Mladenovčane sta ves čas spremljala Igor Pivec in
Norma Bale, večkrat pa se je pridružil tudi podžupan Dušan Zagorc.
Eden najzanimivejših dogodkov v času sejma se je zgodil v petek, 29. avgusta. To je
bil dan avstrijske Štajerske in prav na ta dan je bilo slovesno podpisano pismo
»Iniciativa sosedstvo – stari sosedje – novi prijatelji«, ki so ga podpisali z naše strani
Anton Kampuš in poslanec Državnega zbora mag. Janez Kramberger, z avstrijske
strani pa poslanec Deželnega parlamenta

Anton Gangl. Podpisu sta prisostvovali

poleg številnih uglednih gostov tudi vinski kraljici iz Avstrijske Štajerske in Slovenije.
V pismu so opredeljene naloge sodelovanja v pokrajini ob Muri v petih točkah: v
kmetijstvu, turizmu, kulturi, gospodarstvu in izobraževanju.

Gornja Radgona - sejmišče, od 18.09. do 21.09.2003

Zapisal: Milan NEKREP

I. MEDNARODNI SEJEM ZNANJA, TEHNIKE IN SREDSTEV ZA OBRAMBO

V Gornji Radgoni je bil od 18. do 21. septembra 2003 organiziran I. mednarodni
vojaški sejem, na katerem so sodelovale poleg Slovenije še Avstrija in Madžarska.
Hrvaška je sodelovanje v zadnjem trenutku odpovedala. Predstavljena je bila
najsodobnejša tehnika za pehoto, logistiko, motorizirane enote, tehnika za
ogledovanje, tehnika za specialne enote in letalska tehnika – različni helikopterji.
Otvoritve sejma se je udeležilo veliko število uglednih vojaških osebnosti iz Slovenije
in tujine, poslanci Državnega zbora, župani in seveda mnogo občanov. Med gosti je
bil prav gotovo najuglednejši načelnik Generalštaba Slovenske vojske Ladislav Lipič,
odprl pa je sejem minister za obrambo Anton Grizold. Razume se, da je navzoče
pozdravil tudi domačin – župan Občine Gornja Radgona Anton Kampuš. Sejem si je
ogledalo nepričakovano veliko ljudi, zlasti mladih, saj ni bilo vstopnine. Veliko mladih
fantov pa se je javilo tudi za poklicno vojsko. Kljub hrupu, ki so ga nekaj dni
povzročali helikopterji, so ljudje bili s sejmom zadovoljni in vsi so izrazili željo, da bi
ga ponovno organizirali in ga še razširili.

Halbenrein - Avstrija, 26.09.2003

Zapisal: Milan NEKREP

SREČANJE – Bodočnost in uspešnost v bodoči skupni regiji v EU

Na povabilo gospoda Marcusa Unterthurnerja – EU Regionalmanagement Süd-West
Stm. se je srečanja udeležil tudi župan Občine Gornja Radgona Anton Kampuš, ki je
imel uvodni pozdravni nagovor na Mladinskem parlamentu, kjer so kot parlamentarci
sodelovali tudi dijaki iz Slovenije, oziroma dijaki Gimnazije Murska Sobota.

Gornja Radgona, 16.10.2003

Zapisal: Milan NEKREP

OBISK MINISTRICE BREZ RESORJA, PRISTOJNE ZA REGIONALNI RAZVOJ,
gospe mag. Zdenke KOVAČ in predsednika stranke DeSUS Antona ROUSA v
Gornji Radgoni

Na povabilo župana Antona KAMPUŠA, sta omenjena gosta obiskala Občino Gornja
Radgona in se srečala z župani sosednjih občin, mnogimi gospodarstveniki in
predstavniki družbenopolitičnega življenja ter najodgovornejšimi člani občinske
uprave. Med župani so bili prisotni: Milan Gumzar – Občina Benedikt, Jože Kraner –
Občina Cerkvenjak, Anton Slana – Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, Drago Legen –
Občina Veržej, Jožef Poredoš – Občina Tišina. Občino Radenci pa je zastopal tajnik
Občinske uprave Srečko Grosman.

