Gornja Radgona, 28.02.2004

Zapisal: Milan NEKREP

PODPIS POGODBE VARNOSTNI SOSVET

V sredo, 28.01.2004 je bil svečan podpis Pogodbe o ustanovitvi Varnostnega
sosveta občine Gornja Radgona, ki sta jo podpisala župan občine Anton Kampuš in
komandir Policijske postaje Gornja Radgona Boris Rakuša. Svečanemu podpisu je
prisostvoval tudi direktor Policijske uprave iz Murske Sobote Aleksander Jevšek in
predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Stanko Sakovič.
Vsi govorniki so poudarjali pomen ustanovitve takega organa, ki je sestavljen zelo
široko – od župana, komandirja policijske postaje, pa do ravnateljev OŠ, članov
občinske uprave, Centra za socialno delo in še koga. To je sicer posvetovalni organ,
vendar bo z ozirom na širino sestave lahko dal veliko pobud za izboljševanje
varnostnih razmer in cestno-prometnih razmer.
Župan je nanizal kar nekaj pomembnih vsebinskih elementov, ki bodo odločno
vplivali na cestno-prometni režim v občini in mestu Gornja Radgona in s katerim se
bo sosvet moral soočiti.
1. S 1. majem se bo prometni režim zlasti preko meje temeljito spremenil.
2. Mejni prehod na naši strani bo ukinjen in celotna kontrola se prenese na avstrijsko
stran.
3. Ker bo organiziranih več sejmov, lahko pričakujemo tudi več prometa skozi mesto.
4. Ker se deklamiramo za turistično mesto, je pričakovati ob primerni promociji tudi
večji obisk turistov, to pa potegne za seboj boljšo organizacijo parkiranja in več
parkirnih mest.
5. V letih 2007/2008 bi naj bila zgrajena avtocesta do Cogetinec. Nastali bodo novi
problemi, kako zagotoviti dovoz na to cesto, obvezno bi morala biti urejena cesta
od Avstrije do Cogetinec.
6. Nastaja tudi možnost povezave železnice z Avstrijo z izgradnjo novega mosta v
Meleh in prestavitev železniške postaje v Mele.

Direktor policijske uprave Aleksander Jevšek je pohvalil delovanje radgonske
policijske postaje, ki se že sedaj resno povezuje z občino, šolami, občani, čeprav še
tega organa ni bilo.
Komandir policijske postaje pa je poudaril, da bo sosvet sklican že v februarju, kjer
bo sprejet poslovnik in konkreten program dela.

Gornja Radgona, 12.03.2004

Zapisal: Milan NEKREP

I. seja častnega odbora prireditve ob vstopu Slovenije v EU v Gornji Radgoni

Župan Občine Gornja Radgona Anton Kampuš je hotel dati prireditvam ob vstopu
Slovenije v EU še poseben poudarek, zato je imenoval častni odbor, ki bi ga naj
sestavljali najvidnejši predstavniki političnega in družbenega življenja Slovenije in
občine.

Od vabljenih so se 1. seje na gradu v Gornji Radgoni udeležili naslednji predstavniki:
Ø Janez Sušnik, predsednik Državnega sveta RS
Ø Valentin Pohorec, podpredsednik Državnega zbora RS
Ø Dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne zadeve
Ø Dr. Rado Genorio, namestnik ministra za evropske zadeve
Ø Anton Gangl, poslanec Deželnega zbora Štajerske za okraj Radkersburg
Ø Dr. Alexander Majcan, okrajni glavar okraja Radkersburg
Ø Ciril Baškovič, državni sekretar Ministrstva za kulturo
Ø Dr. Darko Anželj, generalni direktor Policije
Ø Jože Osterman, Urad vlade za informiranje
Ø Stanko Ojnik, Slovensko panevropsko gibanje
Ø Vesna Bajuk, vinska kraljica Slovenije
Ø Zdenka Simčič, Protokol RS
Ø Edvard Čagran, župan Občine Šentilj
Ø Jože Poredoš, župan Občine Tišina
Ø Marjan Potisk, načelnik Upravne enote G.Radgona
Ø Janez Erjavec, direktor Pomurskega sejma
Ø Franc Škrobar, direktor Radgonskih goric d.d. Gornja Radgona
Ø Alojz Filipič, Radgonske gorice d.d. Gornja Radgona
Ø Matej Fišer, Mir d.d. Gornja Radgona
Ø Tomaž Dresler, predsednik Obrtne zbornice Gornja Radgona
Ø Sonja Witsch, podžupanja Mestne Občine Bad Radkersburg
Ø Dr. Franc Gmeindl, predstavnik Mestne občine Bad Radkersburg
Ø Mag. V.Vladimira Mesarič, duhovnica in namestnica voj. vikarja SV
Ø Dušan Zagorc, predsednik organizacijskega odbora prireditve v Gornji Radgoni
Ø Danijel Vrzel, podžupan Občine Gornja Radgona
Ø Milan Hercog, najemnik in upravljalec gradu v Gornji Radgoni
Ø Norma Bale, predsednica Odbora za mednarodno sodelovanje

Ø Igor Pivec, vodja oddelka v Občinski upravi Občine Gornja Radgona
Ø Milan Nekrep, kronist Občine Gornja Radgona

Opravičili so se:
Ø Dr. Janez Drnovšek, predsednik Republike Slovenije
Ø Borut Pahor, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije
Ø Milan Kučan, bivši predsednik Republike Slovenije
Ø Ambasador Erwan Fouere, Delegacija evropske komisije v Republiki Sloveniji
Ø Dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve
Ø Dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve
Ø Dr. Anton Grizold, minister za obrambo
Ø Dr. Slavko Gaber, minister za šolstvo, znanost in šport
Ø Dr. Pavel Gantar, minister za informacijsko družbo
Ø Andreja Rihter, ministrica za kulturo (namesto nje državni sekretar g. Baškovič)
Ø Alojz Peterle, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije
Ø Dr. Ludvik Toplak, veleposlanik RS v Vatikanu (Sveti sedež)
Ø Peter Merlini, župan Občine Bad Radkersburg (na mesto njega delegacija)
Ø Anton Slavic, župan Mestne občine Murska Sobota
Ø Boris Sovič, župan Mestne občine Maribor
Ø Branko Kurbus, direktor Arcont Proizvodnja bivalnih enot d.d. G.Radgona
Ø Stanislav Polanič, direktor Intering Holdinga d.o.o. Ljubljana
Ø Franc Hozjan, župnik - Župnijski urad Gornja Radgona
Ø Prof. dr. France Bučar, predsednik Slovenskega panevropskega gibanja (na
mesto njega g. Stanko Ojnik)
Ø Dr. Ludvik Toplak, veleposlanik RS v Vatikanu (Sveti sedež)
Ø Dr. Ernest Petrič, veleposlanik RS v Avstriji
Ø Dr. Vekoslav Grmič, naslovni škof Mariborske škofije
Ø Ga. Valtrud Klasnic, deželna glavarka Štajerske (Avstrija)

Iz domače občine so bili imenovani Dušan Zagorc in Danijel Vrzel (podžupana),
Marjan Potisk, načelnik Upravne enote Gornja Radgona, mag. Vladimira Mesarič,
predstavnica protestantske cerkve,

Janez Erjavec, direktor Pomurskega sejma,

Franc Škrobar in Alojz Filipič, predstavnika Radgonskih goric d.d., Tomaž Dresler,
predsednik Obrtne zbornice, prof. Norma Bale, predsednica Odbora za mednarodno
sodelovanje, Igor Pivec, predstavnik Občinske uprave in Milan Nekrep, kronist
Občine Gornja Radgona.

