Rodmošci, 6. januar 2007

Zapisal: Milan NEKREP

Otvoritev spominske sobe dr. Antona Trstenjaka

V soboto, 6. 1. 2007 je Organizacijski odbor »Trstenjakovo leto 2006« organiziral
otvoritev spominske sobe akademika dr. Antona Trstenjaka v njegovi rojstni hiši v
Rodmošcih, št. 17. Zbralo se je okrog 400 ljudi, prišli so iz različnih krajev Slovenije,
tudi iz Celja, Maribora, Murske Sobote in Ljubljane.
Nekaj pomembnih ljudi se je tudi opravičilo, kot na primer Jelka Lapajne, dolgoletna
Trstenjakova gospodinja, dr. Ramovš, mag. Lovrenčič, predsednik Trstenjakove
fundacije, dr. Turnšek, murskosoboški škof in Anton Kampuš, radgonski župan, dr.
Hubert Požarnik itd.
Toliko ljudi se je zbralo predvsem zaradi tega, ker je Planinsko društvo Gornja
Radgona organiziralo pohod iz Gornje Radgone in Negove, ki se ga je udeležilo tudi
veliko mladih.
Kratek kulturni program sta pripravili OŠ Gornja Radgona in Negova, napovedovala
je Slavica Trstenjak, ravnateljica Osnovne šole Negova, v imenu občine in
organizacijskega odbora pa je prisotne pozdravil podžupan Dušan Zagorc. Opisal je
prizadevanje organizacijskega odbora za dostojno praznovanje Trstenjakovega leta
2006, katerega zadnje dejanje je bilo ravno odprtje spominske sobe.
Za ureditev sobe je bilo potrebnih 5 mio SIT, ki so jih poleg občine zbrali tudi
sponzorji

s

svojimi

donacijami

in

delom.

Nekaterim

najodgovornejšim

in

najprizadevnejšim donatorjem in članom odbora je Dušan Zagorc podelil tudi
skromna darila. Dobili so jih Dimec Žerdin Cilka, Slavko Lončarič, Slavica Trstenjak,
mnsg. Franc Puncer in ga. Vogrin, oskrbnica in lastnica hiše.
Osrednji govornik je bil častni občan in dolgoletni Trstenjakov prijatelj in učenec,
nekdanji radgonski župnik mnsg. Franc Puncer. Orisal je veličino Trstenjaka kot
osebnosti in veličino in pomen njegovega dela. Dr. Trstenjak mu je podaril vse knjige,
ki jih je napisal s posvetilom, g. Puncer pa je tudi ponosen na to, da je takoj po drugi
svetovni vojni, ko se je vrnil iz taborišča in bil nastavljen za radgonskega župnika,
naredil nekaj izpitov pri dr. Trstenjaku na Teološki fakulteti v Ljubljani, ki so mu
manjkali.
Prireditev je bila v izredno lepem, toplem, sončnem vremenu, domačini pa so vse
udeležence pogostili z domačimi specialitetami in dobro kapljico.
Ob koncu je sobo blagoslovil še radgonski župnik.

Gornja Radgona, 27. januarja 2007

Zapisal: Milan NEKREP

Sprejem generalmajorja Alojza Šteinerja in
brigadirja Alana Gederja v Gornji Radgoni

Župan Anton Kampuš je povabil na sprejem oba omenjena visoka častnika,
predvsem z namenom, da ju počasti in čestita k napredovanju. Alojz Šteiner je postal
generalmajor in namestnik načelnika generalštaba, Alan Geder pa je postal brigadir
in poveljnik poveljstva sil slovenske vojske.

Oba visoka častnika sta bila rojena na območju bivše skupne občine (sedaj občina
Radenci), svojo vojaško kariero pa sta oba pričela v občinskem štabu teritorialne
obrambe Gornja Radgona. Ker sta se oba izkazala pri obrambi Gornje Radgone v
času napada JNA oz. osamosvojitveni vojni 1991, sta v vojaški službi ostala,
napredovala, se »šilila« v ZDA in še sorazmerno mlada pridobila najvišje položaje v
slovenski vojski.

Na sprejem so bili vabljeni tudi njuni sodelavci iz nekdanje TO, člani združenja Sever
in veteranskih društev. Oba gosta sta bila ob prijaznem sprejemu vidno ganjena in na
kratko sta orisala tudi svojo življenjsko pot.

Po sprejemu sta oba imela še v osnovni šoli predavanja o razvoju in nalogah
slovenske vojske.

Gornja Radgona, 19., 20. in 21. februarja 2009

Zapisal: Milan NEKREP

Obisk nekaterih visokih predstavnikov Vlade v
času obiska Vlade RS v Pomurju

V ponedeljek,

19. 2. 2007 je Občino Gornja Radgona obiskal župan občine

Kavadarci Pančo Minov. Občina Kavadarci je znana po pridelavi odličnega vina v
Makedoniji. Župan ga je s sodelavci sprejel v svoji pisarni, nato so si ogledali tudi
»Špital«, nazdravili so z Zlato radgonsko penino in odšli na kosilo v restavracijo
Majde Šmid.

V torek, 20. 2. 2007 in sredo 21. 2. 2007 je bila v Pomurju na obisku Vlada Republike
Slovenije.

V torek, 20. 2. 2007 je na povabilo župana in koordinatorja Odbora za sprotno
spremljanje izgradnje AC v Pomurju, prišel na Pomurski sejem minister za promet,
Janez Božič, katerega so spremljali: dr. Tomaž Vidic – direktor Direktorata za ceste,
mag. Gregor Ficko, sekretar na ministrstvu za promet, Vili Žavrlan, direktor DRSC,
Rajko Siročič, predsednik uprave DARS-a, Abdon Peklaj, član uprave DARS-a, Rajko
Satler, direktor Agencije za železniški promet in Danilo Veg, prav tako iz Agencije za
železniški promet in Gordana Grahek, vodja kabineta.
Z županom in njegovim najbližjimi sodelavci so razpravljali o dinamiki izgradnje
avtoceste, o problematiki na cesti G1/3 in o železniških povezavah. Goste je župan
povabil na večerjo v Turistično kmetijo Hari na Spodnjo Ščavnico.
V sredo, 21. 2. 2007 so Gornjo Radgono obiskali predstavniki Ministrstva za šolstvo.
Najprej jih je sprejel župan Anton Kampuš, kasneje so si pod vodstvom podžupana
Dušana Zagorca ogledali še OŠ dr. Janka Šlebingerja in OŠ Gornja Radgona, kjer je
bil z ravnateljem Dušanom Zagorcem opravljen tudi delovni razgovor.
Istega dne je Gornjo Radgono obiskal tudi minister za kulturo Vasko Simoniti. V
objektu Špital ga je sprejel podžupan Vinko Rous. Po ogledu prenovljene stavbe si je
ogledal še grad v Negovi. Spremljali so ga: Norma Bale, Janja Pintarič in Slavko
Lončarič.
V sredo, 21. 2. 2007 je Gornjo Radgono obiskal tudi minister za gospodarstvo Andrej
Vizjak. Župan ga je sprejel v prostorih ARCONT-a, sprejemu so prisostvovali še:
Boris Sovič (ARCONT IP d.o.o.) Anton Mlakar (Var d.o.o.), Robert Krempl (Reflex),

Tugomir Frajman (Epas), Stanko Rojko (Obrtna zbornica Gornja Radgona) in Feri
Horvat, poslanec DZ .
Po predstavitvi gospodarstva naše občine so si nekatere obrate v industrijski coni
tudi ogledali, potem pa so odšli na kosilo in nadaljnji razgovor v Gostilno Mencinger v
Črešnjevcih.
Zvečer je obiskal Gornjo Radgono še državni sekretar Ministrstva za delo in družino,
dr. Strovs in njegov sodelavec Davor Dominkuš. Obiskali so enoto VDC na
Ljutomerski cesti v Gornji Radgoni in še enoto v Črešnjevcih. Goste je sprejel in vodil
župan Anton Kampuš.

