Gornja Radgona, 28.02.2005

Zapisal: Milan NEKREP

Otvoritev pošte v Gornji Radgoni

V ponedeljek, 28. februarja je bila v Gornji Radgoni otvoritev novih prostorov pošte
na Tratah, v bližini sejmišča. Ob prijetnem krajšem koncertu godbe na pihala iz
Gornje Radgone, sta trak prerezala radgonski župan Anton Kampuš in generalni
direktor mag. Alfonz Pogorelc. Slavnostni govornik je bil direktor PE v Murski Soboti
Jožef Recek, ki je predstavil zgodovino delovanja pošte v Gornji Radgoni in
pomembnost novih prostorov. Otvoritve se je udeležilo veliko gostov, med njimi oba
podžupana Dušan Zagorc in Danijel Vrzel ter župana iz Svetega Jurija Franc Slana in
Ljutomera g. Jože Špindler, nekateri občinski svetniki in seveda veliko občanov.

Gostje so bili seveda pogoščeni v kleti Radgonskih goric, kjer se je slučajno
ugotovilo, da praznuje podžupan Dušan Zagorc rojstni dan, naslednji dan pa direktor
Recek Abrahama. Razume se, da je bilo tudi zaradi tega vzdušje izredno prijetno.

Gornja Radgona, od 02.04. do 04.11.2005

Zapisal: Milan NEKREP

Obisk uradne delegacije iz Gornje
Radgone v Bruchsalu/Helmsheim

Delegacijo

je imenoval župan z nalogo promovirati občino Gornja Radgona na

enološki prireditvi vin iz Vinogradništva Steyer pod imenom »Slovenski večer«.
Delegacijo so sestavljali:
Branko Kocbek, vodja delegacija – predsednik Odbora za turizem in kmetijstvo
Ø Danijela Marija Žula, članica, koordinatorka sodelovanja
Ø Danilo Steyer, vinogradnik
Ø Nada Golob, članica, predstavnica TIC in PORA
Ø Dani Rajh, član, harmonikar
Ø Darja Remsko, članica, občinska uprava.

Delegacija se je nastanila pri prijateljih in znancih iz Helmsheima.
Člani delegacije so pripravili dve pomembni degustaciji več vzorcev vin Steyer-ja in
vinogradnika Ščurek iz Primorske. Ena je bila v vinoteki, katere lastnica je ga.
Herzog, kjer je bilo povabljenih preko 30 prijateljev Občine Gornja Radgona in
poznavalcev vin.

Naslednja degustacija pa je bila v restavraciji »Belvedere« v Bruchsalu, kjer je bila
tudi osrednja turistična predstavitev Gornje Radgone (za glasbeno vzdušje je
poskrbel Dani Rajh). Seveda je pri vsem sodelovala tudi Danijela Žula. Tudi na tej
degustaciji je bilo prisotnih preko 40 članov kulturnega društva in poznavalcev dobrih
vin.

Obisk delegacije je bil izredno uspešen in je v celoti izpolnil zastavljeni cilj, to je
prodaja naših vin v Bruchsalu in okolici. Gospa Herzog je bila navdušena nad
kvaliteto naših vin in je zagotovila, da bo s skupino ljubiteljev dobrih vin obiskala
Gornjo Radgono in Slovenijo.

Apače, 04.04.2005

Zapisal: Milan NEKREP

Otvoritev Zdravstvene postaje Apače

V sredo, 4. aprila 2005 so krajani Apaške doline dobili ponovno v uporabo novo,
povsem prenovljeno zdravstveno postajo. Zgradba je stara, izredno lepa vila, ki je
vsa povojna leta služila za zdravstveno postajo, v kateri je bila splošna ambulanta in
zobozdravstvena ambulanta. Zaradi dotrajanosti so jo v dveh letih popolnoma
prenovili. Stroški so bili kar visoki, skupaj z opremo so narasli kar na 45 milijonov.
Občina Gornja Radgona je zagotovila 25 milijonov, Ministrstvo za zdravstvo 9,8
milijona, Zdravstveni dom sam pa je zagotovil 10,5 milijona SIT. Zidarsko gradbena
dela je opravilo Zidarstvo Pintarič, oprema pa je naredilo Mizarstvo Dresler. Vse je
lepo in kvalitetno izvedeno in mirno lahko rečemo, da je to ena izmed najlepših
zdravstvenih postaj v Pomurju.