Uvodoma je župan predstavil občino, nanizal nekaj elementov, ki so že do sedaj
predstavljali dobro sodelovanje zlasti med Občino Gornja Radgona, sosednjo Mestno
občino Bad Radkersburg in Občino Bad Radkersburg-okolica (Iniciativa sosedstvo).
Ob kulturnih in drugih prireditvah bo v tem času otvoritev tudi nekaterih gospodarskih
objektov: nova trgovina v Spodnji Ščavnici, krožišče in novi proizvodni objekti
podjetja Mir d.d..

Podžupan Dušan Zagorc je predstavil program prireditev.
Za predsednika častnega odbora je bil izvoljen dr. Rado Genorio, namestnik ministra
za evropske zadeve, ki je ob zahvali za izvolitev govoril o poti in prizadevanjih
odgovornih za sprejem Slovenije v EU in seveda tudi o finančni pomoči, ki jo bo
Slovenija eventuelno v bodoče deležna.
Janez Sušnik, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije je prav tako govoril o
pomembnosti vključitve Slovenije v Evropo, hkrati pa sporočil častnemu odboru, da
se bo proslave v Gornji Radgoni udeležil, poleg njega pa tudi predsednik avstrijskega
parlamenta.
Valentin Pohorec, podpredsednik Državnega zbora Republike Slovenije je govoril o
delu Državnega zbora in sprejemanju zakonov, ki so bili potrebni za vstop v EU.
Dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne zadeve je poudaril zlasti
pripravljenost Slovenije na nove izzive in na eventuelne težave, ki nas čakajo.
Dr. Stanko Ojnik, član Slovenskega panevropskega gibanja in katoliške cerkve, pa je
obljubil, da se bo proslavljanja v Gornji Radgoni udeležil diplomatski zbor pri Sv.
stolnici pa tudi dva pomembna predstavnika panevropskega gibanja dr. France Bučar
in Otto von Habsburg.

Sejo so zaključili Završki fantje z nekaj lepimi slovenskimi pesmi, vsi navzoči pa so s
kozarcem radgonske penine nazdravili novim uspehom Slovenije v EU.

Gornja Radgona, od 30.04. do 02.05.2004

Zapisal: Milan NEKREP

PRAZNOVANJE VSTOPA SLOVENIJE V EU V GORNJI RADGONI
od petka, 30. aprila do nedelje 2. maja 2004
Gornja Radgona je bila izbrana kot drugo slovensko obmejno mesto (prva je bila
Nova Gorica), kjer bi naj potekale slovesnosti ob vstopu Slovenije v EU. V ta namen
je bilo v proračunu občine zagotovljenih 10 milijonov SIT, republika Slovenija pa je
zagotovila tudi le 10 milijonov SIT, čeprav je bilo obljubljenih 15 milijonov.
V ta namen je bil imenovan organizacijski odbor, ki so ga sestavljali:
1. Dušan Zagorc, predsednik odbora (stiki z državnimi organi, z javnostjo in častnim
odborom),
2. Danijel Vrzel, namestnik predsednika (čezmejno in medobčinsko sodelovanje),
3. Vinko Rous, namestnik predsednika ( finance in prireditve v KS naše občine),
4. Norma Bale, članica (osrednja prireditev na mostu),
5. Milena Marovič, članica (turistična dejavnost in prehrana),
6. Zlatko Erlih, član (promocija podjetij in obrtnikov),
7. Andrej Dimec, član (celostna podoba prireditve),
8. Boris Rakuša, član (koordinator varnostnih organov v Sloveniji in Avstriji),
9. Stanko Sakovič, član ( varovanje in zapora cest),
10. Davorka Makovec, članica (zdravstveno varstvo),
11. Bogdan Šajnovič, član (prireditve na grajskem bregu),
12. Marjan Žula, član (kulturne prireditve v KD in gradu),
13. Peter Cvetkovič, član (protokolarne zadeve),
14. Brane Klun, član (prireditve na mostu in reki Muri),
15. Olga Kotnik, članica (dejavnost šol in vrtcev),
16. Tomi Sluga, član (koordinator koncertnih prireditev).
17. Aleš Kurbus, član (dejavnost mladih),
18. Igor Pivec, član (pridobitve in otvoritve),
19. Mitja Ficko, član (ureditev prizorišč in manifestativne prireditve),
20. Dani Borko, član (zbiranje ponudb),
21. Dr. Ivan Rihtarič, član (arhiv in razstave),
22. Vladimir Adam, član (poulični šport),
23. Zdravko Ravnikar, član (spremljajoče športne prireditve),
24. Nada Golob, članica (turistično informativna pisarna),
25. Simona Budja, članica (administrativne in tajniške naloge).
Prvo sejo je odbor imel 22. januarja 2004, za predsednika je bil imenovan podžupan
Dušan Zagorc. Za kulturni program sta bila zadolžena ravnatelj Glasbene šole
Marjan Žula in članica občinskega sveta in predsednica Odbora za mednarodno
sodelovanje Norma Bale, za pripravo prireditev na gradu (kresovanje in vse, kar se je
tam dogajalo in tehnične priprave in protokol, so bili zadolženi: Peter Cvetkovič, Mitja
Ficko in Bogdan Šajnovič, za postavitev spomenika Rudolfu Maistru pa je bil
zadolžen dr. Ivan Rihtarič.
Vsak od teh si je za pomoč izbral še svoje ožje sodelavce in po oceni je v pripravah
na prireditev sodelovalo okrog 200 ljudi.
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Odbor je imel 6. rednih sej, kjer so sproti reševali vse probleme, tudi finančne (za
»finančnika je bil imenovan Vinko Rous, bivši računovodja in občinski svetnik).
Razume se, da so nastali tudi finančni problemi zlasti še, ker je po prvih ocenah bilo
predvidenih 25 milijonov SIT, kasneje pa je bilo na razpolago le 20 milijonov SIT.
Stališče odbora in župana od vsega začetka je bilo, da je potrebno na račun teh
sredstev postaviti nekatere zadeve v samem mestu, ki bodo koristile mestu samem in
občanom tudi kasneje. V dvorani kulturnega doma so bile nabavljene nove zavese,
popravljena elektrika in oder, godba je dobila nove obleke, 1 milijon SIT pa je bilo
namenjenih za postavitev spomenika Rudolfu Maistru. Razliko do 3,5 milijona je
Društvo Rudolf Maister s pomočjo predsednika mag. Milana Lovrenčiča pridobila od
sponzorjev.
Župan Anton Kampuš je imenoval tudi častni odbor, ki so ga sestavljali:
Ø Dr. Rado Genorio, namestnik ministra za evropske zadeve – predsednik častnega
odbora
Ø Anton Kampuš, namestnik predsednika častnega odbora
Člani:
Ø Dr. Janez Drnovšek, predsednik Republike Slovenije
Ø Borut Pahor, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije
Ø Milan Kučan, bivši predsednik Republike Slovenije
Ø Janez Sušnik, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije
Ø Valentin Pohorec, podpredsednik Državnega zbora Republike Slovenije
Ø Ambasador Erwan Fouere, Delegacija evropske komisije v Republiki Sloveniji
Ø Dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve
Ø Dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve
Ø Dr. Anton Grizold, minister za obrambo
Ø Dr. Slavko Gaber, minister za šolstvo, znanost in šport
Ø Dr. Pavel Gantar, minister za informacijsko družbo
Ø Dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne zadeve
Ø Andreja Rihter, ministrica za kulturo
Ø Alojz Peterle, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije
Ø Feri Horvat, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije
Ø Dr. Ludvik Toplak, veleposlanik RS v Vatikanu (Sveti sedež)
Ø Dr. Ernest Petrič, veleposlanik RS v Avstriji
Ø Prof. dr. France Bučar, predsednik Slovenskega panevropskega gibanja
Ø Ga. Valtrud Klasnic, deželna glavarka Štajerske (Avstrija)
Ø Dr. Alexander Majcan, okrajni glavar Bad Radkersburga (Avstrija)
Ø Peter Merlini, župan Občine Bad Radkersburg (Avstrija)
Ø Dr. Darko Anželj, generalni direktor Policije
Ø Dr. Vekoslav Grmič, naslovni škof Mariborske škofije
Ø Franc Hozjan, župnik - Župnijski urad Gornja Radgona
Ø Mag. V.Vladimira Mesarič, duhovnica in namestnica voj. vikarja SV
Ø Marjan Potisk, načelnik Upravne enote Gornja Radgona
Ø Anton Slavic, župan Mestne občine Murska Sobota
Ø Boris Sovič, župan Mestne občine Maribor
Ø Edvard Čagran, župan Občine Šentilj
Ø Jože Poredoš, župan Občine Tišina
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Jožef Špindler, župan Občine Ljutomer
Janez Erjavec, direktor Pomurskega sejma
Branko Kurbus, direktor Arcont Proizvodnja bivalnih enot d.d. G.Radgona
Franc Škrobar, direktor Radgonskih goric d.d. Gornja Radgona
Stanislav Polanič, direktor Intering Holdinga d.o.o. Ljubljana
Borut Meh, predsednik uprave Mure d.d.
Tomaž Dresler, predsednik Obrtne zbornice Gornja Radgona
Dušan Zagorc, predsednik organizacijskega odbora prireditve v Gornji Radgoni
Danijel Vrzel, podžupan Občine Gornja Radgona
Prof. Norma Bale, predsednica Odbora za mednarodno sodelovanje
Milan Hercog, najemnik in upravljalec gradu v Gornji Radgoni
Milan Nekrep, kronist Občine Gornja Radgona
Vesna Bajuk, vinska kraljica Slovenije