Gornja Radgona, 25. marec 2007

Zapisal: Milan NEKREP

Koncert Big-Banda iz Avstrije

Big-Band orkester »Die Kometen« iz Bad Radkersburga je v počastitev 50. obletnice
EU-ja in materinskega dneva v Kulturnem domu Gornja Radgona priredil koncert. To
je bil istočasno tudi dobrodelni koncert, saj so čisti izkupiček iz vstopnine (4 €),
poklonili organizaciji »Mladina brez drog«. Koncerta se je udeležilo kar nekaj
uglednih Radgončanov – župan Anton Kampuš, podžupan Dušan Zagorc – ravnatelj
glasbene šole, Marjan Žula in nekateri občinski svetniki ter veliko število občanov.
Bilo je tudi lepo število avstrijskih gostov – okrajni glavar g. Majcen, podžupanka
mesta Bad Radkersburg in tudi nekateri drugi pomembni gostje. Pri organizaciji je
sodeloval naš pihalni orkester, zlasti predsednik Milan Klemenčič ml., na večerjo pa
je godbenike povabil župan Anton Kampuš.
Župan Anton Kampuš in okrajni glavar g. Majcen sta v pozdravnih nagovorih izrazila
željo, po še večjem in plodnejšem sodelovanju med sosednjima mestoma.
Big-Band iz Bad Radkersburga je sestavljalo 18 mladih glasbenikov, vodil pa jih je
magister Pendl. Program je obsegal skladbe starejših jazz avtorjev, med njimi je
najbolj izstopal Glenn Miller. Predstavil se je tudi solist, študent solopetja Gregor
Bischops, ki je uspešno zapel nekaj pesmi.

Koncert je odlično uspel, glasbeniki so mojstri na svojih instrumentih, zveneli so
prepričljivo in uigrano. Ob navdušenem aplavzu poslušalcev so na koncu dodali še
dve skladbi.

Gornja Radgona, 27. marec 2007

Zapisal: Milan NEKREP

Otvoritev sejma gradbeništva in gradbenih
materialov MEGRA

Na sejmišču je bila 20. jubilejna otvoritev sejma gradbeništva in gradbenih materialov
MEGRA pod naslovom: Z vetrom novih energij.
Otvoritve se je udeležilo veliko število gostov iz Slovenije in tujine, in sicer: minister
za promet Janez Božič, poslanec Državnega zbora Janez Presečnik, veleposlanik iz
Nizozemske Tom Abadas, Samuel Filipovski – veleposlanik Makedonije, dr. Bračun –
ataše veleposlaništva iz Hrvaške in mnogi drugi, prisotni so bili tudi nekateri župani iz
Pomurja in naš župan - gostitelj Anton Kampuš.
Direktor sejma Janez Erjavec je v uvodnem nastopu orisal zgodovinski razvoj sejma
za gradbeništvo in povedal, da je bil prvi sejem pred 20. leti pod imenom »Kako
graditi ceneje«.
V naslednjih letih se je sejem razvil v enega največjih sejmov v tem evropskem
prostoru, letos pa razstavlja kar 452 razstavljalcev iz 21 držav.
Župan Anton Kampuš je v pozdravnem nagovoru ob pozdravu ministra Božiča izrazil
željo, da bi se v naslednjem letu v tem času srečali na otvoritvi avtoceste od Maribora
do Lendave. V besedi je prikazal tudi veliko gradenj v občini sami in seveda največjo
investicijo na področju kulture v Sloveniji – obnovo Negovskega gradu.
Minister Janez Božič je na široko obrazložil velik razvoj in potek gradenj v Sloveniji v
teh letih in poudaril, da bo v tem mandatu vloženih v različne infrastrukturne objekte
kar 743 milijonov evrov, v avtoceste pa (v letu 2007) 227 milijonov evrov in 32
milijonov evrov v železnice.
Zagotovil je, da bo avtocesta od Maribora do Lendave v letu 2008 gotova. Navzoči so
njegovo izvajanje pospremili z močnim aplavzom.
Na koncu so nekaterim razstavljalcem in posameznikom podelili priznanja tako za
dvajsetletno sodelovanje na sejmu, kot tudi za življenjsko delo na področju
gradbeništva, ki ga je dobil g. Zidar.

Gornja Radgona, 20. april 2007

Zapisal: Milan NEKREP

Otvoritev 5. mednarodnega sejma lovstva,
ribištva in aktivnosti v naravi pod geslom
»Naravnost k naravi«
Otvoritve se je udeležilo veliko število lovcev, ribičev, kinologov in drugih ljubiteljev
lova, narave in ljubiteljev živali v naravi, pomembni gostje pa so bili: Janez Podobnik
– minister za okolje in prostor, poslanec DZ mag. Janez Kramberger – tudi župan
občine Lenart, župan občine Radenci Miha Petek, Bogo Mahne – predsednik Lovske
zveze Slovenije, Borut Jerše – predsednik Ribiške zveze Slovenije in župan Občine
Gornja Radgona Anton Kampuš.
Uvodoma so zaigrali lovski rogisti. V pozdravnem nagovoru je direktor sejma Janez
Erjavec poudaril, da letos razstavlja 130 razstavljalcev iz 21 držav na 6.500 m2
površine, kar vse kaže na večje zanimanje za ukrepe, ki ljudi vračajo nazaj k naravi.
Zanimiv je bil nastop Bogdana Mahneta, predsednika Lovske zveze Slovenije, ki je
poudaril, da je

obveljala zakonodaja, da je divjad »državna lastnina« in da je v

Sloveniji 22.000 lovcev, ki skrbijo za ravnovesje prostoživečih živali v naravi, vsak
lovec opravi letno najmanj 20 ur prostovoljnega dela v lovišču. Pred 100 leti je bil
ustanovljen »Slovenski lovski klub«, kjer so se zbrali narodno zavedni slovenski lovci,
to je bil tudi prvi zametek Lovske zveze Slovenije.
Borut Jerše je v svojem nastopu povedal, da je v Ribiški zvezi Slovenije 4.000
ribičev. Letos prav tako praznujejo visoko obletnico, 120 let organiziranega ribištva v
Sloveniji. Ribiči imajo največ zaslug, da se ohranja življenje v slovenskih vodah,
skrbijo za razplod rib in ponosni so na to, da je danes v naših vodah preko 94 ribjih
vrst.
Uvodoma je vse prisrčno pozdravil tudi župan Anton Kampuš, ki je poudaril, da je
Gornja Radgona sejemsko mesto, mesto z dobrim vinom in lepo okolico, polno
turističnih in zgodovinskih zanimivosti, ki je vedno bolj prepoznavno tudi zaradi
sejmov.
Glavni govornik minister Janez Podobnik pa je pohvalil sejmarje za odlično
organizacijo, pa tudi lovce in ribiče za skrb in varstvo narave, zlasti pa za skrb za
ohranitev živalskih vrst in ravnovesje živalstva v naravi.
V času sejma je bila tudi razstava in ocenjevanje psov ter srečanje lovskih pevskih
zborov in rogistov.

