13. februar 2008

Zapisal: Milan NEKREP

Umrl častni občan občine in dolgoletni župnik v
Gornji Radgoni, monsignor Franc Puncer

V sredo, 13. februarja 2008 je bilo mesto Gornja Radgona in vsa bližnja in daljna
okolica odeta v črnino. Bil je pogreb dolgoletnega župnika in častnega občana
Občine Gornja Radgona monsignorja Franca Puncerja. Puncer je bil župnik v Gornji
Radgoni preko 60 let, spoštovan in ugleden duhovnik, ljubezniv in ustrežljiv do vseh,
tudi tistih, ki niso verni.
Pred pogrebno svečanostjo je župan občine Anton Kampuš sklical žalno sejo
občinskega sveta, kjer se je poleg občinskih svetnikov zbralo veliko župnikovih
častilcev od daleč in blizu, župnikovo življenjsko pot pa je orisal podžupan Dušan
Zagorc.
Ob 14.30 je bila maša zadušnica v mestni cerkvi, kjer so se od njega poslovili
domačin in občinski svetnik Ivan Kajdič, nadškof Franc Kramberger, prejšnji župnik
Andrej Zrim in domači župnik Franc Hozjan. Zbralo se je veliko ljudi, za vse v cerkvi
ni bilo dovolj prostora.
V pogrebnem sprevodu je sodelovalo preko 50 duhovnikov, škofje Smej, Turnšek in
Kramberger in seveda nepregledna množica pogrebcev od blizu in daleč, seveda tudi
svojci iz Nazarij in njegovi rojaki, na svečanosti pri kapeli, kjer so pokojnika pokopali,
pa je igrala rudarska godba iz Velenja. Pred odprtim grobom se je v izredno lepem
poslovilnem govoru v imenu občine in občanov poslovil ponovno podžupan Dušan
Zagorc, zapel pa je tudi dokaj obrano župnijski pevski zbor.
Bil je ganljiv in veličasten pogreb, ki ga starejši Radgončani ne pomnimo. Takšno
slovo si je župnik Puncer vsekakor zaslužil. Pokopan je v kapeli na pokopališču, ki je
bila pred leti lepo adaptirana in takrat je gospod Puncer malo za šalo in malo zares
rekel, da bo prav on tisti, ki bo v tej adaptirani kapeli prvi pokopan. Na žalost se je to
tudi uresničilo.

Gornja Radgona, od 1. do 5. aprila 2008

Zapisal: Milan NEKREP

Sejem gradbeništva in gradbenih materialov Megra

1. aprila je bila otvoritev sejma, ki so se ga udeležili predstavniki vseh velikih
gradbenih podjetij (od SCT Primorja, Vegrada in GH Holdinga) in seveda tudi veliko
število predstavnikov tujih gradbenikov.
Uvodoma sta goste pozdravila direktor sejma Janez Erjavec in župan Anton Kampuš.
Erjavec je povedal, da letos sodeluje na sejmu 450 gradbenih podjetij in
posameznikov iz 20 držav in da je med razstavljalci največji del pozornosti usmerjen
k naravnim materialom, učinkoviti rabi energije in novim izzivom pri energetiki,
stanovanjski gradnji in železniški infrastrukturi.
Slavnostni govornik, ki je sejem tudi odprl, pa je bil minister za promet, mag.
Radovan Žerjav. Izjavil je, da je dogodek pomemben tudi za pokrajino in ne samo za
gradbenike. Sejem omogoča celovit pregled ponudbe proizvodnje in storitev, kar je
zagotovilo za prihodnost gradbene dejavnosti. Povedal je tudi, da slovenska država
letos namenja za razvoj in obnavljanje avtocest 823 milijonov evrov, kar je za 13%
več kot lani. Tako bo letos predanih namenom kar 80 km štiripasovnih cest, 11 km
hitrih cest in 3 km navezovalnih cest od tega preko 60 km avtoceste, od Maribora do
Lendave in Pinc, kar bo seveda razbremenilo cesto G1/3, kjer je sedaj z dneva v dan
povečan promet in je stanje nevzdržno.
Župan Anton Kampuš pa je v svojem nagovoru opozoril na zelo slabo cesto Gornja
Radgona – Spodnji Ivanjci, ki je za našo občino povezovalna cesta z avtocesto.

Gornja Radgona, 2. april 2008

Zapisal: Milan NEKREP

Tiskovna konferenca
Energetska prenova vrtca Gornja Radgona

V Špitalu je bila sklicana tiskovna konferenca, kjer so odgovorni številne domače in
tuje novinarje informirali o poteku celovite energetske prenove stavbe vrtca.

Uvodoma so otroci in vzgojiteljice vrtca izvedle kratek kulturni program, za tem pa so
posamezni strokovnjaki razložili, kaj energetska prenova, ki bo prva v Sloveniji za
neko javno zgradbo, pomeni. Stavba bo prenovljena tako, da bo zmanjšana poraba
energije za ogrevanje, izboljšano bo naravno osvetljevanje in poletno senčenje,
pasivno bo hlajenje s toplotno črpalko, toplo vodo bodo ogrevali s pomočjo sončne
energije. O pomenu prenove je govorila direktorica Direktorata za okolje in prostor
Metka Černelč in Stojan habjanič, strokovnjak za tovrstne gradnje. Zatrdil je, da
energetsko varčni objekti porabijo 80 do 90 odstotkov manj energije.

Župan Anton Kampuš je povedal, da je naložba vredna 2,4 mio evrov. Tretjino
vrednosti bo zagotovil Norveški sklad, ostali stroški so na ramenih občine. Povedal je
tudi, da podobno prenovo pripravljajo tudi za osnovno šolo. Ravnateljica Breda
Forjanič pa je poudarila, da bo za 239 otrok, ki v tem letu obiskujejo vrtec velika
pridobitev, sedaj bodo imeli vse možnosti, da si pridobijo naziv »ekovrtec« in
»certifikat kakovosti«.

Gornja Radgona, 12. aprila 2008
Koncert

v
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Zapisal: Milan NEKREP

smrti

nekdanjega ravnatelja Glasbene šole Jožeta
Bezjaka

Harmonikarski orkester Gornja Radgona in Glasbena šola Gornja Radgona sta
priredila ob 10. obletnici smrti nekdanjega ravnatelja in ustanovitelja Glasbene šole
Gornja Radgona izredno kvaliteten koncert.

Celotna zamisel programa, ki je veljala za presenečenje, je bila taka, da so se zbrali
v glavnem vsi harmonikarji, ki so pred petindvajset leti igrali v takratnem Bezjakovem
orkestru in njihov nastop je napovedal Roman Sluga, ki je napovedal nastop
Bezjakovega orkestra pred 25. leti. Bilo je kar ganljivo za vse tiste, ki so prisostvovali
tudi takratnemu nastopu zlasti še, ker so se na ekranu zvrstile tudi slike iz tistih
časov. Pri prvi točki je dirigirala Majda Bickey, ki je bila tudi prva Bezjakova
sodelavka in dolgo časa sta bila z Bezjakom tudi edina učitelja na Glasbeni šoli, saj
je bil Franjo Irgolič na študiju v Ljubljani. Za tem je prireditev izredno lepo vodila
radijska napovedovalka Simona Špindler, dirigirala pa je seveda Olga Radolič, ki ji
gre največ zaslug za obuditev »starega« orkestra in kvalitetno rast »novega«
orkestra.

O pomenu Bezjakovega dela so lepo govorili Marjanu Žula, v.d. ravnatelj Tomaž
Polak, podžupan Dušan Zagorc in Olga Radolič, ki je g. Bezjaka le malo poznala. Na
koncu sta oba orkestra skupaj zaigrala nekaj skladb, organizatorji so dobili tudi
zaslužna priznana. Koncertu sta prisostvovala tudi sin Marko in hčerka Deja z
družinama in seveda veliko uglednih gostov od blizu in daleč, saj je bila dvorana
zasedena do zadnjega sedeža. Hvaležna publika je nastopajoče nagradila z velikim
aplavzom in treba je poudariti, da je tako kvalitetnih koncertov v Gornji Radgoni zelo
malo.