Na svoji seji, dne 12.03.2004 je bil za predsednika izvoljen namestnik ministra za
evropske zadeve dr. Rado Genorio. Častni odbor je spremljal dogajanje in sproti
ugotavljal, da stvari potekajo po dogovorjenih tirnicah. Močno so se v priprave
vključili tudi sosednje Avstrijci, saj je bila ena izmed osrednjih slovesnosti tudi na
mostu na Muri, ki povezuje obe sosednji mesti in obe državi.
Na prireditve sta bili povabljeni tudi delegaciji prijateljskih mest Bruchsala
(Helmsheim) iz Nemčije in Mladenovca iz Srbije in Črne Gore. Delegacijo iz Nemčije
so sestavljali: podžupan Johan Gaugenrieder, bivši občinski svetnik Reinhard
Schwedes, občinska svetnica Inge Sautter, predstavnik za stike, zadolžen za
sodelovanje s tujino Klaus Eberle, komandant prostovoljnih gasilcev in šef davčne
uprave Gerhard Schaffer.
Delegacijo iz Mladenovca so sestavljali:
Ø Zoran KOSTIĆ, predsednik skupščine
Ø Predrag LUKIĆ, predstavnik občine za kulturo in šport
Ø Dušan KATIĆ, predstavnik občine za kmetijstvo
Ø Nebojša MATEJIĆ, predstavnik občine za gospodarstvo
Ø Zoran IVKOVIĆ, predstavnik občine
Ø Lidija LEKIĆ, predstavnica občine – obča uprava
Ø Slavko MARKOVIČ, šofer
Razume se, da je bilo na prireditve vabljenih veliko predstavnikov iz sosednje
Avstrije, ki jih je vodil in predstavljal župan Radkersburga Peter Merlini.
Med pomembnimi slovenskimi predstavniki so se vabilu odzvali:
- podpredsednik Državnega zbora Valentin Pohorec
- predsednik Državnega sveta Ivan Sušnik
- minister za šolstvo in šport dr. Slavko Gaber – za kratek čas
- minister za zunanje zadeve dr. Dimitrij Rupel – za kratek čas.
- Namestnik ministra za evropske zadeve dr. Rado Genorio
- Poslanca Državnega zbora Feri Horvat in Ivan Kebrič
- Predsednik Društva pisateljev Slovenije Vlado Žabot
- Ministrica za kulturo Andreja Rihter – za kratek čas.
- Ministrica za regionalni razvoj Zdenka Kovač
- Načelnik Generalštaba slovenske vojske general Ladislav Lipič
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Podpredsednik Zveze borcev NOV Hardvig Pirnovar
Predsednik društva Rudolf Maister mag. Milan Lovrenčič