Gornja Radgona, 26. april 2007

Zapisal: Milan NEKREP

Obisk makedonskega veleposlanika v Gornji
Radgoni

Tega dne je Gornjo Radgono obiskal makedonski veleposlanik Samoil Filipovski s
svetovalcem za gospodarske zadeve Brtagojče Krstanovskim.
V občinski zgradbi ga je s sodelavci sprejel župan Anton Kampuš, prisotni so bili:
direktor Občinske uprave Dragan Kujundžič, podžupan Vinko Rous, podžupan Dušan
Zagorc, župan Občine Apače Darko Anželj in predstavnik gospodarstvenikov občine
direktor Anton Mlakar.
Župan Anton Kampuš je na kratko predstavil občino, orisal geografske, gospodarske
in kulturne znamenitosti, povedal je tudi, da je pred kratkim bil na obisku župan iz
Kavadarcev, navezani so bili s to vinorodno občino prvi stiki, ki bi se lahko razširili
tudi na gospodarsko področje.
Veleposlanik Filipovski je povedal, da med Slovenijo in Makedonijo in nerešenih
vprašanj, da si Makedonija prizadeva za vstop v EU in da se lahko od Slovenije
marsikaj nauči, predvsem pa je zainteresirana za gospodarsko sodelovanje z našimi
gospodarstveniki.
Svojo novo občino je predstavil tudi Darko Anželj, Anton Mlakar pa nekatere naše
pomembne gospodarske organizacije.
Župan in veleposlanik sta si izmenjala priložnostna darila, potem pa je bil še ogled
Špitala in kleti »Pod slapom« podjetja Radgonskih goric.
Več časa so dobili gospodarstveniki, ki so se z veleposlanikom sestali v podjetju
ARCONT d.d.,.
Ocenjeno je bilo, da je bil obisk koristen.

Gornja Radgona, 11. maj 2007

Zapisal: Milan NEKREP

Promocija knjige »Jugoslovanski dirt-track
in speedway 1920-1991«

Omenjeno publikacijo je napisal novinar Franci Tomažič, ki je zanjo več let zbiral
predvsem slikovni material, uporabil pa je tudi zapisnike in dokumentacijo
posameznih AMD po bivši Jugoslaviji, zlasti pa svoje članke, ki jih je o tem športu
napisal. Bil je namreč od vsega začetka zraven, saj je bil najprej mehanik svojemu
bratu – tekmovalcu. Kasneje je napredoval in bil član sodnikov na evropskih in
svetovnih tekmovanjih, vodja več tekmovanj, tudi v Gornji Radgoni in član najvišjega
organa za ta šport – delegat Jugoslavije v FIMI. Iz Gornje Radgone je veliko
slikovnega materiala dobil zlasti od Jožeta Rogana, ki je bil ves čas v vodstvu AMD.

Župan je na promocijo povabil vse,

še živeče bivše tekmovalce, organizatorje,

športne funkcionarje, tudi iz sosednje Avstrije, župane nekaterih občin v Pomurju,
novinarje, pa tudi nekatere direktorje bivših velikih podjetij v Pomurju, ki so v tistih
časih močno sponzorirali ta šport v Gornji Radgoni. Danes so v Sloveniji le še tri
aktivna AMD, ki gojijo ta šport in to Krško, Lendava in Ljubljana. Predstavniki vseh
teh društev so bili prisotni.
Uvodoma je vse pozdravil podžupan Vinko Rous, nato so zaigrali še saksofonisti,
župan Anton Kampuš pa je v svojem zgodovinskem

orisu razvoja tega športa,

poudaril zlasti veliko medijsko prisotnost Gornje Radgona v času največjih
tekmovanj, saj je takrat slika stadiona in panorama Gornje Radgone potovala po vsej
Evropi in še kam. Vrhunec vsega pa je bilo finale svetovnega prvenstva 14.
septembra 1975. Pohvalil je vse še živeče tekmovalce, organizatorje in funkcionarje,
ki so bili sposobni toliko let organizirati tako velika tekmovanja.
Navzoče je pozdravil tudi sedanji predsednik AMD Feliks Petek, ki je povedal, da
šteje AMD trenutno 450 članov, na žalost pa tega atraktivnega športa v Gornji
Radgoni ni več, saj je organizacija takega tekmovanja izredno draga, športni center
pa je zaradi znanih okoliščin tako zanemarjen, da tako tekmovanje ni mogoče več
organizirati, tudi, če bi bilo dovolj denarja. AMD pa letos praznuje 61. obletnico
delovanja.

Francija Tomažiča je predstavil nekdanji tekmovalec, sedaj podjetnik Ivan Molan,
predstavil je tudi tri tekmovalne motorje – specialke, ki so bili na odru, eden je bil tudi
motor Vlada Kocuvana iz Svetega Jurija, s katerim je postal nekoč državni prvak.
Avtor knjige Franci Tomažič pa je s prikazovanjem fotografij na veliko platno razložil
in zgodovinsko prikazal razvoj teh tekmovanj na peščeni stezi vse od začetka 1921
do današnjih dni. Zajel je vsa pomembna tekmovanja in tekmovalce v takratni
Jugoslaviji, veliko fotografij pa je tudi iz tekmovanj v Gornji Radgoni, s tekmovalci
Kocuvanom, Perkom, Molanom in drugimi. V knjigi je okrog 350 fotografij in
edinstveni pregled tega atraktivnega športa v bivši Jugoslaviji in seveda v Sloveniji.
Župan je na koncu povabil vse prisotne bivše tekmovalce na oder, jih obdaril,
Franciju Tomažiču pa so tekmovalci podarili lovorjev venec in seveda spominsko
plaketo.

Gornja Radgona, 25. maj 2007

Zapisal: Milan NEKREP

Predstavitev Monografije Občine Gornja Radgona

Najprej je župan Anton Kampuš povabil avtorje Monografije in nekatere druge goste
na sprejem v Špital. Tam se je vsem zahvalil za dobro opravljeno delo in opozoril, da
monografija predstavlja gospodarske, kulturne, etnične in krajinske znamenitosti tudi
sedanje nove Občine Apače, saj je delo nastajalo še v času, ko se apaška KS še ni
odcepila. Vsem udeležencem sprejema je tudi podaril en izvod knjige.
Ob 19. uri je bila predstavitev za širši krog ljudi. Odzvalo se je veliko povabljenih in
dvorana je bila nabito polna.
Moderatorka je bila Norma Bale. Avtorji so se zvrstili na odru in vsak je na kratko
predstavil svoj prispevek. Urednik je bil prof. Franci Just, svoje prispevke pa so
pripravili: »Uvod v knjigo« - Anton Kampuš, župan, »Večnost bivanja« - Norma Bale,
»Odtisi velikih skrivnosti stoletij« - dr. Ivan Rihtarič, »Raznolika ter razgibana naravna
in kulturna krajina« - Stanka Dešnik, »Sledi žlahtnih prostorskih zapisov« - Saša
Aleksander Ostan, »Prepišnost etničnega prostora, odtisnjena v kulturna obzorja« Janez Balažič, »Ustvarjalni nemir skozi stoletja« - prof. Franci Just.
Določene prispevke so prispevali še: Alojz Filipič, Nino Flisar, dr. Tatjana Fulder,
Dušan Zagorc.
Izredno lepe fotografije so prispevali Ivo Borko, Saša Aleksander Ostan, Damijan
Sovec. Knjigo je oblikoval Igor Ribič, tiskalo podjetje MA-TISK d.d. Maribor, izdalo pa
podjetje za promocijo kulture Franc-Franc d.o.o. v letu 2007.
Vsi prispevki so prevedeni tudi v nemški in angleški jezik, v nemški jezik je prevajala
Andreja Haberl Zemljič, v angleški jezik pa prevajalki Liana Miholič, in Gizelle Allin.
Po izjavi župana in vseh prisotnih je publikacija izredno lepa. Pohvalili so jo tudi člani
občinskega sveta, ki so jo dobili na 3. seji občinskega sveta 30.5. 2007.