Ministrica Kovačeva je najprej predstavila nov koncept regionalizacije Slovenije,
župan Anton Kampuš, ki je srečanje vodil, pa je predstavil Poslovno industrijsko cono
Mele – Boračeva, Milan Hojnik – direktor Radenska Zdravilišča in Zlatko Erlih –
direktor SUN d.o.o. Gornja Radgona pa sta predstavila Integralni turistični produkt
»Dežela treh src«. Župan Anton Kampuš je predstavil še vsebino Pisma o nameri o
zagotavljanju celovite vodooskrbe Pomurja, ki ga je podpisalo vseh 26 županov v
Pomurju.

Na sestanek so bili vabljeni poleg direktorjev domačih podjetij tudi eventuelni
potencialni investitorji v

Poslovno industrijsko cono v Meleh in partnerji projekta

Dežela treh src. Ministrica Kovačeva je pohvalila skupna prizadevanja vseh faktorjev
Pomurja za realizacijo velikih projektov in opozorila na pravočasno pripravo
dokumentacije, zlasti še, če bomo želeli pridobiti sredstva iz skladov EU. Poudarila
pa je, da je seveda veliko več ovrednotenih programov, kot pa je sredstev na
razpolago in bo vse te programe možno rešiti cca. v desetih letih. Celovito reševanje
problematike zdrave pitne vode za celotno regijo pa bo imelo vsekakor možnost za
sredstva, enako velja za projekt Dežela treh src. Tudi predsednik DeSUS Tone Rous
je poudaril potrebo po skupnem nastopu poslancev, županov, direktorjev in
predstavnikov civilne družbe za projekte, ki so v Pomurju nujno potrebni od pitne
vode, turizma, predvsem pa kmetijstva in projektov, ki bodo zagotavljali večjo

zaposlenost. Kadar gre za dobro našega človeka, strankarska nasprotovanja
odpadejo. Če bi bili že do sedaj v Pomurju bolj složni, se izgradnja avtoceste
Maribor-Lendava nebi tako dolgo zavlačevala.

Župana Kampuša so razpravljalci pohvalili zlasti za iniciativo okrog pitne vode in
druge aktivnosti, razpravo je tudi kvalitetno vodil, želeli pa so več takih sestankov tudi
še z drugimi ministri.

Gornja Radgona - sejmišče, 20.10.2003

Zapisal: Milan NEKREP

POSVET Z ŽUPANI 8. VOLILNE ENOTE S PREDSEDNIKOM DRŽAVNEGA
SVETA, gospodom Janezom SUŠNIKOM

Predsednik Državnega sveta g. Janez Sušnik s sodelovanjem svetnikov Državnega
sveta Antonom Kampušem in Darkom Frasom je sklical v Gornji Radgoni posvet z
župani občin ter nosilci gospodarskega in regionalnega razvoja za 8. volilno enoto.
Vabilu so se odzvali: župani ali podžupani velike večine občin, ki spadajo v to volilno
enoto: Anton SLANA – župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Feliks MAVRIČ - župan
Občine Križevci, Drago LEGEN - župan Občine Veržej, Stanko IVANUŠIČ - župan
Občine Razkrižje, Milan GUMZAR - župan Občine Benedikt, Jože KRANER - župan
Občine Cerkvenjak, Bogomir RUHITEL - župan Občine Sveta Ana, Jožef ŠPINDLER
- župan Občine Ljutomer in poslanec Državnega zbora in Zlatko MIR - podžupan
Občine Radenci.
Sodeloval je tudi podžupan Občine Gornja Radgona Dušan ZAGORC, uslužbenec
občine Peter Cvetkovič, iz Zavoda za zaposlovanje – Urada za delo Jelka Jež in
nekateri direktorji. Med gosti je bil tudi direktor sejma Janez Erjavec.

Uvodoma je predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Janez Sušnik obvestil
prisotne, da se je v delu državnega sveta marsikaj spremenilo, postal je bolj
prepoznaven, svetniki se resnično trudijo, da bi obravnavali in dali svoja mnenja na
vse zakonske osnutke in na vse točke dnevnega reda Državnega zbora. Kar nekaj
ministrov se je v zadnjem času zvrstilo, ki pojasnjujejo stališča vlade tudi o reformi
zdravstva, spremembi kmetijske politike, bančništva, zlasti pa vso zakonodajo in
stališča vlade, ki jo sprejemamo in jo bomo morali sprejeti do vstopa v EU. Zelo
aktivne so tudi komisije, Komisijo za malo gospodarstvo in turizem vodi tudi Anton
Kampuš. S temi posveti, ki jih organizirajo po vseh volilnih enotah, želijo dobiti
informacijo in stališča do celotne problematike od najodgovornejših po občinah zlasti
do regionalizacije Slovenije, v katero se tudi svetniki DS aktivno vključujejo.