Prireditev se je udeležilo tudi nekaj županov iz občin Severovzhodne Slovenije,
predstavnikov strank in mnogo kulturnih in javnih delavcev iz bližnje in daljne okolice
in pa seveda številni občani.
Iz sosednje Avstrije je bil na svečani akademiji g. Weiss, ki je bil tudi govornik in pa
seveda kar nekaj funkcionarjev in županov na čelu z g. Merlinijem ter dr. Alexandrom
Majcnom – okrajnim glavarjem.
Za kratek čas se je v Gornji Radgoni ustavila tudi ministrica za zunanje zadeve
Avstrije, gospa Waldnerjeva, ki je imela z ministrom Ruplom pogovore na gradu.
Za različne prireditve je bilo poslanih preko 1000 zelo lepo izdelanih vabil, sicer pa je
bilo toliko reklame, da so vsi, ki so to hoteli, vedeli, kaj se bo godilo. Mesto Gornja
Radgona je bilo tudi lepo očiščeno, bilo je nekaj transparentov, postavljenih veliko
stojnic in kar je še posebno omembe vredno, cesta skozi center mesta je bila v petek
30.04. in soboto 01.05. zaprta. Zaradi tega so se prireditve lahko odvijale po celem
mestu.
Potek prireditev:
Petek, 30. aprila 2004
1. Ob 9. uri so ob prisotnosti številnih občanov, gostov iz Nemčije, Avstrije in
Mladenovca iz Srbije in Črne Gore ter drugih gostov pred občinsko zgradbo
simbolično pričeli praznovanje: župan Anton Kampuš, predsednik
organizacijskega odbora Dušan Zagorc. Pridružil se jim je tudi minister Slavko
Gaber.
2. V tem času so otroci iz celotne upravne enote in iz Radkersburga ter okolice
»preplavili« center mesta od najmlajših iz vrtca, pa vse do srednješolcev. Tu
so risali, se igrali, deskali, igrali igre z žogo, skratka bil je »živ-žav«, kjer je
sodelovalo preko 2000 mladih. Zabaval jih je tudi zabavni ansambel Ga-ga, na
številnih stojnicah pa so kmečke žene in drugi ponujali tudi domače
specialitete. Izredno zanimivo je bilo videti tudi 2000 balonov z EURO
sporočili, ki so jih spustili v zrak.
3. Ob 10. uri je bila slovesna otvoritev krožišča. Odprla sta ga dr. Tomaž Vidic in
Andrej Vižin.
Kmalu za tem je se je pričel tudi mednarodni tek prijateljstva Gornja Radgona
– Radkersburg, na cilj pa so prišli tudi kolesarji – etapni cilj »V 24. urah po
padli meji«.
4. Ob 11. uri je Zgodovinsko društvo v svojih prostorih odprla razstavo »Radgona
na starih razglednicah«, kjer je bilo prisotnih veliko ljudi, za kratek čas pa je
prišel tudi zunanji minister Dimitrij Rupel, ki ga je spremljal tudi župan Anton
Kampuš.
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Kmalu za tem sta se na mostu srečala naš minister za zunanje zadeve dr.
Dimitrij Rupel in avstrijska ministrica za zunanje zadeve Benitta Ferrero
Waldner.
Po kratkem sprehodu po mostu sta odšla na razgovore na radgonski grad, kjer
sta bila gosta graščaka Antona Hercoga.
5. Ob 11.30 uri je bila otvoritev nove Mirove klavnice v Industrijski coni na Meleh.
Slavnosti se je udeležilo veliko število ljudi, izvedli so tudi lep kulturni program,
slavnostni govorniki pa so bili:
6. Ob 15. uri so na mostu »prijateljstva« na reki Muri startali kolesarji in motoristi
in sicer so vozili preko treh mednarodnih prehodov Trate – Gornja Radgona –
Gederovci.
7. Približno ob isti uri so se spustili potapljači od Lutverc do Gornje Radgone,
njihov gost je bil tudi znani ultramaratonec Martin Strel, s čolni jih je spremljalo
veliko športnikov, učenci Osnovne šole Gornja Radgona pa so spustili po Muri
150 ladjic.
8. Ob 16.30 uri se je začelo slavje ob otvoritvi spomenika »Svetilnik miru«
Rudolfu Maistru in njegovim borcem. Veličastni spomenik, preko 5 m visok je
izdelal kipar Tobias iz Maribora. Stal je cca 3,5 mio SIT. Občina Gornja
Radgona je prispevala 1 milijon, slovenska vojska 1 milijon, ostala sredstva pa
je Društvo Rudolf Maister iz Ljubljane zbralo preko sponzorjev. Podružnica
društva za Prekmurje in Prlekijo, ki jo vodi dr. Ivan Rihtarič pa je bila
organizator prireditve. Pri organizaciji so se močno angažirali tudi člani
rezervnih častnikov občine, člani združenja borcev, člani veteranske
organizacije Sever in člani DeSUS-a ter drugi upokojenci. Za to prireditev je
bilo posebej poslanih okrog 800 vabil, zato je bilo izredno veliko ljudi. Izveden
je bil odličen kulturni program, ki so ga izvedli: Moški pevski zbor »Lira« iz
Kamnika, mešani pevski zbor Štefan Kovač iz Murske Sobote in združena
godba iz Apač in Gornje Radgone. Izredno lepo pa je napovedovala in
povezovala program prof. Vera Granfol iz Gornje Radgone. Posebna atrakcija
je bil vod vojakov, ki so s posebnim ceremonialom pozdravili osrednjega
govornika generala Ladislava Lipiča in ostale častne goste. Poleg Ladislava
Lipiča je uvodoma pozdravil in obrazložil simboliko spomenika dr. Ivan
Rihtarič, govoril je tudi podpredsednik Zveze združenj borcev NOV Hardvig
Pirnovar in predsednik Društva Rudolf Maister, mag. Milan Lovrenčič. Župan
pa se je na koncu zahvalil za prizadevanja za spomenik in ga sprejel v
varstvo. Mag. Milan Lovrenčič je podelil plakete Rudolf Maister generalu
Ladislavu Lipiču, Hardvigu Pirnovarju in županu Antonu Kampušu.

9. Ob 18. uri se je pričela slavnostna akademija v dvorani kulturnega doma, ki so
jo povabljeni gostje napolnili do zadnjega sedeža. Oder je bil tudi scensko
izredno lepo urejen, saj je v celoti prenovljen, krasile pa so ga tudi nove
zavese. Kulturni program so pripravili člani radgonske godbe na pihala, učenci
in učitelji Glasbene šole, povezovala in napovedovala pa je prof. Norma Bale.
Kulturni program je bil na visokem nivoju, pa tudi govorniki so s svojimi
izvajanji dali proslavi pomemben doprinos. Uvodoma so trobilci godbe na
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pihala posrečeno zaigrali kombinirano slovensko in evropsko himno, nato pa
so se zvrstili govorniki: pozdravni nagovor Župan Anton Kampuš, župan Bad
Radkersburga Peter Merlini, predsednik Deželnega sveta Avstrije, g. Weiss,
podpredsednik Državnega zbora Valentin Pohorec, predsednik Društva
pisateljev Slovenije, Vlado Žabot. Potem so nastopali še nekateri otroci kot
colisti, harmonikarski orkester in zbor kitar. Lep in zaokrožen program in lepa
proslava, ki je lahko Gornji Radgoni v ponos.

10. Po proslavi v dvorani pa je množica z baklami krenila na grad, kjer sta bila
pripravljena dva kresa. Enega so prižgali okrog 9. ure, ki je simboliziral
proslavljanje že tradicionalnega 1. maja, drugega pa so prižgali malo pred 12.
uro v počastitev vstopa Slovenije v EU. Še prej pa so ob igranju evropske in
slovenske himne mladinci svečano dvignili na jambore slovensko, evropsko in
občinsko zastavo. V tem času se je na gradu zbrala ogromna množica ljudi,
eni ocenjujejo na 10.000, drugi celo na več. Kratke pozdravne nagovore so
izrekli dr. Rado Genorio, župan, pa tudi ministrici za kulturo Andreja Rihter, za
lokalno samoupravo Zdenka Kovač, ki sta se množici pridružili naknadno. V
prostorih gradu sta dr. Genorio in župan priredila sprejem za povabljene goste,
ob 24. uri pa je ozračje razsvetlil veličasten ognjemet, kakršnega še v Gornji
Radgoni ni bilo. Videti ga je bilo daleč naokoli, tudi v Avstrijo.