Gornja Radgona, 26. maj 2007

Zapisal: Milan NEKREP

Delovna seja občinskega sveta z ogledom
investicij

Delovna seja občinskega sveta z ogledom investicij, ki so v teku in ogledom
načrtovanih vlaganj za leto 2007, 2008 in naprej.
Svetniki so si ogledali izgradnjo doma starejših občanov in športnega centra, v
industrijski coni so si ogledali nove proizvodne prostore ARCONT d.d., EPAS d.o.o.
(Elos-Escada), z možnostjo nadaljnje širitve industrijske cone.
Po malici v Pizeriji Kostanj so si na vožnji skozi Stavešinski Vrh ogledali slatinski
vrelec in pa obnovo negovskega gradu. Pred kosilom v Gostilni Križan pa so si
ogledali ceste in bodočo obnovo v Krajevni skupnosti Spodnja Ščavnica.
Omenjeni ogled in razprava po njem je bil predvsem namenjen izmenjavi mnenj pred
sejo občinskega sveta, ki je predvidena 30. maja, kjer bo na dnevnem redu proračun
za leto 2007 in 2008. Oba proračuna bi naj bila sprejeta.

Gornja Radgona, 3. julij 2007

Zapisal: Milan NEKREP

6. »Pohod ob meji« v počastitev Dneva državnosti

Občinska zveza vojnih veteranov Slovenije, organizacija »Sever« in Zveza častnikov
Slovenije, Občinski odbor Gornja Radgona so organizirali 6. pohod ob meji v
počastitev praznika Dneva državnosti. Pokrovitelji so bili vsi župani, oziroma občine
naše upravne enote, glavni pokrovitelj pa je bila Slovenska vojska – poveljstvo sil
Vrhnika.
Pohod se je začel v Radencih, kjer se je zbralo okrog 300 pohodnikov iz vseh štirih
občin. Srečno pot jim je zaželel Miha Petek, župan Občine Radenci.
Pot je pohodnike vodila ob Muri in v Gornjo Radgono, na Maistrov trg so prispeli
nekaj po 21. uri. Pričakalo jih je kar lepo število ljudi, med njimi je bil tudi podžupan
Vinko Rous, slavnostni govornik brigadir Alan Geder in generalmajor Alojz Šteiner.
Uvodoma je vse pozdravil podžupan Dušan Zagorc, ki je bil tudi na pohodu, prav
tako župan Anton Kampuš.
Delegacija na čelu z županom je ob igranju slovenske himne položila venec k
spomeniku, za tem pa je prevzel besedo brigadir Alan Geder – poveljnik sil slovenske
vojske. V svojem govoru je obširno orisal priprave na osamosvojitev v Gornji
Radgoni, kjer je tudi sam sodeloval in v besedi prikazal hrabrost in odločnost
nekaterih vodij teritorialne obrambe in policije kot na primer: Franca Zemljiča, Alojza
Flisarja, Franca Marka in še koga, ki so uspeli skriti določeno količino orožja, s
katerim so kasneje branili Gornjo Radgono pred agresorji JNA.
Po proslavi so pohodniki in gostje odšli na družabno srečanje na dvorišče osnovne
šole.

Gornja Radgona, 14. junij 2007
Madžarski

veleposlanik

dr.

Zapisal: Milan NEKREP

Jozsef

Czukor

obiskal Gornjo Radgono

14. junija 2007 je madžarski veleposlanik dr. Jozsef Czukor obiskal Občino Gornja
Radgona. Z županom Antonom Kampušem sta ugotovila, da je prav na področju
gospodarskega

sodelovanja

še

veliko

neizkoriščenih

možnosti.

Madžarski

veleposlanik je posebej povabil Občino Gornjo Radgono, da se vključi v projekt
regionalnega sodelovanja »Murania«, ki zajema Slovenijo, Avstrijo, Madžarsko in
Hrvaško, vanj so trenutno vključena štiri mesta, odprto pa je tudi še za druge.
Veleposlanik je napovedal skupno sejo madžarske in slovenske vlade v jeseni v
Lendavi, kjer bo ustanovljena tudi madžarsko-slovenska delovna skupina, ki bo
skrbela za intenzivnejše sodelovanje med obema državama. Gostitelj Anton Kampuš
je seveda možnost večjega sodelovanja tako na gospodarskem, posebno pa na
turističnem področju, pozdravil in izjavil, da bo Občina Gornja Radgona prisotna
povsod, kjer se bo izkazala tudi korist.

Gornja Radgona, 15. junij 2007

Zapisal: Milan NEKREP

Gradbeni »likov« objekta
Dom starejših občanov Gornja Radgona

Župan Anton Kampuš, direktor podjetja Stavbar Maribor g. Miroslav Temnik in
direktor Doma starejših občanov Gornja Radgona Marjan Žula sta povabila občinske
svetnike, člane uprave in upravne enote ter druge goste na svečanost »likof«, ki ga
na Štajerskem obeležijo tako, da ko je končana prva faza gradnje, postavijo na objekt
smrekovo vejico.
Med gosti so bili tudi oba podžupana Dušan Zagorc in Vinko Rous, predstojnik
Upravne enote Marjan Potisk, seveda so bili prisotni tudi odgovorni delavci z
gradbišča: vodja Marjana Visočnik, delovodja Drago Sabol in drugi pa tudi okrog 40
delavcev, ki so bili vsak dan na gradbišču. V pozdravnih nagovorih so Miroslav
Temnik, Marjan Žula in Anton Kampuš orisali dosedanji potek dela, z aplavzom pa so
gostje pozdravili izjavo, da bo dom končan do konca leta in vsi so se nasmejali izjavi
Antona Kampuša, da jih tu po 1. januarju 2008 »ne želi več videti«.
Zaključek je bil seveda ob dobri kapljici in okusnem golažu.

Gornja Radgona, 25. avgust 2007
Otvoritev

45.

Mednarodnega

Zapisal: Milan NEKREP

kmetijsko-

živilskega sejma v Gornji Radgoni

V soboto, 25. avgusta je bila otvoritev Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma,
jubilejnega 45. sejma na sejmišču v Gornji Radgoni. Kot vedno se je tudi tokrat v
lepem sončnem vremenu zbralo veliko število obiskovalcev, predvsem pa
pomembnih gostov.
S himno godbe na pihala iz Lenarta je goste uvodoma

pozdravil direktor sejma

Janez Erjavec, zlasti pa: predsednika Državnega sveta Janeza Sušnika, kmetijskega
ministra Iztoka Jarca, portugalskega ministra Jajma Silva, ki je istočasno tudi minister
za kmetijstvo v EU, nemškega kmetijskega ministra Klausa Jürga Herne-ja,
veleposlanike in atašeje iz 15 evropskih držav, poslanca Ferija Horvata in Janeza
Krambergerja, predsednika Kmetijsko gozdarske zbornice Petra Vriska, nekatere
evropske poslance, župane sosednjih občin, državne sekretarje in vse druge goste in
obiskovalce.
Poudaril je, da letos razstavlja 1560 razstavljalcev iz 28 držav in je letos to največji
kmetijski sejem v krogu 500 km. Tudi na tem področju se pozna, da se Slovenija
pripravlja na predsedovanje v EU. Celotna Evropa je tudi za izboljšanje perspektive
kmetijstva, kar je seveda pozitivno tudi za obstoj in povečanje sejemske dejavnosti.
Predstavil je tudi bogat program obsejemskih dejavnosti, ki obsega različna
predavanja in posvetovanja, vse pa se letos podreja geslu: »Dobro obdelano, odlično
postreženo«. Sejmarji sami pa so se imenovali: »Dobri sejalci«:
Dobrodošlico gostom in obiskovalcem je izrekel tudi radgonski župan Anton Kampuš,
ki je opozoril, da je prva kmetijska razstava bila v Gornji Radgoni že leta 1876, torej
pred 131. leti. To je bilo napisano v Slovenskih novicah. Občina ima svojo vizijo
razvoja tako na področju kmetijstva, industrije in turizma. Veselimo se nove avtoceste
in seveda večjih investicij do 2010-2011, ki bodo v občini prinesla še več novih
delovnih mest.
Glavni govornik je bil minister za kmetijstvo Iztok Jarc, ki je pohvalil razvoj sejma in
tudi pomen sejma v bodoči EU, ki se bo še širila. Skrb ministrstva bo še naprej veljala
zboljšanju položaja te panoge v celotni repro-verigi, zlasti še glede pomoči zaradi
vremenskih neprilik.