Svetnik Darko Fras je opozoril, da je državni svet skupek predstavnikov interesnih
skupin, drugače kot državni zbor, ki odloča po strankarskem principu. Trenutno je

dan glavni poudarek na regionalizaciji Slovenije, zato bi naj bila to tudi posebna
točka.

Mag. Roman Lavtar – direktor Urada za lokalno samoupravo, je izredno nazorno z
video tehniko razložil pomen pokrajin, gre predvsem za decentralizacijo Slovenije, za
prenos pristojnosti na pokrajine, gre za unitarno decentralizacijo, kar pomeni, da ni
odcepitve. V globalizaciji je lokalni regionalizem tudi v svetu vedno bolj potreben.
Osnovna tendenca pa je substidiarnost, kar pomeni, da se odločanje prenaša bliže
ljudem, na področja, kjer ti živijo, gre za boljše delo, za nižje stroške. Nanizal je tudi
težave okrog sprejemanja sprememb ustave 143. člena,

neenotnost strank pri

gledanju na regionalizacijo, malih pokrajin nima smisla ustanavljati, ker bodo to bivše
večje občine, pokrajina bi naj štela 100.000 prebivalcev ter bi se odločalo po
izvoljenih pokrajinskih svetnikih 35 do 45, pokrajinski odbor, neke vrste uprava, bi štel
3 – 5 članov, spremenilo bi se tudi število upravnih enot, da se delo ne bi podvajalo.
Predvsem pa je novo to, da bi te pokrajine imele tudi izvirne prihodke in bi skrbele
decentralizirano za marsikaj, kar sedaj skrbi država iz »Ljubljane«. Predlog je 8
pokrajin, eni so za 12, eni za 14, če bo šlo tako naprej, pokrajin še dve do tri leta ne
bomo imeli, sredstva iz sklada EU pa brez regij ne bomo mogli koristiti, če drugače
ne, bo treba narediti vsaj dva ali tri regije, ki bodo potem do teh sredstev

s

primernimi programi lahko prišli. Župani niso bili preveč navdušeni za velike regije,
nekdo je rekel, da sedaj prosi uradnike v Ljubljani, potem bo pa prosil ene in iste npr.
v Mariboru. Denar se vedno najprej zbere v centrih, periferija pa dobi tisto, kar
ostane. So pa za kriterije, ki bodo upoštevali enakomerni razvoj – policentrizem na
vseh področjih. Periferne pokrajine rabijo »pamet« večina diplomantov se zaposli, v
večjih centrih, najboljši bodo šli v Evropo, doma izobraženci, zlasti na področju
gospodarstva, nimajo perspektive, ker ni razvoja, ni kapitala, ni primernih delovnih
mest. Ceste povezujejo, omogočajo hiter promet, investitorji gredo tja, kjer je urejena
infrastruktura. Ljutomer, je dejal Jožef Špindler, ima 14,7% nezaposlenih, vmes so
tudi ljudje z visoko izobrazbo. Če bo decentralizacija, naj bo tudi decentralizacija
javnih financ in ne podvajati državnih struktur. Če se bo na teh organih v regijah in
pokrajinah le kopičilo uradništvo, nismo dosegli pravega smisla.

Tudi Anton Kampuš je pri predstavitvi Občine Gornja Radgona opozarjal na nujnost
razvoja gospodarstva, na industrijske cone, kjer bodo zainteresirani lahko gradili

svoje obrate, vsak bo vsaj nekaj ljudi zaposlil, težave pa so z lastno udeležbo pri
vseh teh projektih, ker v občinah v proračunih težko zagotovijo sredstva.

Župan Jože Kraner je opozarjal, da pri majhnih občinah ni sredstev za soudeležbo,
pristojnosti na občine država prenaša, ne zagotovi pa dodatnega denarja.

Mag. Jože Protner je opozarjal na nujno spremembo Zakona o obrtni zbornici, ker to
zahteva ustavno sodišče. Poročal je tudi, da se govori in razpravlja o neki Štajerski
regiji z naše in avstrijske strani, kjer bi se naj določeni programi, za katere sta
zainteresirani obe državi, financirali iz evropskih skladov skupaj.