Kmalu po tem se je začelo slavje tudi na mostu. Začela se je »kalvarija«
odhoda ljudi iz gradu na most. Pred mostom je najprej imela nastop folklorna
skupina »Študent« iz Maribora.
Posebno slavje je bila simbolična odstranitev ograje na mostu, torej ukinitev
mejnega režima. Del ograje sta predstavnika slovenske in avstrijske policije
predala predsedniku zgodovinskega društva dr. Ivanu Rihtariču in županu
Antonu Kampušu. Ta ograja bo sedaj shranjena v prostorih zgodovinskega
društva, kasneje pa bo v muzeju.
V tem času se je novih in lepo osvetljenih stopnicah, pa tudi na samem mostu
nabralo toliko ljudi, da se je bilo zelo težko prebiti do odra, ki je stal sredi
mostu in kjer se je, oziroma bi se naj točno ob 01.00 uri začel poseben
program. Nekateri gostje, pa tudi župan, ki bi morali pri tem programu
sodelovati, so se z veliko težavo prebijali do sredine mostu, enako se je godilo
tudi radgonski godbi, ki se je prvič prikazala tudi v novih oblekah. Voditelji in
pripravljalci programa so seveda bili primerno v skrbeh. Zgodovinske bodo
ostale besede predsednika organizacijskega odbora Dušana Zagorca, ki je
kričal po zvočniku« »Župan, Tone Kampuš, Evropa čaka, ti pa kolovratiš po
stopnišču!«.
Končno se je vse dobro izteklo, čeprav z nekoliko zamude.
Program sta vodila v slovenskem in nemškem jeziku Norma Bale in I. Hoffer,
govornika sta bila župan Anton Kampuš in župan iz Radkersburga Peter
Merlini. Radgonska godba in godba iz Radkersburga sta zaigrali najprej vsaka
svojo himno, nato pa še skupno evropsko. Še posebno zanimiva pa je bila
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simbolna splavitev 25 osvetljenih ladjic, ki sta jih po dva – en Slovenec in en
Avstrijec – spuščala v Muro. V obeh državah je bilo zbranih 25 uglednih
meščanov, ki so to naredili. Na naši strani so to bili: Anton Kampuš, dr. Rado
Genorio, Janez Sušnik, Feri Horvat, Franc Puncer, Majda Bisckey Benko, dr.
Ivan Rihtarič, Milan Nekrep, Branko Kurbus, Tomaž Dresler, Milan Hercog,
Franc Režonja, Mirko Bratuša, Slavica Trstenjak, Breda Forjanič, Roman
Sluga, Dani Šmid, Daniel Ščap, dr. Marija Kuzma, Franc Hozjan, mag.
Vladimira Mesarič, Boris Rakuša, Peter Cvetkovič, Alojz Flisar, Dušan Zagorc.
Ob koncu se je predsednik pripravljalnega odbora Dušan Zagorc zahvalil
vsem sodelujočim in s čašo šampanjca nazdravil Sloveniji – novi zvezdi
Evrope.
Ta program si je na samem mostu po ocenah ogledalo 5.000 ljudi, kar je samo
dokaz, s kakšnim zanimanjem so ljudje z obeh strani meje spremljali vstop
Slovenije v EU.
SOBOTA, 1. MAJ 2004
Zvrstili so se tri zanimive prireditve v samem središču mesta.
Najprej se je pripeljalo precejšnje število kolesarjev iz Beltinec na starih,
zgodovinskih kolesih.
Za tem je po glavni ulici paradiralo okrog 150 konjenikov, ki so bili oblečeni v
posebne noše, ki so jih konjeniki nosili v starih časih.
Ta dan so skozi Radgono in preko meje peljali svoje »oldtimerje« Društvo
Johann Puch iz Ljutomera.
Ob 10. uri so se zbrali v Kulturnem domu člani Panevropskega gibanja, ki sta
jih vodila dr. France Bučar in Oto von Habsburg. Prišli so tudi predstavniki
Svetega sedeža iz Rima, okrog 40 jih je bilo, ki jih je vodil naš veleposlanik pri
Svetem sedežu dr. Ludvik Toplak.
Tega dne (zvečer) je bil še koncert »Gromfest 2004« na sejmišču za mlade,
kjer je sodelovalo 11 ansamblov.

NEDELJA, 2. MAJA 2004
Ob 7. uri je bila »budnica«, ki so jo igrale 4 godbe.
Ob 15. uri na hipodromu v Ljutomeru mednarodne kasaške dirke.
V Gornji Radgoni na športnem centru pa so potekale viteške igre v organizaciji
Radenske konjenice.
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Spodnja Ščavnica, 15.05.2004

Zapisal: Milan NEKREP

OTVORITEV TRGOVINE KLASEK

Na Spodnji Ščavnici je bila svečana otvoritev nove trgovine, ki sta jo zgradila
zakonca Kaučič, lastnika firme »Klasek«. Trgovina je lepa, velika, dobro opremljena
in založena, pravo razkošje v primerjavi s prejšnjo Mercatorjev trgovino, ki so jo
nepridipravi pred dvema letoma zažgali. V sklopu je seveda tudi lep »bar«, kjer se
kupci lahko odžejajo in popijejo kavico. Trgovino so domačini pogrešali, saj je v
Gornjo Radgono, zlasti za starejše, ki ne vozijo avtomobilov, zelo daleč.

Otvoritev je bila zelo svečana. Igrala je radgonska godba, seveda v novih svečanih
oblekah, nastopila je tudi folklora iz Apač in humorist »Anton aus Tirol«, ki so se mu
vsi iz srca nasmejali.

S kratkim nagovorom je prisotne pozdravil župan Anton Kampuš, zbralo pa se je
veliko ljudi. Podjetje Klasek je vse prisotne počastilo z dobro malico in dobro pijačo.
Tudi ansambel za ples so angažirali. Razvilo se je pravo ljudsko veselje, vsi zbrani
so bili zadovoljni in veseli.

Gornja Radgona, 10.06.2004

Zapisal: Milan NEKREP

PODELITEV PRIZNANJ ODLIČNIM UČENCEM VSEH ŠOL V OBČINI

Župan Anton Kampuš je sprejel osnovnošolce – odličnjake in njihove razrednike ter
mentorje.
40 učencev, ki so bili odlični vseh osem let, njihovi razredniki ter mentorji so v
kulturnem domu prisostvovali krajšemu kulturnemu programu, nato pa jih je pozdravil
župan. Čestital jim je za pridno in prizadevno delo vseh osem let, zaželel jim je enake
uspehe, tudi v srednji šoli, pa dober študij tudi na višjih in visokih šolah, saj bodo v
bodoče imeli največ možnosti za zaposlitev ljudje z visoko izobrazbo doma, pa tudi v
tujini. Obljubil pa je, da bodo morali najodgovornejši v občini poskrbeti, da bo v
bodoče tudi doma več delovnih mest za visoko izobražene ljudi, ki so prav gotovo
gonilna sila razvoja mesta Gornja Radgona in celotne občine.
Prisrčno se je zahvalil za prizadevno delo tudi učiteljem, mentorjem in ravnateljem,
saj brez njihovega prizadevanja učenci vseh teh rezultatov tako na učnem, kot na
vseh drugih področjih, ne bi dosegli.
Odličnjakom in najprizadevnejšim mentorjem je podelil priložnostna darila – knjige.
Odličnjaki so bili iz vseh šol v občini – tudi iz glasbene šole.
Nagrajeni:
ODLIČNI UČENCI:
Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova:
1. ROMANA GRAJFONER
2. TAMARA KARLO
3. MONIKA MERČNIK
4. MATJU KUR
Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona:
1. DEJAN KLEMENČIČ
2. MATEJA ROŠKARIČ
Glasbena šola Gornja Radgona:
1. MILENA PFEILER
2. TJAŠA RAKUŠA
Osnovna šola Apače
1. ALEKSANDRA VOGRINČIČ
2. MOJCA EDŠIDT
3. NATAŠA ZEMLJIČ
4. MATEJA ŠLEBINGER
5. MAŠA ŠAFARIČ
6. TJAŠA RAKUŠA
7. NEJC MERČNIK
8. MOJCA TROST