Za njim je v portugalščini nagovoril obiskovalce in goste minister za kmetijstvo iz
Portugalske, ki je istočasno tudi evropski minister. Poudaril je, da vidi v naši državi
velik napredek na vseh področjih, pa tudi v kmetijstvu. Problemi na tem področju so
praktično po celi Evropi enaki. Skrb EU je in bo zaščititi okolje, pridelati čimbolj
zdravo hrano, ohranitev zemlje za proizvodnjo in povezavo vseh dejavnikov, ki
proizvajajo hrano.
Navzoče je pozdravil tudi Peter Vrisk, predsednik KGZ in poudaril, da moramo
Slovenci bolj smelo in enotno ponuditi svetu to, kar je pri nas najboljšega –
kakovostno vino in kakovostno hrano, ki pa ne sme biti predraga, da bomo ostali
konkurenčni.
Ob koncu so odprli še leseni kip »sejalca«, ki ga je izdelal kipar Franc Černelč,
zapela pa je tudi pevka Moira in navdušila s čudovito prekmursko pesmijo.

Gornja Radgona, 31. avgust 2007

Zapisal: Milan NEKREP

Otvoritev lekarne Špringer v Gornji Radgoni
Bivši šef radgonske lekarne Pomurskih lekarn, gospod Janez Špringer je dobil
koncesijo za privatno lekarniško dejavnost in zgradil na izredno lepem prostoru pri
Zdravstvenem domu novo zgradbo, v kateri je lekarna, v prvem nadstropju pa tudi
nekaj

prostorov

za

ordinacije

zdravnikov

(zobozdravnik,

okulist,

internist,

gastroenterolog). Zgradba je izredno lepa, moderna, lekarniško poslovanje
popolnoma avtomatizirano. To bo družinska lekarna, saj je hčerka lastnika tudi
magistra farmacije.
Na otvoritvi se je zbralo veliko število povabljenih in tudi drugih radovednežev in
gostov: Andreja Čufer, predsednica Lekarniške zbornice Slovenije, poslanec
Državnega zbora Miro Petek, župani Anton Kampuš, Miha Petek, župan Selnice ob
Dravi, načelnik upravne enote Marjan Potisk, nekateri zdravniki iz Gornje Radgone in
okolice , seveda nekaj prijateljev, magistrov, študentskih kolegov.
Prireditev je vodil radijski reporter Bojan Rajk. Prva je spregovorila Andreja Čufer,
predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. Poudarila je pomen sodobne tehnologije
v lekarništvu, v bodoče bo moral biti lekarnar farmakolog – terapevt, saj bo moral
znati tudi delati s pacienti, kar bo še posebno odgovorno.
Za njo je navzoče pozdravil župan Anton Kampuš, ki je prišel z majhno zamudo, z
njim pa je prišel tudi župan Radkersburga Peter Merlini. Izrazil je ponos, da smo v
občini dobili tako moderno in sodobno lekarno, zlasti še, ker je nastala na prej
zanemarjenem okolju.
Besedo je želel tudi župan Selnice ob Dravi, kjer je v otroštvu živel Janez Špringer.
Izročil mu je darilo – družinski grb.
Za tem se je v lepem, čustvenem nagovoru za izrečene pohvale in dobre želje
zahvalil sam lastnik Janez Špringer. Povedal je, da se je pri 55. letih lotil gradnje
lastne lekarne, eni so mislili, da je to tvegano. Imel pa je podporo družine, tudi
hčerke, mnogih dobrih ljudi, predvsem pa ministrstva, občine in upravne enote. Vsem
se je iskreno zahvalil, posebej pa je nekatere tudi imenoval: župana Antona
Kampuša in načelnika Upravne enote Marjana Potiska.
Za popestritev so zaigrali mladi tamburaši iz Križevec, zgradbo sta blagoslovila
radgonski in radenski župnik, Janez Špringer pa je ob tej priložnosti obiskovalcem
podaril svojo knjigo »Človek človeku lekarnar«, ki je nastajala več let.

Spodnji Ivanjci, 2. september 2007

Zapisal: Milan NEKREP

Proglasitev »Naj domačije Pomurja«

Priznanje je prejela kmetija Fleisinger iz Spodnjih Ivanjc. Komisija Podjetja za
informiranje iz Murske Sobote, ki vsako leto oceni v Pomurju veliko kmetij, je to leto
ta laskavi naslov dodelila Fleisingerovim v Spodnje Ivanjce.
Na prireditvi je bilo prisotnih po ocenah od 5.000 do 6.000 ljudi, med gosti pa so bili:
minister za kmetijstvo Iztok Jarc, poslanec Državnega zbora Feri Horvat, direktorica
Podjetja za informiranje Irma Benko, župani in podžupani sosednjih občin, članice in
člani Občinskega sveta Občine Gornja Radgona s soprogami in soprogi, številni
novinarji, predvsem pa veliko radovednega občinstva, ki ga je privabil lep dan in
pripravljena dobra zabava, jedača in pijača.
V začetku je v ogromnem šotoru, kjer je bil velik oder in lepa scena, zaigrala
radgonska godba na pihala, program pa so v šaljivi obliki vodili »Zamurjenci«.
Številne udeležence sta pozdravila župan Anton Kampuš in minister za kmetijstvo
Iztok Jarc. Oba sta poudarjala sodobnega kmeta in kmetijstvo, skrb za krajino in
dediščino, obdelovanje zemlje s celotno družino in skrb za dediča, ki bo kmetijo vodil
naprej.
V kulturnem programu je sodeloval ženski pevski zbor upokojenk iz Spodnjih Ivanjc
in Negove, folklorna skupina iz Cerkvenjaka, humorist Trezika iz Negove in dramska
skupina iz Negove, ki je zaigrala prizor, kako so Fleisingerjevi sprejeli novico, da so
»Naj kmetija«, ko so bili na morju.
Po tem pa je sledila podelitev priznanj. Priznanje sta podeljevala Irma Benko in glavni
urednik Vestnika Janez Votek. Vestnikovi bralci so za kmetijsko družino izbrali
družino Šijanec iz Jamne, za najlepšo kmetijsko arhitekturo poslopja je bila zbrana
tudi družina Šijanec iz Jamne, za najlepši življenjski slog kmečke družine – družina
Puhan iz Čikečke vasi, za ohranjanje tradicije pa družina Janoš iz Hodoša.
Praznovanje Fleisingerjevi družini pa sta podelila minister Iztok Jarc in župan Anton
Kampuš. Družino tvorijo: dedek Karel Fleisinger, njegova žena – babica Marija, sin
Zvonko – gospodar, hčerka Lea ter njuna sinova Karel in Sandi. Delo strokovne
komisije je predstavila novinarka Vanja Poljanec. Komisija je Fleisingerjevim podelila

priznanje predvsem za urejenost okolice, okolja, ohranjanja krajine, sodobno
kmetovanje (vinogradništvo in vinarstvo) in vklapljanje kmetije in članov družine v
kulturno in turistično življenje kraja, za podjetnost in inovativnost, predvsem pa za
zgledno sodelovanje pri delu vseh.
Sledil je zabavni del, kjer so sodelovali: mlada pevka Kranjčeva iz Trojice, Atomic
Harmonik in domači ansambel Fleisingerjevih, kjer igrata oba sinova Karel in Sandi.
Ljudje so se zabavali do zgodnjih jutranjih ur, pekli so tudi vola na ražnju, na
razpolago je bilo veliko domačih specialitet in dobrega domačega vina. Več tisoč
glava množica je bila zadovoljna, saj nihče ni bil lačen in žejen, saj je bilo dovolj
stojnic, kjer je bila jedača in pijača na razpolago.
Kljub velikanski množici je organizacija bila na zavidljivi ravni in ni bilo nobenih
pomanjkljivosti.