Gornja Radgona, 10. maj 2008
Svečano

odkritje

Zapisal: Milan NEKREP

spominskega

obeležja

–

plošče pri prvi šoli in protestantski molilnici v
Gornji Radgoni

V času »Trubarjevega leta« in v čast 500-letnice rojstva Primoža Trubarja je župan
Anton Kampuš ob sodelovanju Evangeličanske cerkve Republike Slovenije in
Slovenskega

protestantskega

društva

»Primož

Trubar«

pripravil

otvoritveno

slovesnost ob odkritju plošče, na zgradbi na Lackovi cesti, št. 17, kjer je že leta 1535
delovala protestantska šola in molilnica evangeličanske vere.
Na plošči je napis: Na tem mestu je leta 1535 že delovala prva šola in protestantska
molilnica… »za fantiče in dekliče vseh stanov, da se svojega jezika v kratkem časi
brati, pisati in moliti nauče…« (po Trubarjevi cerkovni ordungi).
Svečanosti se je udeležilo veliko število ljudi in povabljenih gostov, med njimi so bili:
Viktor, Žakelj, predsednik Slovenskega protestantskega društva »Primož Trubar,
evangeličanski škof Geza Erniša, predsednik protestantskega društva za Pomurje
Geza Farkaš, evangeličanska duhovnica Violeta Vladimira Mesarič, župan Občine
Apače dr. Anželj, oba naša podžupana Dušan Zagorc in Vinko Rous, nekateri
občinski svetniki in seveda več članov evangeličanske vere iz Pomurja.
Uvodoma je župan v pozdravnem nagovoru orisal pomen protestantizma na
Slovenskem in seveda tudi škodo, ki jo je kasneje rimskokatoliška cerkev naredila, ko
je masovno požigala protestantske knjige. Kulturni program so prispevali učenci
Glasbene šole Gornja Radgona, ploščo pa so odkrili: župan Anton Kampuš, škof
Geza Erniša, duhovnica Violeta Vladimira Mesarič, podžupan Dušan Zagorc in dr.
Ivan Rihtarič.
Škof Geza Erniša in duhovnica Mesaričeva sta plošči blagoslovila, vsi pa so ob tej
blagoslovitvi poudarili še pomen postavljanja podobnih obeležij.
Ob koncu svečanosti so župan in oba podžupana ob materinskem dnevu vsem
prisotnim ženskam podarili rdeče nageljne. V tako prijetnem in prazničnem vzdušju
so udeleženci bili vabljeni na bograč, »Trubarjev tiskar Janez« pa je vsem, ki so želeli
podaril tiskani spomin odtisa Trubarjevega portreta iz tistih časov. Udeleženci so si
lahko ogledali tudi knjigo Dalmatinove biblije, ki je bila v tistem času pravi fenomen.

Gornja Radgona, 24. maj 2008

Zapisal: Milan NEKREP

Slavnostna otvoritev doma za ostarele
v Gornji Radgoni

Številni občani in vabljeni gostje so se ob lepem sončnem vremenu zbrali pred
mogočno in lepo stavbo doma za ostarele, kjer je župan, skupaj z upravo doma
povabil na uradno otvoritev, čeprav dom dela, kakor je bilo rečeno, že od 12.
februarja 2008. Za veselo razpoloženje je skrbela radgonska godba na pihala, v
kulturnem programu pa so sodelovali še Završki fantje in skupina vzgojiteljic iz vrtca
Manka Golarja Gornja Radgona. Župan je v svojem pozdravnem nagovoru pozdravil
poslanca Ferija Horvata, slavnostno govornico Matejo Kožuh-Novak, oba podžupana,
direktorja Stavbarja Maribor g. Temnika, radgonskega župnika in protestantsko
duhovnico Mesaričevo in seveda župane in predstavnike sosednjih občin. Na kratko
je orisal tudi uspehe radgonske občine. Poleg doma za ostarele, za katerega nekateri
govorijo, da je najlepši v Sloveniji, je omenil obnovo negovskega gradu, obnovo in
preureditev vrtca, čaka pa nas še obnova radgonske šole z novo telovadnico,
gradnja mladinskega doma, urejanje parka pred domom, izredno pomemben bo
projekt obeh Radgon, ki bo trajal 10 let in več.
Govoril je tudi direktor Stavbarja g. Temnik, ki je povedal, da bodo začeli z gradnjo 28
varovanih stanovanj ob domu, sam dam s 150 ležišči pa je stal 8,6 milijonov evrov.
Slavnostna govornica Mateja Kožuh-Novak je poudarila pomen gradnje domov v
Sloveniji, saj čaka na sprejem v varstvo cca. 14.000 starostnikov. V teh domovih pa
je treba za dobro počutje varovancev tudi s prostovoljci, ki bi prihajali pomagat
zaposlenim, da ne bi bili preveč osamljeni. Govoril je še podžupan Vinko Rous in
direktor doma Marjan Žula. Po pozdravu varovanke ge. Svetec so vrvico prerezali:
župan Anton Kampuš, predsednica ZDUS Mateja Kožuh – Novak, direktor Stavbarja
Temnik in direktor doma Marjan Žula, blagoslovila pa sta dom radgonski župnik g.
Hozjan in protestantska duhovnica Vladimira Mesarič. Za tem so bili vsi prisotni
povabljeni na čašo šampanjca in prigrizek.
Bila je izredno lepa in domiselna otvoritev.

Gornja Radgona, 25. maj 2008

Zapisal: Milan NEKREP

Prvi koncert na novoustanovljenega plesnega
orkestra »Big Band«

Nov orkester je ustanovila Glasbena šola Gornja Radgona z glavnim pokroviteljem
Radgonske gorice d.d. iz Gornje Radgone. Orkester je igral v polni zasedbi 18
glasbenikov, nekaj je bilo domačinov, nekaj pa izposojenih poklicnih glasbenikov, ki
pomagajo, dokler ne bo dovolj domačih. Pohvalno je tudi to, da igra kar nekaj
profesorjev, ki poučujejo na radgonski glasbeni šoli. Napovedovalka je bila Norma
Bale, ravnatelj Tomaž Polak pa je orisal zgodovino nastanka orkestra. Dirigent je bil
domačin Ahlin, ki ima veliko sposobnosti, da je uspel v kratkem času pripraviti toliko
glasbenikov, da so izvrstno igrali zahteven program starejših skladateljev džeza, zelo
znane komade, ki so izvrstno polnili ušesa, zlasti starejših poslušalcev. Na posebno
lep način, ki nas je vse ganil, so se poslovili od bivšega ravnatelja Marjana Žule, ki je
bil ravnatelj Glasbene šole kar 25 let. Dobil je tudi nekaj daril, posebno lepo pa se je
od njega poslovil tudi Anton Slana, župan Občine Sveti Jurij. Poslušalci so bili nad
celotnim scenarijem navdušeni, in kar niso hoteli prenehati s ploskanjem tako, da so
morali dodati še dve skladbi. Posebno je navdušila Urška Orešič, ki poučuje na
Glasbeni šoli v Gornji Radgoni klavir, saj ni samo izvrstno igrala na električni klavir,
ampak je tudi izvrstno pela.

Izredno uspešen koncert. Radgončani smo lahko ponosni, da smo ga dobili.

Gornja Radgona, 3. junij 2008

Zapisal: Milan NEKREP

Podpis pogodbe o gradnji vinskih cest v
projektu » Mreženje vinskih poti G. Radgona«

Župan Občine Gornja Radgona Anton Kampuš je s predstavniki gradbenih in
komunalnih podjetij, ki so vrh zastopali: Marjan Bračko – Komunala

Slovenske

gorice, Bernhard Jakopitsh – družba Kostman, Bojan Hočevar – Cestno podjetje
Ljubljana, Marjan Pangrac – Asfalti Ptuj in Janez Horvat – SGP Pomgrad Murska
Sobota, podpisal pogodbo, ki predvideva ureditev vinskih poti v Občini Gornja
Radgona v dolžini 9,5 km v vseh petih krajevnih skupnostih v vrednosti 1,9 milijona
evra, od tega bo država Slovenija zagotovila 1,3 milijona. Pri projektu sodelujeta
vladna služba za lokalno samoupravo ter Evropski sklad za regionalni razvoj. Poleg
teh cest posodobljenih še nekaj drugih cest v občini v skupni vrednosti 388.000
evra,od tega bo občina zagotovila 173.000 evra, ostalih 215.000 evra pa bo
zagotovila prav tako država. Vsega bo posodobljenih preko 11 km cest v skupni
vrednosti 2,3 milijona evra, od tega bo država zagotovila 1,085.000 evra. Odlična
poteza župana, ki je znal pridobiti toliko sredstev od drugod.