9. NADJA KAUČIČ
10. MAJA ŠKRINJAR
11. LUKA VUKA
Osnovna šola Gornja Radgona
1. JERNEJ BORKO
2. KARIN BRAČKO
3. ROK ČASAR
4. TOMO ČURMAN
5. TADEJA EDŠID
6. EVA EMERŠIČ
7. VASJA HOLC
8. KAJA JAUŠOVEC
9. IRIS KRAMBERGER
10. BARBARA KRPAN
11. BLAŽ KRPAN
12. MIHAELA MISJA
13. DENIS PELCL
14. ANJA PINTARIČ
15. ANJA RAKUŠA
16. PIA RAVTER
17. ANJA SENEKOVIČ
18. ALENKA ŠPRINGER
19. TADEJA ŠTEINER
20. SABINA ZELKO
21. BARBARA ZEMLJIČ
UČITELJI:
Osnovna šola GORNJA RADGONA
1. Silva PLOHL – razredničarka 8.a – predmetna učiteljica ANG in NEM
2. Dragica VEREŠ – razredničarka 8.b – predmetna učiteljica BIO in KEM
3. Miran KOROŠEC – razrednik 8.c – profesor SOC in SLJ
4. Vera VRBANČIČ – razredničarka 8.d – predmetna učiteljica gospodinjstva
5. JANJA M. LONCNER - knjižničarka – profesorica primerjalne književnosti
6. NADA ŽITEK – pomočnica ravnatelja – profesorica razrednega pouka
7. OLGA KOTNIK – pomočnica ravnatelja – predmetna učiteljica SLJ in NEM
8. DUŠAN ZAGORC – ravnatelj šole
Osnovna šola APAČE
1. Marija ČEPIN
2. Sonja ŠAFRAN
3. Silva KREGULJ
4. Tone ROVŠNIK
Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka NEGOVA
1. Zvezdana ZOREC
2. Slavica TRSTENJAK
Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja G. Radgona
1. Štefka SARJAŠ
2. Neva STARAŠINIČ
3. Brane KLUN
Glasbena šola Gornja Radgona
1. Melita VULC
2. Barbara MARKOLI
3. Marjan ŽULA

Mladenovac, od 31.07. do 03.08.2004

Zapisal: Milan NEKREP

Obisk delegacije Občine Gornja Radgona v Mladenovcu, od 31. julija do 3.
avgusta 2004

Delegacijo so sestavljali: župan Anton Kampuš, predsednica Odbora za mednarodno
sodelovanje Norma Bale, občinski svetnik Vinko Rous, člani občinske uprave Darja
Remsko, Igor Pivec, Peter Cvetkovič in kronist Milan Nekrep.

Zaradi velikega prometa smo se prvi dan vozili kar 14 ur, vendar smo srečno prispeli.
Gostitelji so bili do nas izredno pozorni in gostoljubni. Stalno so nas spremljali:
Predrag Lukič – član IS, Nebojša Matejič , Vesna Zivančevič, tajnica predsednika
skupščine, veliko pa se je nam posvečal tudi sam predsednik Zoran Kostič. Med
drugimi kulturnimi znamenitostmi smo si ogledali zelo zanimivo razstavo »1. srpski
ustanak« v Orašju, kjer se je upor tudi začel. Ogledali smo si tudi razstavo slik v
kulturnem centru, ki jo je odprl predsednik skupščine Srbije Predrag Markovič. Ob tej
priložnosti sta z županom Kampušem izmenjala tudi nekaj misli, zlasti o potrebnosti
sodelovanja med obema državama.
Pokazali so nam tudi nekaj znamenitih samostanov, ki imajo veliko zgodovinsko
vrednost in jih sedaj počasi obnavljajo. Na našo željo smo si ogledali tudi izredno lep
in velik spomenik padlim borcem »Kosmajskega odreda« na Kosmarju, ki pa je na
žalost precej zanemarjen.
Delegacija je prisostvovala tudi svečani seji skupščine občine Mladenovac v
počastitev občinskega praznika, obiskala pa je tudi nekatere delovne organizacije,
šolo in prisostvovala literarnemu večeru.

Splošna ugotovitev je:
Ljudje so še vedno zelo gostoljubni, čeprav živijo zelo skromno. Na vodstvu so sami
mladi, izobraženi ljudje (starejše so v glavnem razrešili). Želijo napredovati, sanirati
predvsem zavoženo gospodarstvo in zmanjšati veliko brezposelnost. Ta preobrazba
bo trajala še zelo dolgo. Potrebujejo pomoč, tudi dobra beseda in nasvet pomaga.

Gornja Radgona, od 28.08. do 03.09.2004

Zapisal: Milan NEKREP

Srečanje župana Antona Kampuša z nekaterimi pomembnimi predstavniki
političnega življenja Republike Slovenije na Kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji
Radgoni

1. Z ministrom Radom Bohincem in predsednikom Državnega zbora Ferijem
Horvatom ter nekaterimi župani in načelniki upravnih enot so razpravljali
predvsem o regionalizaciji in uvedbi pokrajin, minister in Feri Horvat so poudarili,
da pokrajine v najbližji bodočnosti bodo, le v parlamentu se je treba zediniti za
spremembo ustave in se dogovoriti koliko pokrajin v Sloveniji potrebujemo.
2. Župan Kampuš je gostil tudi Boruta Pahorja, poslanca Evropskega parlamenta, ki
ga je spremljal tudi Feri Horvat. Pahor je predstavil program ZLSD za naslednje
mandatno obdobje in kandidate za Pomurje.
3. Otvoritev je kot običajno opravil predsednik Vlade Anton Rop, kjer je bilo prisotnih
tudi nekaj poslancev in drugih gostov. Ob tej priložnosti je imel župan z njim tudi
pogovore, kjer sta ponovno analizirala uresničevanje dogovora o gradnji
avtoceste, govorila pa sta tudi o drugih problemih, kot npr. problem pitne vode,
prizadetost naše občine zaradi suše in toče in plačilu odškodnine prizadetim
kmetom.
4. Sejem je obiskal tudi predsednik Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek, kjer se
je župan prav tako srečal z njim, srečal pa se je tudi z dr. Genorijem, poslancem
Jelinčičem in vinsko kraljico in seveda z mnogimi drugimi gosti.
5. Ob »Dnevu Štajerske« se je srečal župan tudi z okrajnim glavarjem iz
Radkersburga, dr. Majcanom in župani iz sosednje Avstrije.
6. Župan se je srečal tudi z bivšim predsednikom Milanom Kučanom.

Bruchsal-Hemsheim, Nečija,od 16.09. do 18.09.2004

Zapisal: Milan NEKREP

Obisk delegacije Občine Gornja Radgona v Bruchsalu in Helmsheimu, Nemčija
od 16. septembra do 18. septembra 2004

Delegacijo so sestavljali: župan Anton Kampuš, podžupan Danijel Vrzel, predsednica
Odbora za mednarodno sodelovanje Norma Bale, Milan Kurbus, Slavko Kurbus,
Dejan Kofalt iz Podjetniško razvojne agencije Gornja Radgona in Peter Cvetkovič.
Sodelovala pa je tudi Danijela Žula, samostojna organizatorka in prevajalka iz
Berlina.