Podjetnik Franc Munda ni bil zadovoljen s kriteriji za dodelitev sredstev malih
obrtnikov, saj ni mogoče zagotoviti v dveh ali treh letih 30 novih delovnih mest. Če
temu ne zadostiš, ni mogoče dobiti denarja.

Zaključna ocena predsednika Državnega sveta Republike Slovenije g. Sušnika je
bila, da je posvet zelo uspel in da so prisotni funkcionarji in državni svetniki (med
gosti je bil tudi sekretar državnega sveta Primož Hainz)

dobili veliko dobrih

informacij, pa tudi kritičnih pripomb na delo, ki jih bo potrebno vsekakor upoštevati.

Gornja Radgona, 30.10.2003

Zapisal: Milan NEKREP

OTVORITEV SERVISA VOZIL V GORNJI RADGONI

Servis vozil Ljutomer je v Gornji Radgoni odprl novo servisno bazo za tehnične
preglede motornih vozil. Servis vozil Ljutomer ima licenco za opravljanje tehničnih
pregledov že od leta 1965 in želi zgraditi še več takih servisov po Sloveniji.
Prebivalcem Gornje Radgone in okolice bo servis prišel kar prav in jim bo bolj pri roki,
saj imamo v upravni enoti, kot je dejal Marjan Potisk 1.500 traktorjev, nekaj nad 500
motornih koles ter 8807 osebnih avtomobilov. Na otvoritvi se je zbralo veliko
vabljenih gostov, poleg našega župana še župan iz Ljutomera Jožef Špindler, župan
iz Cerkvenjaka Jože Kraner, župan iz Radenec Jože Toplak, manjkal pa tudi ni
župan iz sosednjega Bad Radkersburga Peter Merlini.

Naš župan Anton Kampuš je v uvodnem pozdravu poudaril, da je to prva realizacija
pridobitev na območju nove industrijske cone v Meleh, v najbližji bodočnosti bo tu
gradilo še šest podjetij, kar bo prav zagotovo prineslo vsaj nekaj novih delovnih mest
v občini, kjer je, kakor je znano še vedno velika brezposelnost. Po otvoritvi je direktor
Drago Kunčič povabil vse na pogostitev, ki pa je bila dokaj obilna, saj so spekli vola
na ražnju, postavili šotor, goste pa je zabaval celo ansambel za ples. Razvilo se je
pravo ljudsko slavje, zakaj se pa tudi nebi, saj je bila pijača in jedača zastonj.

Ivanjševci, 15.11.2003

Zapisal: Milan NEKREP

OTVORITEV INVAJŠEVSKEGA VRELCA

Odprli so prenovljeni slatinski vrelec in na novo asfaltirano cesto – del Ivanjševci –
Negova

V lepem sončnem vremenu je župan Občine Gornja Radgona odprl obnovljeni
slatinski vrelec v Ivanjševcih in del asfaltne ceste, ki vodi do tega vrelca. Prisotnih je
bilo veliko ljudi, med njimi: poslanec Državnega zbora Feri Horvat, predstavnik
Ministrstva za okolje Jože Novak, predstavnica Heliosovega sklada Nataša Hajdinjak,
župan Občine Benedikt Milan Gumzar in župan Občine Radenci Jože Toplak.
Otvoritve se je udeležilo lepo število občinskih svetnikov in drugih gostov. Največ pa
je bilo seveda domačinov, ki so pripravili bogato pogostitev za vse udeležence,
kulturni program so izvedli učenci negovske osnovne šole in kvintet saksofonistov iz
Gornje Radgone. Župan je v svojem govoru poudaril pomen tega objekta kot
turistične atrakcije, pa tudi praktični pomen, saj si bodo ljudje sedaj lažje nalivali
slatino, ki jo okoličani pijejo že stoletje, saj je voda zdrava in bogata z minerali.
Nekaterim najzaslužnejšim delavcem v turizmu in krajevni skupnosti je podelil tudi
skromna priznanja, še posebno pa se je zahvalil Kristini Žerdin iz Ivanjševec, ki je
bila glavna organizatorka prireditve. Na koncu se je razvilo pravo ljudsko slavje, saj je
zaigral plesni ansambel in ljudje so celo zaplesali. Vrednost celotne naložbe je
ocenjena na 3,5 milijona SIT.