Gornja Radgona, 5. junij 2008
Odprtje

razstave

vseevropskega

Zapisal: Milan NEKREP

natečaja

»Bilateral Design Competition Gornja RadgonaBad Radkersburg«

Mesti Gornja Radgona in Bad Radkersburg sta razpisali natečaj za turistično in
gospodarsko povezavo obeh mest, na katero se je prijavilo več krajinskih arhitektov.
Sredstva za izvedbo natečaja in seveda za izdelavo projektov so zagotovili: Evropski
sklad za regionalni razvoj, Dežela Štajerska, Ministrstvo za okolje in prostor Slovenije
in seveda obe mesti. Nosilec projekta in organizacije je bila Zveza vodnega
gospodarstva v okraju Radkersburg, žirijo za ocenitev projektov pa so sestavljali:
prof. Andrea Cejka, krajinska arhitektka – predsednica, Saša Aleksander Ostan,
arhitekt in urbanist iz Ljubljane (drugače domačin), Erich Prattes, poslanec v
Štajerskem deželnem parlamentu in dr. Mitja Bricelj, državni sekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor Slovenije.

Prireditev je pričel župan Anton Kampuš, ki je obrazložil tudi sam projekt, ki bo
zajemal ureditev objektov za šport, ureditev starega dela Gornje Radgone, skupaj z
grajskim naseljem in gradovi, na avstrijski strani pa predvsem rekreacijske objekte ob
Muri, saj sta predvidena še dva nova mostova.
V projekt bi bilo v desetih letih treba vložiti 80 – 100 milijonov EUR, predvsem bi to
bila mednarodna sredstva. Svoje videnje in možnosti realizacije so obrazložili še:
proj. Andrea Cejka, Saša Aleksander Ostan, župan Peter Merlini, pozdravne besede
pa je izrekel tudi poslanec Erich Pratter.
Otvoritve se je udeležilo veliko ljudi, ki so si z zanimanjem ogledali razstavljene
projekte na ograji na mostu. Po končani prireditvi je župan vse povabil na zakusko v
kavarno Kompas, ob 21. uri pa smo si še lahko ogledali svetlobno glasbeni dogodek,
kjer je nastopil tudi kvartet saksofonistov.

Izredno lepa in odmevna prireditev.

Gornja Radgona, 20. junij 2008

Zapisal: Milan NEKREP

Razstava slik iz časa napaka JNA na Gornjo
Radgono v počastitev Dneva državnosti, ki jo je
pripravil Milan Klemenčič

V organizaciji Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Občine Gornja Radgona je bila
pripravljena omenjena razstava. Uradno je vse pripravila direktorica zavoda in
predala besedo dr. Ivanu Rihtariču, ki je obširno govoril O Milanu Klemenčiču,
legendi radgonskih fotografov, ki je začel fotografirati z enajstimi leti. Prisoten je bil z
aparatom že v stari Jugoslaviji, za časa okupacije in fotografiral po vojni in vse do
danes je s fotoaparatom zajel vse pomembne dogodke, ki so se zgodili v prejšnji
veliki občini in seveda sedaj. Pričujoča razstava pa prikazuje dogodke, izredno težke
za našo Gornjo Radgono, od požganih hiš, razrušenega zvonika, nekatere
pomembne osebnosti, ki so prišle v mesto po odhodu »jugovojske«.
Izredno zanimiva razstava, tako se je izrazil župan Anton Kampuš, ki je Milanu
čestital za dolgoletno kvalitetno delo, hkrati pa nanizal tudi nekaj pomembnih
dogodkov, ki čakajo Gornjo Radgono še na gospodarskem področju.
Otvoritve razstave se je udeležilo veliko ljudi, ki so se izražali o vsem zelo pohvalno,
tudi o dobrotah, ki so bile pripravljene.

Gornja Radgona, 28. junij 2008

Zapisal: Milan NEKREP

60. obletnica ustanovitve Zveze borcev NOB
Slovenije

Združenje borcev za vrednote NOB-e, tako se sedaj po novem organizacija imenuje,
je pripravilo veličastno proslavo na sejmišču v Gornji Radgoni. Prišli so člani iz vseh
štirih občin, na tem območju deluje območni odbor, veliko simpatizerjev, pa tudi
gostov iz celotnega Pomurja in Maribora, med njimi tudi podpolkovnik Fišer iz
mariborske vojaške enote Rudolf Maister.
Goste in udeležence je najprej pozdravil Jože Kos, predsednik krajevne organizacije
iz Gornje Radgone, slavnostni govornik pa je bil župan Anton Kampuš.
V svojem govoru je podčrtal pomen NOB za zmago nad fašizmom in pomen podpore
borčevske organizacije pri razvoju Slovenije v času stare Jugoslavije, zlasti pa
podporo borčevske organizacije svojim vnukom in vsem, ki so se borili za novo,
samostojno Slovenijo.
Program je povezal član združenja Roman Sluga v kulturnem programu pa je
sodelovala radgonska godba na pihala, učenci glasbene in osnovne šole, recitatorka
Zdenka Filipič.
Ob koncu so najzaslužnejšim podelili priznanja. Zlato plaketo, najvišje slovensko
priznanje je dobil Jože Kos, posebno priznanje pa je dobil tudi Zlato Pavlica, ki je bil v
Gornji Radgoni leta 1948 prvi predsednik Zveze borcev, najbrž edini še živeči borec,
ki je bil partizan vsa štiri leta NOB.
Razvili so tudi nov prapor z novim imenom, ki ga je predsednik območne organizacije
Drago Štumf izročil praporščaku.
Seveda ni manjkalo dobrega vojaškega golaža, ki ga je pripravila slovenska vojska iz
Maribora in dobre kapljice. Lepa proslava in številni udeleženci so bili zelo zadovoljni.

Gornja Radgona, 2. julij 2008

Zapisal: Milan NEKREP

Obisk predsednika Republike Avstrije na mostu
v Gornji Radgoni
Predsednik Republike Avstrije dr. Heinz Fischer se je med ogledom razstavnih
projektov za urbanistično ureditev dveh sosednjih mest (Gornja Radgona in Bad
Radkersburg) srečal tudi z radgonskim županom Antonom Kampušem.
Avstrijski predsednik je bil na obisku v Murecku in Radkersburgu in na predlog
župana Merlinija si je ogledal tudi razstavo nagrajenih projektov o urbanistični
povezavi obeh mest, ki visijo na ograji mostu. O prizadevanjih se je izrazil zelo
pohvalo in ocenil, da je to prava povezava med narodoma in da je to cilj ljudi o
Evropi: Zbliževanje ljudi. Izrazil je vso podporo projektu in dejal, da je sedaj naloga
obeh županov, da bodo stvari stekle, obe državi pa bosta zadeve podpirale.
Enakega mnenja je bil tudi državni sekretar iz Ministrstva za okolje dr. Mitja Bricelj, ki
je predsedniku na naši strani (v angleščini) predstavil projekt. Srečanje je bilo zelo
prisrčno, le povabila župana, da bi mu nazdravili na naši strani s šampanjcem in mu
ponudili originalno prleško gibanico, zaradi avstrijskega »protokola« ni mogel sprejeti.