Osnovni cilj obiska delegacije je bil dogovor o gospodarskem sodelovanju in podpis
listine o partnerstvu.

Poleg tega, da so si ogledali nekatere gospodarske organizacije in kulturne
znamenitosti je bil osrednji dogodek »okrogla miza«, na kateri so sodelovali vsi člani
naše delegacije, od gostiteljev pa nadžupan Bernd Doll, predstavnica Obrtne
zbornice in svetovalka za EU Martina Schneider, predstavnik sindikatov Joachim
Baldermann in vodja regionalne gospodarske zbornice Ralf Bross. Prisostvovali so
še: župan-predstavnik Helmsheim-a Johan Gaugenrieder, Reinhard Schwedes (oba
sta bila že večkrat v Gornji Radgoni) in še nekateri predstavniki gospodarstva in
oblasti.
Okroglo mizo sta vodila nadžupan Doll in župan Kampuš. Vsi so izražali veselje, da
se je razvilo sodelovanje med gasilci, športniki in kulturniki, Radgončani pa so izrazili
željo tudi po gospodarskem sodelovanju, saj je v Bruchsalu in okolici veliko dobrih
firm, ki bi lahko sodelovale z našimi. Nadžupan Doll je obljubil pri tem vso podporo.
Pomagal bo pri obisku gospodarskega ministra pokrajine Baden-Württenberg Ernsta
Pfistra naslednje leto na kmetijskem sejmu v Gornji Radgoni. Po oceni delegacije je
bil obisk v Bruchsal-u in Helmsheim-u uspešen.

Gornja Radgona, od 29.09. do 06.10.2004

Zapisal: Milan NEKREP

9. OBČINSKI PRAZNIK
Praznovanje od srede 29. septembra 2004 do srede 6. oktobra 2004

Sreda, 29. septembra 2004
Otvoritev vodovoda v Kunovi
Občani Kunove so dobili dolgo pričakovani vodovod, na katerega se je priključilo 29
gospodinjstev. Stroški so znašali 35 milijonov SIT za 3,5 km vodovodnega omrežja.
Ob številnih gostih, med katerimi je bil tudi Feri Horvat – predsednik Državnega zbora
RS, minister za delo, družino in socialne zadeve dr. Vlado Dimovski, je vodovod z
odprtjem ventila na hidrantu odprl župan Anton Kampuš. Zanimiv je bil transparent, ki
so ga domačini postavili »Veselite se vode, voda je vir življenja«, kar seveda priča,
kako potreben je bil vodovod na tem področju. Otvoritve vodovoda so se udeležili
številni domačini, ki so pripravili za udeležence tudi prijetno zakusko z domačimi
jedmi.
Istega dne so se zvečer v okviru »Trstenjakovih dnevov« na radgonski osnovni šoli
srečali doktorji znanosti in magistri znanosti, ki so nekoč obiskovali radgonsko
osnovno šolo. Izredno lepa in prisrčna prireditev, ki so se je udeležili tudi nekateri
starejši učitelji, ki so navedene doktorje – magistre poučevali, ko so obiskovali še
osnovno šolo. 13 doktorjev znanosti in 12 magistrov znanosti je za tako malo občino
veliko število. Upati je samo, da bodo s svojim znanstvenim delom v bodoče tudi več
prispevali k razcvetu občine, tako so izzveneli tudi pozdravni nagovori gostov.
Prireditev je, kot vedno odlično organiziral ravnatelj Dušan Zagorc s svojo ekipo.

Četrtek, 30. septembra 2004
30-letnica delovanja OŠ Gornja Radgona v novi zgradbi na Prežihovi ulici št. 1
Učenci in gostje so se zbrali pri novi šoli ob 9. uri. Gostje in starejši učitelji so se
odpeljali na grad s turističnim vlakom, kar je bila zanje posebna atrakcija, učenci in
mlajši učitelji pa so odšli peš. Na dvorišču zgornjega dela gradu je bilo že vse
pripravljeno za prireditev. Posebno ganljivo je bilo po tolikih letih spet slišati petje, v
tem čudovitem akustičnem prostoru, kjer je bilo veliko število let srečanje
osnovnošolskih zborov še iz časa Manka Golarja, pa tudi kasneje. Zapele so delavke

osnovne šole, ki so ubrano s spremljavo harmonike zapele nekaj narodnih pesmi.
Vmes so bile tudi nekatere učiteljice, ki so pele na tem prostoru v zboru, ki ga je 1966
in 1967 vodil Milan Nekrep, takratni ravnatelj. Svoje spomine na takratno delo in
življenje na gradu in šoli sta obudila takratna ravnatelja Milan Nekrep in Anica
Miholič, navzoče pa je pozdravil tudi predstavnik ministrstva za šolstvo. Prisotni so si
tudi z zanimanjem ogledali na novo urejeno in obnovljeno šolsko kuhinjo, tehnično
delavnico in računalniško učilnico. Po prireditvi pa so se gostje in nekdanji učenci
srečali ob prijetni glasbi, dobri jedači in pijači in obujali spomine na čase pred 30. leti.
Celotna prireditev je bila odlično organizirana in vse priznanje je treba dati
prireditvenemu odboru, ki ga je vodila učiteljica Jožica Ziha.

Ob 15. in 16. uri je župan Anton Kampuš ob prisotnosti predstavnikov KS in nekaterih
občinskih svetnikov odprl kratke odseke novo asfaltiranih cest v mestu Gornja
Radgona na Vrtni ulici in pri policijski postaji.

Ob 18. uri je bila ob prisotnosti Ferija Horvata, župana Antona Kampuša in drugih
gostov otvoritev medobčinske likovne razstave, kjer so razstavili svoja dela likovniki
iz Gornje Radgone, Radencev in Svetega Jurija. Glasbeno pa so prireditev popestrili
kitaristi (skupina) iz Glasbene šole.

Zvečer ob 19.30 uri pa je bil zanimiv glasbeno-literarni večer v organizaciji Društva za
humanistična vprašanja Radigoj iz Gornje Radgone. Nastopila sta harmonikarja iz
Mladenovca – učitelj in učenec, ki sta prava virtuoza na kromatični harmoniki in pa
kvintet saksofonistov iz Gornje Radgone. Vmes pa je literat Nino Flisar prebral dve
pesmi mladega pesnika iz Mladenovca, ki se prireditve ni mogel udeležiti in dve svoji
pesmi. Vodila pa je celotno prireditev zelo posrečeno, kot vedno, Norma Bale.

Petek, 1. oktobra 2004
Ob 9. uri je bil v organizaciji SSD mejnik iz OŠ Gornja Radgona jesenski kros za
osnovnošolce.
Ob 11. uri je župan ob prisotnosti nekaterih gostov odprl nove poslovne prostore
firme Čistol z.o.o..