Gornja Radgona, od 20. do 22. septembra 2007

Zapisal: Milan NEKREP

4. mednarodni sejem »Sodobna obramba«

Otvoritvene svečanosti so se udeležili Karel Erjavec, minister za obrambo in
slavnostni govornik, general Albin Gutman - načelnik Generalštaba, Alojz Šteiner –
general in namestnik načelnika Generalštaba, brigadir Alan Geder – poveljnik
slovenske vojske, tone Anderlič – predsednik odbora za obrambo, Anton Kampuš
Župan občine gornja Radgona, župani sosednjih občin, vojaški atašeji Hrvaške in
Madžarske, nekateri veleposlaniki in številni gostje.
Direktor sejma Janez Erjavec je uvodoma poudaril, da letos sodeluje 130
razstavljalcev iz 18 držav in poudaril, da na sejmu ni le prikaz sodobne vojaške
tehnike in prikaz sposobnosti vseh rodov, ampak sodeluje tudi civilna zaščita,
gasilska tehnika, telekomunikacijska oprema, kjer bo možno sklepati tudi pogodbe za
nakup.
Župan Anton Kampuš je pozdravil vse navzoče goste, orisal pomembnosti v naši
občini in povabil vse, da si jo tudi ogledajo.
Minister Karel Erjavec je obrazložil pomen primerne oborožitve naše vojske, ki je
profesionalna in v mednarodnih misijah izredno cenjena. Mora pa biti visoko
izobražena in izurjena in ko se bodo uredili tudi osebni dohodki za tiste vojake, ki so
doma ne bo problem priliva v vojaško službo.
V času sejma je bilo veliko strokovnih posvetovanj, prikaz vojaške tehnike,
zmogljivost tankov in oklepnih vozil, gašenje požara s helikopterjem, spretnosti
vojaške policije in še kaj. Zaigrala je tudi vojaška godba, vsi udeleženci pa so bili
brezplačno postreženi z vojaških golažem.
Novost na letošnjem sejmu je bila postavitev »vojaške baze«, takšna, kakršno je
vojaška baza v tujini. Baza je obsegala več šotorov za bivanje, jedilnico, rekreacijo,
ambulanto, kuhinjo, celo kapelo, kjer sta bili dve maši: rimskokatoliška in
protestantska.
Ljudje so si lahko vse to ogledali, bilo je zanimivo, saj je bilo kar 35.000 obiskovalcev.

12. občinski praznik Občine Gornja Radgona

Zapisal: Milan NEKREP

od 27. septembra do 7. oktobra 2007

Pomembne prireditve:
Četrtek, 27. septembra 2007
Najprej je bila ob 18.15 uri slovesna otvoritev prenovljenega kulturnega doma. Trak
sta prerezala župan Anton Kampuš in njegova nekdanja učiteljica Švagan Greta. Za
tem je bila otvoritev jubilejne razstave slikarja Lojzeta Veberiča iz Murske Sobote, ki
je začel svojo likovno dejavnost v nekdanji veliki občini v Seliščih pri Svetem Juriju
leta 1972. leta. O njegovem ustvarjanju je govoril prof. Sagadin iz Murske Sobote, o
njegovi obletnici pa Milan Nekrep. Zapel je tudi ženski pevski zbor.
Bila je prisrčna otvoritev, župan Anton Kampuš mu je podelil tudi zahvalno listino za
prispevek k razvoju likovne umetnosti v občini.

Petek, 28. septembra 2007
Zgodovinsko društvo Gornja Radgona je organiziralo simpozij ob 100-letnici trga
Gornja Radgona 1907-2007. Simpozija se je udeležilo preko 50 izobražencev iz naše
občine, tudi župan, podžupan in nekateri občinski svetniki, celo nekateri izobraženci
iz Maribora in Radenec so bili prisotni. Simpozij je vodil Milan Nekrep, predavatelji pa
so bili: dr. Ivan Rihtarič, prof. Ivan Fras, direktor Pokrajinskega arhiva Ptuj, prof. Sašo
Radovanovič, dr. Marjan Toš, Alan Geder, Saša Aleksander Ostan.

Nedelja, 30. septembra 2007
Župan Anton Kampuš je ob prisotnosti številnih domačinov in nekaterih občinskih
svetnikov odprl najprej nove pločnike v Lomanoših, po tem pa še krajši odsek
asfaltirane ceste pri bivši osnovni šoli v Spodnji Ščavnici. Domačini na spodnji
Ščavnici so za ta del ceste prispevali tudi svoja sredstva, na otvoritvi pa pripravili
prisrčno in bogato pogostitev.

Ponedeljek, 1. oktobra 2007
Ob 9. uri dopoldne je bila prisrčna otvoritev razstave ročnih del v prostorih
Medobčinskega društva invalidov v Gornji Radgoni, ki sta se je udeležila tudi župan
Anton Kampuš in podžupan Dušan Zagorc z nekaterimi svetniki.
Ob 17. uri je bila svečana seja občinskega sveta. Prisostvovali so predstavniki
gospodarstva in družbeno političnega življenja in mnogi gostje.
Prireditev je lepo vodila Alenka Regoršek, uvodoma je nastopila skupina Troband iz
Gornje Radgone in učenci Glasbene šole. V svojem svečanem nagovoru je župan
Anton Kampuš nanizal nekatere uspehe na področju gospodarstva in družbenih
dejavnosti in nakazal naloge, ki nas čakajo še v naslednjih letih. Občinska priznanja
so dobili: Milan Nekrep – nagrado akademika dr. Antona Trstenjaka za življenjsko
delo na področju šolstva in kulture, Štefan Fartek – zlati grb občine Gornja Radgona
za večletno delo na področju gasilstva, Srečko Žižek – srebrni grb občine Gornja
Radgona za aktivno delo v KS Spodnji Ivanjci in delo z mladimi na področju športa in
gasilstva, Franc Cehnar – bronasti grb za večletno aktivno delo v Društvu diabetikov
ter Skavtski steg Gornja Radgona – listino občine Gornja Radgona za delo z mladimi
pri vzgoji pozitivnih vrednot in skrbi za okolje.
Po končani prireditvi je bilo prisrčno druženje povabljenih v sosednjih prostorih, ob
dobri kapljici in zakuski, ki jo je pripravila Restavracija M – Majda Šmid.

Četrtek; 4. oktobra 2007
Srečanje literatov upokojencev iz Pomurja v Špitalu v Gornji Radgoni.
Društvo upokojencev Gornja Radgone je bilo organizator srečanja literatov
upokojencev Pomurja, ki so se letos zbrali pri nas. Srečanja se je udeležilo okrog 15
literatov – amaterjev iz Društva upokojencev Ljutomer, Murska Sobota in Gornja
Radgona. Med njimi je bilo nekaj literatov, ki so izdali že več svojih knjig kot Cilka
Dimec Žerdin in Marija Šedivy iz Gornje Radgone. Pesmi in prispevke so brale
nekatere recitatorke iz Gornje Radgone, nekateri literati pa tudi sami. Po končani
prireditvi je vse udeležence sprejel župan Anton Kampuš, ki jim je zaželel še veliko
ustvarjalnih let. Bila je lepa prireditev v lepem okolju.