Gornja Radgona, 23. avgusta 2008

Zapisal: Milan NEKREP

Otvoritev 46. kmetijsko – živilskega sejma v
Gornji Radgoni

Na otvoritveni ceremoniji se je zbralo veliko število povabljenih gostov in tudi dr.
Danilo Türk, predsednik Rpublike Slovenije, Iztok Jarc – minister za kmetijstvo Ciril
Smrkolj – predsednik Kmetijsko – gozdarske zbornice, vinski predstavniki Hrvaške –
Božidar Pankratic, Makedonije – Aco Spasovski, predstavniki tudi drugih držav, saj
jih razstavlja

kar 28. Prisotni so bili tudi nekateri pomurski župani, predstavniki

gospodarstva in drugi pomembni gostje, med njimi seveda tudi vinska kraljica
Slovenije.
Uvodoma je vse pomembne goste predstavil in pozdravil Janez Erjavec in prikazal
osnovno shemo v letošnjem letu. Je do sedaj največji, razstavlja 28 držav s 1650
razstavljalci

na 65.000 m2 razstavnih površin. Spremljevalni program, ki ga je

sooblikovala KGZ, glavni gostji sta letos sosednja Hrvaška in Madžarska. V
naslednjem letu se bo sejem preimenoval v ARGO, prisotni pa so z aplavzom
pozdravili informacijo, da bo naslednje leto pri nas svetovno prvenstvo v oranju.
Naslednji govornik je bil naš župan Anton Kampuš, ki je vsem gostom zaželel
dobrodošlico, obenem pa nanizal nekaj uspehov občine, pa tudi težave na področju
kmetijstva, saj je toča in neurje uničilo veliko vinogradov, sadovnjakov in poljščin,
veliko je poškodovanih tudi gospodarskih objektov, hiš tako, da je škoda ogromna,
občina pa je dobila le 7% sredstev od ocenjene škode. Poudaril je nujno ureditev
sistema varovanja pred točo, morda tudi letalska zaščita ali reže.
Ciril Smrkolj – predsednik KGZ je poudaril, da klimatske razmere zahtevajo tudi
spremembo načina kmetovanja, več posluha za nevladne organizacije s strani

politike, stroke, ljudi z izkušnjami – Slovenci so bili vedno prijazni, veseli, taka mora
biti tudi Slovenija.
Minister Iztok Jarc je zaželel, da bi poslanstvo sejma, tudi če bo sprememba imena,
moralo ostati enako – promocija sodobnega, ekonomsko usmerjenega in evropsko
naravnanega kmetovanja. Imamo dokument »Reforma kmetijske politike do 2012«, s
katerim bo Slovenija lahko pridobila veliko evropskih sredstev, za ublažitev nastale
škode po neurjih pa je država zagotovila poleg zavarovalnic 1 mio evrov.
Predsednik države dr. Danilo Türk je zgodovinsko prikazal kmetijstvo kot temelj ene
najstarejših kultur. Zdravo in kvalitetno hrano prideluje le kmetijski sektor, zato mu je
treba pomagati in ga negovati. Kmetje so bili vedno vztrajni, da so se lahko obdržali
na zemlji, takšni bodo morali biti tudi v bodoče, kajti prihajajo težji časi, obdobje
cenene hrane je končano.
V kulturnem programu je sodelovala Manca Ismajlova, ki je zapela himno in znano
pesem: »Čez zelene trate grem v hribe v svate«.
Sodeloval pa je tudi radgonski Big band orkester, ki je imel po končanem
ceremonialu pravi koncert.
Ocena: eno najboljših otvoritev in eden boljših sejmov.

Police, 3. september 2008

Zapisal: Milan NEKREP

Otvoritev dveh cest – Zomarov breg in lokalne
ceste Police - Zbigovci

Krajevna skupnost Črešnjevci – Zbigovci je pripravila slovesnost ob otvoritvi dveh
omejenih cest pri domačiji Sinič Drago v Policah.
Navzoče je pozdravil predsednik KS Črešnjevci – Zbigovci, Janez Kralj in predstavnik
domačina Drago Sinič. Ker se je zadeva odvijala v času predvolilne kampanje je bil
glavni govornik župan Anton Kampuš. Podrobno je opisal uresničevanje programa
izboljšave cestne infrastrukture v občini, plan sta bili tudi ti dve cesti in seveda druge
pomembne strani, ki se uresničujejo v času njegovega mandata sedaj, bo pa
vsekakor uresničenih še več projektov, če bo izvoljen za poslanca. Okrog 50 ljudi, v
glavnem domačinov je bilo dobro razpoloženih in pogoščenih.

Gornja Radgona, 11. september 2008
Otvoritev

prenovljene

ceste

na
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stadion,

povezovalna cesta na športni center do doma
za ostarele

Krajevna skupnost Gornja Radgona in župan Anton Kampuš sta povabila na
otvoritev prenovljene Ceste na stadion in kolesarsko pot, oziroma sprehajalno pot. V
času predvolilne kampanje, kjer je bil center pozornosti medijev župan Anton
Kampuš, poslanski kandidat.
Uvodoma je vse pozdravil predsednik KS Gornja Radgona Mitja Ficko in zaželel
vsem dobrodošlico. Govoril je o pomenu ceste, ki jo je imenoval okno na stadion in
okno do doma za odrasle. Prisotnih je bilo okrog 40 ljudi, od tega le 6 občinskih
svetnikov, v glavnem strankarskih kolegov, pa veliko novinarjev, nekaj pa tudi
predstavnikov izvajalcev.
Učenec glasbene šole Benjamin Krajnc je zaigral kratko skladbo na harmoniko za
tem pa je prevzel besedo Antona Kampuš. Opisal je pomen te ceste, ki je dala
posebno spremenjeno lice sedaj urejenemu stadionu in bodočemu parku. Cesta s
pločnikom sprehajalno potjo je veljala cca. 140.000 evrov. V ta kompleks urejevanja
stadiona spada še mladinski dom in športni dom. »Startali smo na mednarodna
sredstva, pa nismo bili izbrani, saj bi v kompleksu morale biti tudi kapacitete za
študente. Aktivnosti za ta sredstva se nadaljujejo. Pričel se bo urejati tudi park, poti,
zasajevanje drevja, vse pa seveda ne bo šlo naenkrat«, je povedal župan.

Trak so prerezali: Joža Ravnikar, Ivo Štrakl, nekoč uveljavljen športnik in Anton
Kampuš, župan. Medijsko izredno odmevna slika. Sledilo je seveda tudi pogostitev v
prostorih nogometnega kluba.

Gornja Radgona, 12. september 2008
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Otvoritev prve enote – zgradbe prenovljenega
vrtca Manko Golar v Gornji Radgona

Najprej je bila tiskovna konferenca na kateri je župan Anton Kampuš predstavil
projekt ekološko – energetske prenove vrtca, ki bo končana 2009. Stala bo skupaj
2,4 milijona evrov, od tega je Norveška dala nepovratnih sredstev 800.000 evrov,
ostalo so občinska sredstva. Povedal je tudi, da je v občini še en velik projekt
Negovski grad, kjer je financiran v celoti s strani države, oziroma mednarodnih
sredstev. Pripravlja pa se tudi velik projekt Republike Slovenije in Avstrije – obnova
starega mestnega jedra s povezavo z rekreacijskim centrom na obeh bregovih Mure
za obdobje 10 let. Povedal je tudi, da je Občini Gornja Radgona predvsem z dobro
pripravljenimi programi od leta 2006 – 2008, uspelo dobiti dodatno 2,1 milijona evrov.
Dr. Rado Genorio predstavnik Nacionalno kontaktne točke za Norveški finančni
mehanizem pa je povedal, da gre takrat za pionirsko dejanje, ko gre za vstop v
finančni prostor za posodobitev ekološko – energetskih objektov (vrtcev, šol in drugih
institucij), ki bodo s tako posodobitvijo porabile manj plastičnih energij zlasti za
kurjavo itd..
V Sloveniji bo možno s takimi programi pridobiti 20 milijonov evrov. To so nepovratna
sredstva in objekt vrtca v Gornji Radgoni je v Sloveniji prvi, možno pa je dobiti še več
sredstev, le programi morajo biti narejeni pravočasno in zastavljeni tako, da bo
zmanjšanje emisij plinov in porabe elektrike na prvem mestu.
Univ. dipl. ing. gradbeništva Stojan Habjanič pa je razložil kaj pomeni celovito
prenovo, predvsem zmanjšanje trošenja vseh vrst energij, uporaba sončne energije,
toplota se črpa iz tal (toplotna črpalka) in še več drugih novosti.