Otvoritev se je udeležilo veliko število ljudi, med njimi je razumljivo bil tudi župan
Anton Kampuš, podžupan Dušan Zagorc, občinski svetniki - zlasti iz apaškega
območja, številni zdravstveni delavci z dr. Marijo Kuzma na čelu in seveda veliko
domačinov. Prireditev je bila v izredno lepem vremenu, popestrili so jo tudi učenci
Glasbene šole Gornja Radgona s krajšim programom, na koncu pa sta zgradbo
blagoslovila rimskokatoliški domači župnik in protestantska duhovnica – domačinka.

Gornja Radgona, 19.04.2005

Zapisal: Milan NEKREP

Medobčinska revija otroških pevskih zborov

V torek, 19. aprila 2005 je bila v Osnovni šoli Gornja Radgona medobčinska revija
otroških in mladinskih pevskih zborov iz vseh vrtcev in osnovnih šol iz občin Gornja
Radgona, Radenci in Sveti Jurij. Nastopilo je okrog 500 mladih pevcev in pevk, ki so
tvorili 17 zborov.

Program je bil standarden. Nekateri zbori so v primerjavi s prejšnjimi leti napredovali,
nekateri, pa celo nazadovali, zlasti so razočarali nekateri mladinski zbori, ki so včasih
zapeli izredno lepo troglasno, tokrat pa tega veliko ni bilo. Resno bi bilo treba
analizirati, zakaj je na osnovnih šolah vse manj troglasnega petja, in zakaj se tudi
dokaj številni mladinski zbori z visoko izobraženimi glasbenimi pedagogi prepustijo
cenenemu enoglasnemu petju, popestrenem z raznimi gibi, ki hromijo že tako slabo
intonacijo. Sicer pa je to stvar strokovnjakov, ne kronistov. Ušesa pa na žalost tudi
kronisti imamo.

Zapisal: Milan NEKREP

Apače, od 18.04. do 21.04.2005
Interteden na Osnovni šoli Apače

Na Osnovni šoli Apače so od 18. do 21. 4. 2005 izvedli 12. interteden, kjer so poleg
športnih in kulturnih dejavnosti predvsem proučevali fenomen cca. 1.500 let starega
hrasta, ki se je ohranil v močvirju v Konjišču, v koritu Mure.

Občina Gornja Radgona je projekt prijavila tudi na razpis za sredstva iz programa
Phare, ki je prispeval sredstva v višini 45.000 evrov.

Veliko aktivnosti v zvezi z

projektom »Oče panonskih hrastov« je opravila Občina Gornja Radgona v
sodelovanju s Podjetniško razvojno agencijo Gornja Radgona, apaška šola pa je k
sodelovanju povabila tudi dve šoli iz Madžarske: OŠ Lenti in OŠ Lovaszi.

Otroci so ob kulturnem programu predstavili celotno delo od začetka do konca in to
celo v treh jezikih: slovenščini, madžarščini in nemščini. Projekt je slikovno vodila
zaposlena na Podjetniško razvojni agenciji Gornja Radgona ga. Nuša Pavlica
Jakovljevič, sodelovali pa so tudi drugi strokovnjaki. Prireditev je bila zelo zanimiva,
prva takšna v naši občini. Razume se, da bo cca 20 ton težko deblo razstavljeno v
Konjišču in ko bo opremljeno z napisi, bo prava atrakcija za turiste.

Campulung, od 13. do 15. maja 2005

Zapisal: Milan NEKREP

Obisk naše občinske delegacije v Romuniji

Med obiskom romunskega veleposlanika v Gornji Radgoni je bilo dogovorjeno, da bi
naj Občina Gornja Radgona navezala stike z nekim mestom iz Romunije, ki ima
industrijo, s katero bi naše firme lahko eventuelno sodelovale. Izbrano je bilo mesto
Campulung – 160 km od Bukarešte.

Župan Campulunga Caliin Ioan Andrei je povabil delegacijo iz Gornje Radgona na
obisk v času od 13. 5. 2005 do 15. 5. 2005. Delegacijo so sestavljali: župan Anton
Kampuš, podžupan Danijel Vrzel ter Tone Mlakar, predsednik Strateškega sveta
občine.
Delegacija je odpotovala z letalom preko Dunaja na mednarodno letališče Otopeni,
nato pa s kombijem do 160 km oddaljenega Campulunga.