Petek, 5. oktobra 2007
Društvo za humanistična vprašanja iz Gornje Radgone (Norma Bale) in PORA
Gornja Radgona sta bili organizatorki Večera dalmatinski pesmi, ki ga je priredil
moški vokalni kvintet Aeternum. Pevci so mladi študentje, zbrani iz vseh vetrov, nekaj
tudi iz Prekmurja. Izvedli so nekaj znanih in manj znanih dalmatinskih pesmi, zelo
ubrano in kulturno in nadvse navdušili številne poslušalce. Dvorana v Špitalu je
izredno akustična in zelo primerna za koncerte z manjšo zasedbo.

Sobota, 6. oktobra 2007
V organizaciji KD Ars altera Pars je bil v cerkvi Svetega Petra izveden koncert za
orgle in violino. Orgle je igrala domačinka Urbaničeva iz Apač, violino pa češki
violinist. Uspešen koncert pred (žal) bolj maloštevilnim občinstvom.

Volitve predsednika Republike Slovenije,
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1. krog – 29. 10. 2007
2. krog – 11. 11. 2007

V 1. krogu se je za predsednika republike potegovalo 7 kandidatov in sicer: Lojze
Peterle, dr. Danilo Türk, Zmago Jelinčič, Mitja Gaspari, Darko Krajnc, Elena Pečarič
in Monika Piberl.
V 6. volilnem okraju, ki obsega občine: Gornja Radgona, Radenci, Sveti Jurij in
Apače, je dobil največji odstotek glasov Zmago Jelinčič in sicer 25,91%, drugi je bil
Lojze Peterle z 25.01%, tretji pa Danilo Türk z 23,02%. Ostali kandidati so dobili
neznatno število glasov, razen Mitje Gasparija, ki je dobil 20,03% glasov.

Drugi krog volitev je bil 11. novembra 2007, za predsednika sta se potegovala 2
kandidata, ki sta v 1. krogu v celotni državi dobila največ glasov:
Lojze Peterle 28,54%, Türk 24,58%, Gaspari 24,17% itd., torej sta bila najboljša
Peterle in Türk.
V celotni Sloveniji je Türka volilo 673.250 volilcev, ali 68,23%, Peterleta pa 313.595
volilcev, ali 31,77%. Udeležba je bila 57,93%.
V našem 6. volilnem okraju je bilo vpisanih 18.121 volilcev, glasovalo je 10.347
volilcev ali 57,10%.
V Občini Gornja Radgona je bilo vpisanih 7.458 volilcev, glasovalo je 4.150 ali
55,65%.
Za Türka je glasovalo 2.968 volilcev ali 72,06% za Peterleta pa 1.151 volilcev ali
27,94%.
Volitve so minile brez zapletov. Pričakovano je bilo, da bo dr. Danilo Türk zmagal,
vendar nihče ni verjel, da bo tako velika razlika. Ljudem je bil všeč Türkov umirjen in
uglajen nastop in želja po izboljšanju kvalitete življenja v prihodnosti, brez ozira na
pretekle čase. Ni se hvalil in je operiral predvsem z argumenti in »diplomatsko«.
Na rezultate je takoj reagirala koalicija, ki je z Janšem na čelu zagrozila z odstopom.
Upamo, da pred predsedovanjem EU v Sloveniji ne bo nastopila vladna kriza.

Gornja Radgona, 23. oktober 2007

Zapisal: Milan NEKREP

Državna proslava ob Dnevu Rudolfa Maistra

Slovenska vlada je določila, da bo letos vseslovenska proslava državnega praznika
Dneva Rudolfa Maistra v Gornji Radgoni in sicer na sejmišču. Program je sestavil
državni protokol in domačini pri tem niso imeli veliko besede. So pa upoštevali
predloge glede uvrstitve domačih nastopajočih v program.
V kulturnem programu je sodeloval Plesni orkester Slovenske vojske, pevca sta bila
Edvin Flisar in Doda Hladnik. V vlogi Rudolfa Maistra je nastopal domačin Boris
Ostan – sedaj igralec v Ljubljani, dva naša kitarista, ansambel bobnarjev s Tolmina in
organistka ga. Urbanič. Slavnostni govornik je bil minister za šolstvo in šport, dr.
Milan Zver, med pomembnimi gosti je bil seveda Janez Janša z bodočo soprogo,
predsednik Državnega zbora France Cukljati, predsednik Državnega sveta Janez
Sušnik, ministra Andrej Bajuk in Karel Erjavec, med poslanci je bil najbolj opazen
Zmago Jelinčič, Drobnič in še kdo. Ni pa bilo opaziti poslancev Socialnih demokratov
in poslancev DeSUS. Sicer pa se je zbrala velika množica ljudi. Najbolj viden med
domačini je bil Anton Kampuš – župan, ki je spremljal Janeza Janšo. Določeno
funkcijo je imel tudi podžupan Dušan Zagorc, prisotnih je bilo tudi nekaj občinskih
svetnikov, županov sosednjih občin, direktorjev podjetij in veliko uglednih gostov.
Program je bil lep, kratek in jedrnat, določen na eno uro. Priznati je treba, da so
postavili izredno lepo in domiselno sceno, kulturno in estetsko je bila urejena
sosednja dvorana, kjer je bil sprejem. Vojašnica Rudolfa Maistra iz Maribora je
pripravila pogostitev. Sprejem je minil v izredno prijetnem vzdušju. Ministri in poslanci
so se pogovarjali z ljudmi in ob prijetni glasbi radgonske godbe na pihala, ki je igrala
pred dvorano, notri v sprejemni dvorani pa med drugimi tudi Trobend, je bilo izredno
prijetno vzdušje. Mnogi gostje so ugotavljali, kako prijetne in lepe prireditve je možno
pripraviti v velikih halah Pomurskega sejma, ki stojijo veliko mesecev neizkoriščene.

Gornja Radgona, 26. oktobra 2007
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Proslava v počastitev
»31. oktobra – Dneva reformacije« v Gornji Radgoni«

Občina Gornja Radgona in Društvo Primož Trubar – glavna organizatorka je Violeta
Mesarič – sta pripravila svečanost v počastitev državnega praznika »Dneva
reformacije« in sicer koncert Pihalnega orkestra

Slovenske vojske v Kulturnem

domu. Koncerta se je udeležilo veliko število ljudi, med njimi tudi škof Evangeličanske
cerkve Geza Erniša in protestantska duhovnica Vladimira Mesarič.
Slavnostni govornik je bil župan Anton Kampuš, ki je na kratko orisal pomen
protestantskega gibanja za Slovence, obenem pa prikazal tudi nekatere uspehe
občine v preteklem obdobju.
Za tem je bil koncert Pihalnega orkestra Slovenske vojske, ki ga je vodil dirigent Jani
Šalamun. Igrali so 15 različnih skladb slovenskih in tujih avtorjev, v svoji sredini so
imeli tudi dva pevca, ki sta odpela nekaj popularnih pesmi. Tenorist – operno arijo in
znano »O sole mio«. Orkester je izredno kvaliteten, v njem igrajo v glavnem sami
akademsko izobraženi glasbeniki. Tako kvalitetnih koncertov, kot je bil ta, je v Gornji
Radgoni malo. Želimo si jih čimveč.
Dirigent in solisti so dobili priznanje »Trubarjevo plaketo« iz stare tiskarne Janeza in
seveda Zlato radgonsko penino.