Po končani tiskovni konferenci pa je bila otvoritev, kjer se je gostom predstavil tudi
Runard Jensen – odpravnik poslov Norveškega veleposlaništva. Župan je ponovno
predstavil vse navzoče, kratke pozdrave in pomen take prenove je ponovno
obrazložil dr. Rado Genorio, daljši pozdravni govor pa je imel tudi dr. Runard Jensen,
njegov govor pa je prevajalec izredno lepo prevajal. V kulturnem programu so
nastopili otroci skupaj z vzgojiteljico in s spremljavo »domačega« ansambla, za
konec pa je izrekla zahvalo še ravnateljica Breda Forjanič.

Gornja Radgona, 18. september 2008
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Slavnostno polaganje temeljnega kamna
za izgradnjo trgovskega centra v Gornji Radgoni

SGP Pomgrad je povabil župana in občinske svetnike in druge goste na slavnostno
polaganje temeljnega kamna za izgradnjo trgovskega centra v Gornji Radgoni.
Najprej so zaigrali učitelji glasbene šole. Zaigrali so evropsko himno. Za tem je
direktor Pomgrada Tadej Ružič predstavil projekt. Gre za trgovski center z
restavracijo s pogledom na Muro v vrednosti 2,8 milijona evra. Pohvalil je občino in
upravno enoto, ki je hitro in ažurno opravila vse potrebno, da so lahko pridobili
gradbeno dovoljenje. V kratkem se bo tudi pričela gradnja stanovanjskega bloka v
vrednosti 5,2 milijona evra.
Župan je vse prisrčno pozdravil in izrazil veselje, da je do te gradnje končno prišlo.
Poudaril je, da s to gradnjo začnemo uresničevati projekt obeh mest. Sporočil je tudi,
da bo se v kratkem pričelo tudi obnova vojašnice – gradu v Gornji Radgoni, ki jo bo
izvajal Stavbar. Potem je prevzel besedo Igor Banič predstavnik Panvite in povedal,
da bo v sklopu te zgradbe prvi večji mesni center, kjer bodo na razpolago raznovrstni
mesni izdelki.
Temeljni kamen so ob izgradnji položili: župan Anton Kampuš, Igor Banič, Tadej
Ružič in projektantka Barbka Šušek. Med gosti sta bila tudi oba podžupana in
nekateri občinski svetniki: Feliks Petek, Stanko Sakovič, Nataša Lorber in častni
občan Slavko Lončarič. Po prireditvi pa je direktor Andrej Ružič povabil vse goste na
kosilo v restavracijo Majde Šmid. Kratka in prisrčna prireditev, še lepša pa bo, ko bo
objekt 2009 zgrajen.

Volitve v Državni zbor Republike Slovenije

Zapisal: Milan NEKREP

21. september 2008

Občina Gornja Radgona spada že več let v 6. volilni okraj, ki ga tvorijo občine: Gornja
Radgona, Radenci, Sveti Jurij in letos prvič tudi občina Apače. Naš 6. volilni okraj je
eden izmed 11. volilnih okrajev, ki so v 8. volilni enoti s sedežem na Ptuju. V
Republiki Slovenji je 8 volilnih enot in v vsaki volilni enoti je 11 okrajev, torej skupaj
88 okrajev in toliko je tudi poslancev v Državnem zboru. Prišteti je treba še dva
poslanca narodnosti (italijanska in madžarska) in tako dobimo skupaj 90 poslancev,
kolikor šteje Državni zbor. V 8. volilno enoto spadata tudi upravni enoti Lenart in
Pesnica, seveda pa vse občine v upravni enoti Ptuj, Ormož, Ljutomer, Lendava in
Murska Sobota. Vsaka stranka je lahko kandidirala enega kandidata v vsakem
volilnem okraju tako, da smo imeli na listi 15 kandidatov in to napisani po vrsti, kot jih
je določil žreb:
zap.št.

Stranka

1.

Socialni demokrati SD, kandidat Anton Kampuš

2.

Nova Slovenija, NSi, kandidat Peter Kralj

3.

Lista za čisto pitno vodo, kandidat Albin Horvat

4.

LDS, Liberalna demokracija Slovenije
kandidatka Ksenija Kovač

št. glasov

% glasov

3752

35,68

347

3,25

51

0,48

398

3,37

2944

28,12

798

7,67

5.

SDS, Slovenska demokratska stranka
kandidatka Marjana Žnuderl

6.

SNS, Slovenska nacionalna stranka
kandidat Matej Ivanuša

7.

SSN, Stranka slovenskega naroda
kandidat Miroslav Starman

25

0,21

8.

LPS, Lista za pravičnost in razvoj
kandidat Jožef Kuhar

33

0,31

9.

DeSUS, Demokratska stranka upokojencev
kandidatka Inge Ivanek

795

7,59

10.

Krščanska demokratska stranka
kandidatka Marija Sraka-Šadl

69

0,61

11.

SLS in SMS, Slovenska ljudska stranka in
Stranka mladih Slovenije, kandidatka Nataša Lorber

359

3,45

12.

Zelena stranka in zeleni progres
kandidat Jožef Cmor

43

0,41

13.

Zeleni Slovenije, kandidat Črtomir Zadravec

45

0,43

14.

Zares – Nova politika, kandidat Anton Slana

777

7,39

15.

Lipa, kandidatka Irena Lubej-Pasanov

106

1,02

Iz tabele je razvidno, da je daleč največje število glasov dobil župan Anton Kampuš iz
Socialnih demokratov, takoj za njim pa Marjana Žnuderl iz SDS.
Zanimivo je tudi, da je v 8. volilni enoti zmagala SDS, le v volilnem okraju v Gornji
Radgoni in enem okraju od dveh v Murski soboti pa SD.
V Sloveniji pa je SDS zmagala v petih volilnih enotah od osmih. V dveh ljubljanskih
volilnih enotah je zmagala SD, saj je v Ljubljani Center - Bežigrad SD dobila 19.196
glasov več, to znaša na državni ravni 1,816%, kar je bil vzrok, da je SD zmagala z
enim poslancem več in jih ima 29, SDS pa ima 28 poslancev, Zares ima 9 poslancev,
DeSUS 7 poslancev, SNS 5, SLS-SMS 5, LDS 5, skupaj torej 88 poslancev, NSi in
LIPA pa sta izpadli iz parlamenta.
V našem 6. volilnem okraju je bilo vpisanih 18.311 volivcev, veljavnih glasovnic je bilo
10.503, udeležba pa je bila 57,83%. Tudi pri teh volitvah se je pokazalo, da stranke
ene ali desne usmeritve, ki bi sama lahko sestavila vlado z zadostnim številom
glasov v parlamentu ni. Iskati in sestaviti bo potrebno primerno koaliciji in sicer levosredinskih strank SD , Zares, LDS, DeSUS, kar pa seveda ne bo lahko zlasti zaradi
razdelitve ministrskih resorjev. Mandatar pa bo zagotovo Borut Pahor, prvak SD.
V našem Pomurju je 5 volilnih okrajev, izvoljeni pa so bili naslednji poslanci:
1. Anton Kampuš, SD, (župan Občine Gornja Radgona), v 6. volilnem okraju;
2. Franc Jurša, DeSUS, (župan Občine Ljutomer), v 3. volilnem okraju;
3. Miran Györek, SNS, v 4. volilnem okraju
4. mag. Radovan Žerjav, SLS, v 1. volilnem okraju
5. Laszlo Göncz, predstavnik madžarske narodnosti