Ob 15. uri je bila ob izredno lepo okrašenem odru v Kulturnem domu svečana seja
občinskega sveta. Seje so se udeležili poleg občinskih svetnikov tudi številni
povabljeni z gospodarske in družbene sfere, med njimi pa tudi oba častna občana:
upokojeni župnik Franc Puncer in Majda Bickey, predsednik slovenskega parlamenta
Feri Horvat, ki je bil tudi slavnostni govornik, župani sosednjih občin, tudi podžupanja
iz sosednjega Radkersburga, namestnik ministra za evropske zadeve dr. Rado
Genorio in mnogi drugi.
Župan je v svojem nagovoru orisal uspehe in nove pridobitve, ki jih v tem letu ni bilo
malo in izrazil upanje, da bo tako odlično sodelovanje med njim in občinskim svetom
tudi v bodoče.
Govor Ferija Horvata pa je bil nekoliko predvolilno obarvan, kar se razume, saj je bil
kandidat ZLSD.
Osrednja točka programa je bila podelitev občinskih priznanj. Zlati grb je
komisija, ki ji je predsedoval Vili Žunkovič, podelila Milku Krajncu iz Gornje
Radgone, srebrni grb Dragu Tothu iz Očeslavec, bronasti grb pa Karlu Korošcu
iz Gornje Radgone. Listino je prejel Dušan Zagorc.
Posebna priznanja je dobilo 5 zlatih maturantov, ki so na maturi dosegli maksimalno
število točk. To so bili: Maja Šauperl iz Črnc, maturantka ESŠ iz Murske Sobote,
Martina Vukan iz Lomanoš, maturantka iz ESŠ Murska Sobota, Mateja Škrlec iz
Ptujske ceste, maturantka Gimnazije Ljutomer, Maja Rauter iz Zbigovec, maturantka
ESŠ iz Murske Sobote, Tilen Zamuda iz Plitvičkega Vrha, maturant 1. gimnazije
Maribor.

Sejo so lepo popestrili kitaristi iz Glasbene šole in kvartet trobil iz Glasbene šole,
povezovala pa je zelo lepo Alenka Regoršek.
Po seji pa je župan priredil v sosednjih prostorih sprejem, kjer je za razpoloženje
poskrbel mladi harmonikaš, na razpolago pa je bila tudi dobra kapljica vinarjev iz
občine in domače specialitete aktivov kmečkih žena.
Sobota, 2. oktober 2004
Ob 18. uri je bil izredno kvaliteten koncert skupine Adams iz Vrhnike v Glasbeni šoli,
ki ga je organiziralo KD Harmonikarski orkester iz Gornje Radgone. Glasbeniki so

zaigrali dela različnih avtorjev v tango ritmu, kar je zlasti starejšim obiskovalcem
obudilo spomine na ples v starih časih ob taki glasbi v kavarnah.

Nedelja, 3. oktober 2004
Najprej je bilo ob 7. uri ribiško tekmovanje za pokal Občine Gornja Radgona, potem
je bil 8. mednarodni strelski turnir za pokal Občine Gornja Radgona, hkrati je bila tudi
spominska maša ob 8. obletnici akademika dr. Antona Trstenjaka, ob 11. uri pa so
predstavniki občine in drugi gostje položili venec na njegov grob.
Ponedeljek, 4. oktobra 2004
Ob 10. uri je župan z nekaterimi občinskimi svetniki, predstavniki KS Apače in
številnimi občani odprl odsek krajevne ceste Črnci-Žepovci.
Ob 13. uri pa je bila otvoritev novih prostorov – hale Reflex na Meleh, kjer bodo z
novejšo steklarsko tehnologijo kalili steklo. Povabljenih je bilo veliko gostov,
direktorjev firm, organizacij, društev, skoraj ni bilo pomembnega Radgončana, ki ni bil
na otvoritvi. V kulturnem programu so sodelovali učenci Glasbene šole (skupina kitar,
duet prečnih flavt, bobnarji), ljudski pevci in godci iz Bučečovec in folkloristi iz
Bučečovec, kot posebna zanimivost pa je bil gledališki igralec iz Celja Bojan Umek, ki
je odlično recitiral Cankarjevo Skodelico kave.
Za prijetno razpoloženje so poskrbeli člani skupine Štajerskih 7, ki so najprej zapeli
nekaj narodnih, kasneje pa so zaigrali tudi zabavne popevke.
Direktor in lastnik Robert Krempl je predstavil firmo, ki praznuje 25 let, ima že 4
proizvodne obrate in ima cca. 300 zaposlenih. Poudaril je, da bo v novem obratu
predvsem potekala proizvodnja stekla za gradbeništvo. Pohvalil je Roberta Puklavca,
ki je gonilna sila proizvodnje, je pa to družinska firma, kjer so zaposleni žena Danica,
sin z ženo in hčerka z možem. K uspehu je vsem čestital tudi župan Anton Kampuš,
ki je poudaril, da se industrijska cona polagoma polni in da je samo za pozdraviti, da
se odpirajo obrati, ki bodo omogočili nove zaposlitve. Vodilne je pohvalil in dal za
zgled ljudi, ki so sposobni iti v korak s podobnimi firmami v Evropi. Danici in Robertu
Kremplu je izročil tudi občinsko priznanje. Po ogledu obrata so bili vsi gostje zelo lepo
pogoščeni, Štajerskih 7 pa je ustvarilo izvrstno razpoloženje.

Torek, 5. oktober 2004
Ob 10. uri je župan Anton Kampuš s predsedniki krajevnih skupnosti, nekaterimi
občinskimi svetniki in drugimi gosti, zlasti pa ob prisotnosti številnih domačinov, odprl
na novo asfaltirano cesto Stavešinci – Gornji Ivanjci.
Sreda, 6. oktober 2004
Številni domačini, člani občinskega sveta v KS Stogovci so prisostvovali otvoritvi
ceste Podgorje – Stražišar Zgornje Konjišče.
Četrtek, 7. oktober 2004
Kot zadnja prireditev izredno bogatega programa v počastitev 9. občinskega praznika
je bila komedija »Burka o jezičnem dohtarju«, katero si je ogledalo veliko število ljudi,
saj je bila dvorana nabito polna.

Program 9. občinskega praznika je bil izredno pester in bogat. Bilo je več otvoritev
asfaltiranih cest, vodovoda, proizvodnih obratov in kulturnih prireditev. Vsak občan, ki
je imel interes, je lahko bil kje prisoten, saj se je v letošnjem letu v občini zgodilo
toliko dogodkov in pridobitev, kot prej več let ne!

Župan svoj program uresničuje!

Gornja Radgona ,16.11.2004

Zapisal: Milan NEKREP

OTVORITEV HALE ARCONT IP d.o.o.

Družba ARCONT IP d.o.o., ki je hčerinska firma ARCONT-a je odprla novo
proizvodno halo v industrijski coni Mele. Med številnimi gosti je bil govornik tudi
župan Anton Kampuš, ki je poudaril, da je firmi za čestitat, saj je v zelo kratkem času
(manj kot leto dni) uspela zgraditi moderen obrat za izdelavo oken, namestiti stroje, ki
so računalniško vodeni in kar je najvažnejše, spet bo dobilo zaposlitev nekaj
delavcev iz našega področja.

Direktor Boris Sovič je povedal, da bodo z novim letom imeli okrog 100 zaposlenih,
od tega je 44 % invalidov. V celotnem sistemu Arcont pa je zaposlenih 550 ljudi, kar
je 110 več kot lansko leto.

V ARCONT IP d.o.o. načrtujejo letos proizvesti 40.000 oken, dobiček pa naj bi
znašal 100 milijonov SIT.
Proizvodna hala je zelo lepa in meri kar 600 m2, zanjo pa je bilo treba odšteti 140
milijonov SIT.