Gornja Radgona, 21. 11. 2007
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Otvoritev nove trgovine Tuš v Gornji Radgoni

Na zemljišču bivše opekarne je firma TUŠ zgradila lepo in sodobno samopostrežno
trgovino in bencinsko črpalko z bifejem. Objekt se je lepo vklopil v načrt nove obrtne
cone in ko bodo odstranili še nekatere stare zgradbe, ki trenutno še kazijo celotno
urejeno okolje, bo pogled na novo pridobitev v Gornji Radgoni kar prijeten.
Otvoritve se je udeležilo veliko število ljudi, svečana govornika sta bila župan Anton
Kampuš in direktor sektorja za trgovino Tuš, gospod Mlinarič. Župan Kampuš je
pohvalil investitorje, saj so v kratkem času izgradili lepo in sodobno trgovino, kjer je
našlo zaposlitev kar lepo število ljudi tudi iz območja Občine Gornja Radgona.
Za prijetno vzdušje je skrbela godba na pihala iz Bakovec, v šotoru, ki so ga postavili
na velikem parkirnem prostoru pa je dopoldne udeležence zabaval ansambel Štkr,
popoldne pa ansambel Atomic Harmonik. Na razpolago je bilo dovolj pijače in jedače
za vse obiskovalce.
Pohvale vreden dogodek v Gornji Radgoni.

Gornja Radgona, 14.12.2007
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Novoletni sprejem župana

Župan Anton Kampuš je na svečano okrašenem gradu (občinska uprava se je zelo
potrudila) priredil sprejem za člane občinskega sveta, direktorje podjetij v občini,
direktorje državnih ustanov, društev, predstavnike političnih strank in drugih uglednih
ljudi v občini. V sicer slabem vremenu se je sprejema udeležila velika večina
vabljenih gostov – najmanj 90 gostov. Povabil je tudi župane sosednjih občin in
našega domačina, profesorja na mariborski univerzi dr. Francija Čuša.

V lepo okrašeni dvorani v nadstropju gradu je župan orisal uspehe, ki smo jih skupno
dosegli v letu 2007 in nakazal nekatere pomembne projekte, ki jih bo treba uresničiti
v naslednjih letih. Posebno pa je izpostavil nekaj vodilnih – direktorjev, ki so v
preteklem letu s svojim delom na področju gospodarstva dosegli vidne uspehe in
občino promovirali tudi navzven. Podaril jim je tudi Monografijo Gornje Radgone in
Zbornik Negove. To so bili: direktor Reflexa d.o.o. – g. Krempl, g.Fleisinger – naj
domačija 2007, ga. Bale – v.d. direktorica Zavoda za kulturo, turizem in promocijo
(dobila je šopek), knjigo pa je podaril tudi dr. Franciju Čušu, ki na mariborski univerzi
veliko govori o Gornji Radgoni.
Na koncu je ob sodelovanju pevca – kantavtorja Tadeja Vesenjaka s šampanjcem
nazdravil novemu letu 2008 in zaželel vsem srečo in zdravje. Šopek je dobila tudi
njegova soproga in mama, kar so navzoči pozdravili z velikim aplavzom.

V spodnjih prostorih pa so goste čakale mize, obložene z veliko dobrotami, ki jih je
pripravila restavracija Majde Šmid.

Gornja Radgona, 14. december 2007
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Tiskovna konferenca o skupnih investicijskih
vlaganjih v Občini Gornja Radgona in Bad
Radkersburg

Župan Občine Gornja Radgona Anton Kampuš in župan mesta Bad Radkersburg
Peter Merlini sta sklicala tiskovno konferenco, na kateri sta predstavila projekt
skupnega urbanega razvoja obeh občin, ki bi ga izvedli v naslednjih desetih letih,
okvirna vrednost investicij pa bi naj bila od 80 do 100 milijonov evrov. Tiskovni
konferenci je prisostvoval tudi državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor, g.
Mitja Bricelj in arhitekt in strokovni vodja projekta domačin Saša A. Ostan. Zgrajenih
naj bi bilo veliko novih rekreacijskih objektov, sanacija celotnega kompleksa Zgornji
Gris z okolico gradu, izgradnja čistilne naprave in še kaj.
Zelo zanimiv projekt, ki bi bil financiran iz mednarodnih sredstev, sodelovalo pa bi
tudi Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za zunanje zadeve.

Gornja Radgona, 20. december 2007
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Slovesno odstranjevanje zapornic na mejnih
prehodih v Gornji Radgoni in Gederovcih ob
vstopu v schengensko območje

Župan Gornje Radgone Anton Kampuš in župan Tišine Jožef Poredoš sta najprej
povabila občinske svetnike Gornja Radgona, Tišine in Bad Radkersburga na
srečanje v gostilno Mencingar v Krajino. Ob večerji so župani vseh treh občin govorili
o pomenu popolno odprte meje, predvsem pa o na daljnem sodelovanju občin
tostran in onstran meje. Prisotni so bili tudi visoki predstavniki policije obeh držav in
okrajni glavar Radkersburga Alexander Majcan in načelnik Upravne enote Gornja
Radgona Marjan Potisk.
Malo pred 24. uro so se gostje odpravili na oba mejna prehoda na prehodu na
avstrijski strani in prehodu na naši strani v Gederovcih. Na obeh prehodih se je
zbralo veliko ljudi tako iz naše pa tudi iz avstrijske strani. Točno ob 00.01 so policisti
obeh držav ob sodelovanju župana Petra Merlinija in Antona Kampuša odstranili
zapornice, kar je seveda pomenilo, da mejne kontrole ne bo več. Na koncu se je ob
čaši šampanjca razvilo prijateljsko obujanje spominov na » železne čase » manjkala
pa tudi ni časa šampanjca.

Petek, 21.12.2007

Slavje se je nadaljevalo ob 9. uri na mostu, kjer se je zbralo veliko otrok iz obeh
sosednjih šol. Igrala je tudi godba. Otrokom in številnim udeležencem iz obeh strani
so spregovorili: župan Peter Merlini, Anton Kampuš, minister za lokalno samoupravo
Ivan Žagar in štajerski deželni glavar Franz Vares in avstrijski zvezni minister za
gospodarstvo in delo. Martin Baztenstain. Ob koncu so otroci v zrak spustili številne
modre balone in se v prijetnem vzdušju razšli.

Gornja Radgona, 26. december 2007
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Svečana proslava samostojnosti in neodvisnosti

Proslava je bila razdeljena na dva dela. Najprej je v dvorani kulturnega doma
uvodoma pozdravil vse navzoče župan Anton Kampuš, nato pa je moderatorka
Norma Bale na izredno prijeten način in izviren način vodila razgovor s prof.
Francijem Justom, ki je na vljuden način opisal življenje in delo Petra Dajnka in
Antona Kremplja. Za tem je nekaj lepih in prijetnih skladb zaigral harmonikarski
orkester pod vodstvom Olge Radolič.

Po programu v dvorani pa se je svečanost nadaljevala v Aleji veliki, kjer že stoji kip
Antona Trstenjaka. Ob svečanih fanfarah Trobanda je podžupan Dušan Zagorc
pozval župana, častnega občana Slavka Lončariča, dr. Bernarda Rajka, kaplana in
župnika Hozjana, da so zapovrstjo odkrili omenjene doprsne kipe Petra Dajnka in
Antona Kremplja. Na koncu pa so še predstavniki veteranov in rezervnih starešin
položili venec k spomeniku. Izredno domiselna in lepo izvedena proslava, ena boljših,
ki je bila organizirana v občini.

Vabljeni gostje so se ob zaključku še zbrali v kleti, kjer se je župan ob dobri kapljici
vsem zahvalil za lepo izvedbo proslave in vsem zaželel tudi vse najboljše v letu 2008.