13. praznik Občine Gornja Radgona

Zapisal: Milan NEKREP

Od 1. 10. do 5. 10. 2008

Pripravljen je bil bogat program, kar s 15. prireditvami, med katerimi je treba posebej
omeniti spominsko mašo za dr. Antona Trstenjaka in položitev vencev na oba
grobova častnih občanov Antona Trstenjaka in Franca Puncerja. Pred slavnostno
sejo, ki je bila 1. oktobra je bila otvoritev fotografske razstave Iva Borka pod
naslovom »Svet je lep, a dom je svet«.
Tudi slavnostna seja je bila nekaj posebnega. Po nagovoru Antona Kampuša,
župana in podelitvijo priznanj, je bila premiera lutkovne predstave Narcis in Eho v
produkciji Ars Altera Pars v režiji ge. Jasmine Molnar Urbanič. Bila je zanimiva in
domiselna predstava, ki so jo gledalci z navdušenjem sprejeli.
Priznanja za leto 2008 so dobili:
1. Nagrada dr. Antona Trstenjaka za življenjsko delo na področju kulture, predvsem
vodenja tamburaškega zbora iz Črešnjevec Alojz Wolf;
2. Zlat grb Občine Gornja Radgona za leto 2008 je dobil Stanislav Sakovič za
aktivno delo v krajevni skupnosti, veteranskem društvu Sever, za aktivno delo na
področju preventive in vzgoje v cestnem prometu, predvsem pa za aktivno delo v
Odboru za sprotno spremljanje izgradnje avtoceste v Pomurju, ki je z animacijo
občanov veliko prispeval, da bo avtocesta končana do konca oktobra 2008.
3. Srebrni grb Občine Gornja Radgona za leto 2008 je prejel Andrej Žnidarič za delo
na področju slikopleskarstva in fasaderstva;
4. Bronasti grb za leto 2008 je prejela Dragica Lipnik, medicinska sestra za
predsedovanje in aktivno delo v organizaciji Rdečega križa v Negovi;
5. Listina Občine Gornja Radgona za leto 2008 so prejeli Mladi gasilci iz Spodnjih
Ivanjc za pohvale vredne rezultate na občinskih, regijskih in državnih gasilskih
tekmovanjih;
6. Posebno priznanje Občine Gornja Radgona je prejela Enota za reševanje iz vode
PGD GA-PO-RA za velik prispevek in pomoč pri reševanju ponesrečencev pri
hidroelektrarni Blanca na Savi.

Priznanja sta podeljevala župan Anton Kampuš in predsednik komisije za pohvale in
priznanja Zvonko Gredar.
Svečana seja je bila še posebno dobro obiskana in vladalo je prijetno vzdušje, saj je
župan Anton Kampuš bil pred kratkim izvoljen za poslanca v Državni zbor in je prejel
tudi veliko čestitk.
Tudi ostale prireditve so bile zanimive in treba je poudariti, da je bilo praznovanje
letošnjega občinskega praznika eno izmed boljših doslej.
Seveda sta nas kot vsako leto obiskali tudi delegaciji iz Bruchsala –Helmsheima v
sestavi: predsednik kraja Helmsheim Hans Gaugenrieder s soprogo Sonjo,
organizatorica srečanj Inge Sautter in sekretar občine Bruchsal Klaus Eberle.
Delegacijo iz pobratenega Mladenovca iz Srbije so sestavljali: Zoran Kostič, član
mestnega parlamenta iz Beograda, Dejan Cokić, namestnik predsednika občine,
Dragana Lukać, članica občinskega sveta, Predrag Vulinovič, sekretar občine
Mladenovac, Lidija Lekić, vodja kabineta predsednika občine in šoferja Slavko
Markovič in Zoran Ivković.
Delegaciji sta imeli vsaka svoj program, vsako posebej je sprejel tudi župan Anton
Kampuš, zanimiva je bila skupna večerja obeh delegacij, kjer so bile izmenjave
zdravic in kjer je sledilo povabilo občine Bruchsal-Helmsheim, da delegacija iz
Mladenovca v naslednjem letu obišče Bruchsal.

Gornja Radgona, 17. oktober 2008
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Svečano odkritje doprsnega kipa Manka Golarja
ob 20. obletnici smrti

Župan Anton Kampuš je povabil na svečanost ob odkritju doprsnega kipa Manka
Golarja. Udeležilo se ga je veliko kulturnikov, učiteljev in tudi nekaj uglednih gostov.
Program je pripravila OŠ Gornja Radgona – učitelji z recitalom pesmi iz njegove
pesniške zbirke »Pozabljeni dan«. Izredno lepo sestavljen mozaik Golarjevih pesmi,
ki so ga popestrile tudi nekatere pesmi Ivana Minattija, s katerim sta bila prijatelja.
Vmes je pela šansone Alenka Regoršek, recital pa je sestavila Vera Granfol.
Manko Golar je bil učitelj, ravnatelj, pesnik in vsestranski kulturni delavec – tako ga je
okarakteriziral profesor Franci Just, ki mu je bil Golar ravnatelj.
goste in udeležence je najprej pozdravil župan Anton Kampuš, še posebno pa
akademika, kiparja Draga Tršarja, ki je kip izdelal. Prisotna sta bila tudi učenca Draga
Tršarja, Mirko Bratuša in Vodopivec, ki sta izdelala doprsne kipe prejšnjih
pomembnih mož v Aleji velikih.

Kip so odkrili: Župan Anton Kampuš, podžupan Vinko Rous in akademski kipar Mirko
Bratuša.
Spominsko drevo so zasadili: Zdenka Filipič, njegova učenka in pevka, učenka OŠ,
kjer je bil Manko Golar dolga leta ravnatelj in Andrej Subašič, ki strokovno bdi nad
Alejo velikih.
Trake na spominsko drevo sta privezala pisateljica Karolina Kolmanič in nekdanji
ravnatelj radgonske šole, ki je nasledil Manka Golarja.
Darila kiparjem sta podarila župan Anton Kampuš in direktorica Zavoda za kulturo,
turizem in promocijo Gornja Radgona, Norma Bale.
Nekaj spominov na prijatelja Manka Golarja je obudil Vinko Rous, za vse storjeno pa
se je zahvalil sin Marko Golar.
Lepa in kvalitetna prireditev, vse priznanje za izvedbo ravnatelju Dušanu Zagorcu.

Gornja Radgona, 28. oktober 2008
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10. osrednja proslava Dneva reformacije in
spomina 500 – letnico rojstva Primoža Trubarja

V organizaciji Občine Gornja Radgona, Slovenskega protestantskega

društva in

Evangeličanske cerkvene Občine Apače je bila pripravljena proslava z obširnim
programom v kino dvorani, osrednji izvajalec programa je bil mešani pevski zbor
Cantemus iz Kamnika pod dirigentom Matjažem Ščekom. S priložnostnimi točkami so
sodelovali tudi učenci iz osnovnih šol: Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij.
Uvodoma je vse navzoče in goste pozdravil podžupan Občine Gornja Radgona Vinko
Rous, med gosti je bil tudi evangeličanski škof Erniša in predstavnik Protestantskega
društva za Pomurje Geza Farkaš.
Glavni in slovesni govornik je bil ugleden in eden izmed ustanoviteljev Slovenskega
protestantskega društva Slovenija Franc – Feri Horvat. V svojem govoru je predvsem
zbral citate, ki so jih izrekli nekateri prisotni slovenski poznavalci Protestantizma kot
na primer akademika Žekš, Kmecl in drugi. Vsi so poudarjali, da je protestantsko
gibanje navdušil Primoža Trubarja, da se ga je navzel in, da je izpolnil zahteve, da bi
naj vsak vernik nove vere sam bral sveto pismo in ga imel napisanega tudi o svojem,
materinem jeziku. Tako je bil Trubar nehote utemeljitelj slovenske književnosti in
slovenskega

knjižnega

jezika

in

prav

zaradi

tega

eden

največjih

sinov

slovenskega naroda. Pevski zbor je med drugim zapel tudi protestantsko himno,
vmes so nastopili šolarji, osrednji dogodek pa je bil koncert pevskega zbora
Cantemus, ki je zapel najprej pet Trubarjevih modalnih pesmi v priredbi I. Florjanca,
dve Gallusovi pesmi in štiri pesmi odarjev. Kvaliteten program, kvalitetnega zbora.
Na koncu je «mojster Janez« vsem nastopajočim poklonil spominski Trubarjevega
besedila, Geza Farkaš in Violeta Mesarič pa sta se zahvalila sponzorjem in jim
poklonila skromna darila. Priznanje je dobila tudi Občina Gornja Radgona.
Seveda na koncu ni manjkalo dobre kapljice in prigrizkov Neformalne ženske skupine
»Čarobne roke«.

Gornja Radgona, 30. oktober 2008

Zapisal: Milan Nekrep

Svečana otvoritev zadnjega odseka avtoceste
Maribor – Lendava – Pince od Lendava do Vučje vasi

Ta dan si bodo prebivalci od Lenarta, Benedikta, Gornje Radgone, Radenc, in
Hrastja Mote do Vučje vasi zagotovo zapomnili za vse življenje. Čeprav je bila
otvoritev zadnjega odseka v dolžini 26 km prijavljena za 12. uro, program se je pričel
okrog 13. ure, je promet za tovornjake stekel po cesti okrog 19. ure. Bilo je seveda
poleg veselja tudi veliko kritike, najprej zaradi zamude ministra Žerjava, ki ga je
zanesljivo več kot tisoč povabljenih in seveda tudi radovednih gostov, čakalo v
močnem vetru. Ko je končno prišel, se je opravičil s tem, da je v Ljubljani, čakal na
vsa dovoljenja za obratovanje ceste in dokumente. Kritika je bila predvsem s strani
šoferjev tovornjakov, ki so morali na avtocesti z obeh strani čakati cca. 5 ur, da so
lahko nadaljevali pot. Pri vseh teh nevšečnostih, pa je bilo veliko veselja in
zadovoljstva med navzočimi gosti, še bolj pa med prebivalci, ki živijo ob »stari« cesti
G1/3.
Že na čakanju na ministra je za veselo razpoloženje skrbela godba na pihala iz
Ljutomera. Ko pa je

pričel program je napovedovalec najprej najavil Tomislava

Nemca direktorja DARS –a, ki je opisal delo izvajalcev na celotni trasi od Maribora do
Lendave in Pinc in Madžarske meje v dolžini 86 km, ki je davkoplačevalce veljala 830
milijonov evra, zadnji odsek 316 milijona evra. Še posebej je podčrtal nadzorne
organe in kratko in pridno delo izvajalcev, da je cesta bila gotova do 30. oktobra, ko
je bilo obljubljeno s strani ministra in Odbora za spremljanje izgradnje avtoceste, ki
mu je predsedoval Anton Kampuš, radgonski župan. Brez energične zahteve tega
odbora in prebivalcev, cesta ne bi bila gotova tri mesece pred dogovorjenim rokom.
Vmes je zaplesala še folklorna skupina, končno pa je prevzel besedo minister
Radovan Žerjav, ki se je kulturno opravičil za zamudo in povedal, da je zanj to
najsrečnejši dan v njegovem mandatu zlasti še, ker je lahko držal dano obljubo.
Pohvalil je vse, ki so se trudili za izpolnitev roka, tudi lastnike zemljišč, ki so bili
pravočasno pripravljeni prodati zemljo in seveda vse prebivalce ob cesti G1/3, ki so
kar osem let trpeli v takšnem prometu.

Kolona vozil je ob otvoritvi krenila proti izhodu za Sv. Jurij v Grabonošu, se tam
obrnila in nazaj do Beltinec, kjer je v sosednji vasi Lipovci bilo vseljudsko slavje.
Simbolično so trak prerezali Radovan Žerjav, Tomislav Nemec, predstavniki
gradbenih podjetij, sosednji župani, na žalost sta manjkala župana Anton Kampuš, ki
ima nedvomno največ zaslug, da je cesta bila zgrajena tri mesece predvidenim
rokom in Anton Slana, župan Svetega Jurija, ki je baje moral na pogreb. Bila pa sta
prisotna oba podžupana iz Gornje Radgone.
Kratko, jedrnato, toda lepo slavje. Ko se človek popelje po tej lepo speljani avtocesti,
skoraj ne mere verjeti, da je večno zapostavljeno Pomurje sedaj enakovredno ostalim
mestom v centralni Sloveniji. Prepričani smo, da bomo v bližnji prihodnosti dobili
odstavni pas, da bomo tudi Pomurci imeli »pravo« avtocesto.

Gornja Radgona, 12. november 2008

Zapisal: Milan NEKREP

Otvoritev Prešernove, Prežihove, Cela ulica
nori…

Svečana otvoritev na novo urejene Prešernove ceste, Prežihove ceste ter ceste skozi
Norički Vrh, za tem pa vseljudsko slavje »Cela ulica nori« pred šolo, kjer so številni
občani veselo proslavili zgraditev nove avtoceste in s tem »odhoda« tovornjakov
skozi naše mesto Gornja Radgona.

Prireditev se je pričela že dopoldne ob 11. uri, kjer so imeli svoje slavje predvsem
šolski otroci, ki so cesto lepo poslikali in izrazili svoje veselje nad tem, da bodo sedaj
šli v šolo bolj sproščeni, saj je prometa brez velikega števila tovornjakov znatno manj.

Ob 15. uri se je zbrala veliko število ljudi, prisoten je bil tudi dosedanji minister za
promet Radovan Žerjav, župan Anton Kampuš, oba podžupana Vinko Rous in Dušan
Zagorc (ki je tudi vodil celotno prireditev), predsednik Krajevne skupnosti Gornja
Radgona Mitja Ficko, predsednik Civilne iniciative Stanko Sakovič, številni občinski
svetniki in mnogi gostje tudi iz širše okolice in drugih občin. V kulturnem programu so
sodelovale fanfare učiteljev glasbene šole, šolski pevski zbor in plesalci iz osnovne
šole. Vsi govorniki Mitja Ficko, župan Anton Kampuš, Stanko Sakovič, predvsem pa
minister »v odhodu« Radoslav Žerjav so predstavili napore in trud oblasti, Civilne
iniciative, Dars-a in ministrstva, da je bila avtocesta zgrajena tri mesece pred
dogovorjenim rokom. Župan in minister Žerjav sta se zahvalila ljudem za 8 let
trpljenja zaradi povečanega prometa. Žerjav je obljubil, da bo zgrajen v doglednem
času tudi odstavni pas, da bo cesta G1-3 v celoti preplastena in da bodo urejeni tudi
pločniki, kot je načrtovano. Trak za otvoritev obeh cesto so prerezali: župan Anton
Kampuš, podžupan Vinko Rous in Dušan Zagorc, Mitja Ficko in Radovan Žerjav.
Po tej svečanosti se je začelo vseljudsko slavje. Pred šolo so bile postavljene mize,
vsi obiskovalci so bili postreženi s klobaso in kupico dobrega vina. Pijačo in jedačo so
poklonili sponzorji. Nekateri so celo zaplesali, saj je igral tudi ansambel, skratka
razvila se je prava »veselica« in uresničilo se je geslo »Cela ulica novi«. Zanimivo in
dobro organizirano slavje, ki se ga bodo Radgončani še dolgo pomnili.

Gornja Radgona, 14. november 2008

Zapisal: Milan NEKREP

Svečana prireditev ob 50-letnici ustanovitve
ŠŠD »Mejnik« na OŠ Gornja Radgona

Učitelji Osnovne šole Gornja Radgona, predvsem pa športni pedagogi so pripravili
odmevno prireditev, s katero so številnemu občinstvu različnih generacij slikovno in
besedno prikazali razvoj športa na šoli, vse od leta 1958, ko so športno društvo
ustanovili. Pozdravni nagovor je imel poleg drugih prvi predsednik tega društva
Andrej Husar, danes odvetnik in občinski svetnik, takrat pa je bil učenec 7. razreda.
Učiteljica Jožica Zih in kolega Danijel Ajlec sta predstavila celotno dejavnost od
takrat, imenovala pomembne športnike, ki so zmagovali na različnih področjih od
rokometa, košarke, atletike, gimnastike, smučanja, strelstva, itd., mnogi so se aktivno
udejstvovali in še danes se udejstvujejo bodisi kot aktivni igralci v smislu rekreacije ali
pa tudi kot trenerji in organizatorji. Vsem je ravnatelj šole podelil pisna priznanja in
priložnostna darila. Med gosti je bil tudi župan Anton Kampuš in podžupan Vinko
Rous. V kulturnem programu sta sodelovala dva odlična harmonikarja iz Glasbene
šole, bilo je tudi nekaj zanimivih plesnih točk, ki so jih pripravile učenke.

Ob koncu se je obiskovalcem pridružil tudi minister Radovan Žerjav, ki je prisostvoval
prižiganju 110 sveč v spomin na vse tiste, ki so umrli v prometnih nesrečah. Izredno
lepa gesta, pa tudi slika je bila impozantna, ko je v obliki drevesa gorelo 110 zeleno
obarvanih sveč. Tudi tokrat so delavci šole z ravnateljem na čelu pripravili zelo lepo
prireditev.

Gornja Radgona, 15. novembra 2008

Zapisal: Milan NEKREP

Otvoritev novo asfaltirane ceste
Stavešinski Vrh – Ptujska Cesta

Predsednik Krajevne skupnosti Spodnji Ivanjci, Srečko Žižek in župan Občine Gornja
Radgona sta povabila občinske svetnike in občane na otvoritev omenjene ceste.
zbralo se je kar lepo število občanov, prisoten je bil tudi podžupan Vinko Rous.
Najprej je vse prisotne pozdravil Srečko Žižek, predsednik KS, nato pa je besedo
prevzel župan Anton Kampuš, ki je povedal, da je cesta dolga 3 km in da je stala
360.000 €. Nekaj sredstev so prispevali tudi občani, v glavnem pa so to občinska in
tudi mednarodna sredstva. Povedal je tudi, da je letos bilo vloženih v občinske ceste
cca. 1.200.000 €, okrog 12 km občinskih cest pa je treba urediti še v naslednjih letih.
Ljudje so bili zelo zadovoljni, pripravili pa so tudi bogato pogostitev za vse prisotne.

Gornja Radgona, 16. novembra 2008

Zapisal: Milan NEKREP

Otvoritev na novo asfaltirane ceste JP 604901
od domačije Franca Pintariča do Bačkove

Predsednik Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica Branko Kocbek in župan Občine
Gornja Radgona sta povabila občane in občinske svetnike na otvoritev omenjene
ceste. Občanov je bilo veliko, občinskih svetnikov pa zelo malo, le štirje. Navzoče je
najprej pozdravil predsednik Krajevne skupnosti Branko Kocbek in povedal, da so se
občani na tem področju »borili« za to cesto 20 let, sedaj so je končno dobili. Cesta
povezuje tri občine: Sveto Ano, Benedikt in Gornjo Radgono.
Župan Anton Kampuš se je opravičil občanom, da so na cesto morali tako dolgo
čakati. Cesta je dolga 900 m in jo je SGP Pomgrad zgradil za 100.000 €. Povedal je
tudi, da je Pomgrad kvalitetna firma in da delajo najboljše. Letos je bila zgrajena tudi
cesta Mrzli studenec – Recek do križišča z apaško občino, urejeno križišče pri KZ
Spodnja Ščavnica, urejujejo se pločniki vse od Lomanoš do Ihove.
Nekaj je v Krajevni skupnosti bilo narejenega. Na zemljišču stare šole na Spodnji
Ščavnici bo zgrajen stanovanjski blok s 24 stanovanji, ureja pa se tudi dokumentacija
za priključek vodovoda iz Maribora od Lenarta, Benedikta do Spodnje Ščavnice, kjer
bo možno dobiti več priključkov za ta vodovod.
Cesto so odprli: župan Anton Kampuš, Branko Kocbek, domačin Roman Valner in
domačinka gospa Pintaričeva, najbližja soseda, ki je s svojo družino in hčerko Ivanko
pripravila bogato pogostitev za vse prisotne. Med občinskimi svetniki je bil tudi
podžupan Vinko Rous s soprogo in častni občan Slavko Lončarič s soprogo.

Gornja Radgona, 24. november 2008

Zapisal: Milan Nekrep

Učna ura učencev 9. razreda OŠ Gornja Radgona
Pri spomeniku Rudolfa Maistra

V počastitev državnega praznika Rudolfa Maistra, v soboto 22. decembra, ko se je
naša delegacija občinskega sveta (zvečer) v sestavi: Dušan Zagorc, Vinko Rous,
Feliks Petek, Marjan Žula, Stanko Sakovič in Milan Nekrep udeležila tudi državne
proslave na Ptuju, so učenci in učitelji pripravili zgodovinsko uro, kjer so otroci
pripovedovali svoje videnje pomena Maistrovega dela, govorila sta tudi ravnatelj
Dušan Zagorc in dr. Ivan Rihtarič. Svečke pa so prižgali otroci, predstavniki šole in
predstavnik Društva Rudolf Maister dr. Ivan Rihtarič in pisec kronike. Po tem so vsi
odšli na pokopališče in prižgali svečke na grobu, kjer so pokopani vojaki, ki so se v
Gornji Radgoni uprli avstrijskem vojaškem stroju in bili obsojeni na smrt z ustrelitvijo.
Iz vsega je bilo razvidno, kako lepo radgonska šola daje velik poudarek domovinski
vzgoji.

Gornja Radgona, 6. december 2008

Zapisal: Milan Nekrep

Prednovoletni bazar v Gornji Radgoni

V organizaciji Zavoda za kulturo, promocijo in turizem Gornja Radgona in Javnega
sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. V Občini Gornja Radgona je
potekal prvi tovrstni bazar, kjer so kulturni ustvarjalci (slikarji, izdelovalci okrasnih
predmetov, čestitk, ikeban itd.) predstavili svoje izdelke in jih tudi prodajali. Bazar je
potekal na toplem v Špitalu in od 10. do 17. ure se je zbralo veliko obiskovalcev.
Skoraj vsako uro je nastopila tudi kakšna skupina s krajšim programom, prišel pa je
seveda tudi Miklavž, ki so se ga najbolj razveselili otroci. Zanimiva zamisel
kulturnikov, ki jo je treba še prirediti in vnesti še kakšne novitete.

Gornja Radgona, nedelja, 12. december 2008

Zapisal: Milan NEKREP

Dobrodelni Miklavžev koncert
gornjeradgonskega Big Banda

Omenjeni Big Band je tudi letos pripravil celovečerni koncert, ki pa je bil z razliko od
prejšnjega leta dobrodelni. Na skromni pogostitvi na koncertu so zbrali prostovoljne
prispevke, kupiti pa je bilo možno tudi Miklavževo vino za 10 evrov. Ves izkupiček pa
bo namenjen socialno šibkim nadarjenim učencem glasbene šole, ki težko plačujejo
šolnino. Kar je še posebej pohvalno je direktor Radgonskih goric Borut Cvetkovič, ki
so glavni sponzor Big Bandu obljubil, da bodo zbrani znesek podvojili. Dvorana je
bila nabito polna, med gosti sta bila tudi sosednja župana Miha Petek in Anton Slana
in seveda mnogo drugih uglednih gostov.

Big Band je predstavil nov program, kot gost je sodeloval Edvin Flisar, odlično pa je
pela tudi članica orkestra, pianistka Urška Orašič. Pri eni skladbi pa je nastopila tudi
flavtistka Marija Djurić, učiteljica flavte na glasbeni šoli. Koncert je bil seveda
enkraten, uspel pa je seveda predvsem zato, ker tesno sodelujejo učitelji glasbene
šole, učenci in tudi nekdanji učenci, kot je povedal ravnatelj Tomaž Polak.

Ljudje so bili zelo zadovoljni in si takih nastopov še želijo.

Gornja Radgona, 21. december 2008

Zapisal: Milan NEKREP

Božično novoletni koncert Pihalnega orkestra
Gornja Radgona

Pihalni orkester vsako leto za božične praznike priredi koncert, kjer prikažejo s
kakšnim programom so v tem letu »osvojili občinstvo«. Tudi letošnji program je bil
zelo skrbno izbran in dve skladbi sta še posebno dominirali, saj je orkester z njima v
Avstriji na tekmovanju zasedel prvo mesto. Nabito polna dvorana je bila navdušena.
Med gosti je bil tudi župan Anton Kampuš in podžupana Vinko Rous in Dušan Zagorc
in tudi predstavniki pihalnega orkestra iz Bad Radkersburga, s katerim naš orkester
dobro sodeluje.
Župan Anton Kampuš je orkestru čestital za dosežene rezultate v letu 2008 in
»ugotovil«, da je ta dvorana za tako številno občinstvo premajhno in da bo treba
kmalu zgraditi novo.
Poslušalci so njegovo »razmišljanje« pozdravili z burnim aplavzom.

V koncertnem sporedu so sodelovali tudi otroci z vrtca, kar je popestrilo dogajanje.
Lep in nepozaben večer.