Gostitelji so se zelo potrudili, da bi bilo naši delegaciji udobno. Bili so na več
sprejemih, imeli srečanja z gospodarstveniki, ogledali so si tudi kulturne znamenitosti
mesta in okolice.

Mesto je industrijsko, na obrobju Karpatov, vse je izredno skromno razvito, bori se z
50% nezaposlenostjo, ljudje s fakultetno izobrazbo imajo cca. 110 evrov plače, tudi
kmetijsko zaledje je slabo razvito (orjejo še z voli). Slabo je razvita tudi trgovina,
trudijo se z izobraževanjem, imajo 7 osnovnih šol in 3 srednje šole. Obrati, oziroma
tovarne, imajo skromno tehnologijo, privatniki se trudijo, da bi se približali Evropi,
vendar gre vse zelo počasi, prava denacionalizacija se še ni začela. Zanimivo je bilo
morda le eno privatno podjetje, ki bi eventuelno lahko sodelovalo z našo mesno
industrijo. Težko se je bilo tudi pogovarjati, saj je prevajalka Magda Popescu
prevajala v nemščini. Župan je povabil delegacijo mesta Campulung na jesenski
sejem, kjer bi morebitno lahko navezali stike z našimi firmami. Stroški obiska za
enega člana naše delegacije so znašali cca. 140.000,00 SIT.

Gornja Radgona, 26.05.2005

Zapisal: Milan NEKREP

Položitev temeljnega kamna za kolesarskopohodniški most čez reko Muro (Halbenrein –
Gornja Radgona)

Že kar nekaj časa je tekla beseda o položitvi temeljnega kamna za pohodniškokolesarski most čez reko Muro, ki bo povezoval kraja Halbenrein na avstrijski strani in
Črnce (KS Apače) na naši strani. Most bo dolg cca 130 m, bo viseč in bo končan
predvidoma do novembra letos. Zanj bo treba odšteti 613.000 evrov, oziroma 150
milijonov tolarjev, 60% zneska bo prispevala EU, ostalo pa v glavnem Avstrija, nekaj
pa bo morala primakniti tudi Občina Gornja Radgona. Tudi cesto, cca 2 km, ki vodi
do mosta, bo treba asfaltirati.

Organizatorji na obeh straneh so pripravili pester program, na naši strani je igrala tudi
godba, goste pa so pripeljali naši in avstrijski gasilci preko Mure, na obe strani. Med
gosti so bili: Erwan Fouere, veleposlanik EU, Waltrud Klasnic, štajerska deželna
glavarka, dr. Rado Genorio, namestnik direktorja, službe Vlade _RS za evropske
zadeve, poslanec Feri Horvat, Dietmar Tschiggerl, župan občine Halbenrein, z naše
strani so bili tudi nekateri občinski svetniki: Feliks Petek, Vinko Rous, Viljem
Žunkovič, Slavko Lončarič, Branko Kocbek, prisotna pa sta bila tudi oba podžupana
Dušan Zagorc in Danijel Vrzel, pa tudi sosednja župana iz Benedikta g. Gumzar in
Šentilja g. Čagran. Razume se, da je bil glavni govornik in gostitelj na naši strani
župan Anton Kampuš.

Ob krajšem kulturnem programu so gostje položili temeljni kamen, kasneje pa so se
zbrali v prijetnem sončnem okolju Ribiškega doma v Zgornjem Konjišču, kjer so bili
pogoščeni z odličnim bogračem.

Zapisal: Milan NEKREP

Gornja Radgona, 14.06.2005
Sprejem odličnih učencev Občine Gornja Radgona

Župan Anton Kampuš je ob koncu šolskega leta 2004/2005 priredil sprejem za
učence osnovnih šol in glasbene šole iz občine Gornja Radgona, ki so šolanje
končali z odličnim uspehom.

Odličnjakov je bilo 36. Sprejem, ki je bil na

radgonskem gradu sta prisostvovala tudi oba podžupana Dušan Zagorc in
Danijel Vrzel, občinska uslužbenka Bernarda Hari in v.d. direktorica PORE
Janja Brumen. Povabljeni so bili tudi vsi ravnatelji in razredniki in seveda tudi
starši odličnjakov. Ob kratkem kulturnem programu je župan vsem čestital za
odličen uspeh in jim zaželel tudi na srednji šoli dobre rezultate. Za kvalitetno
delo se je zahvalil tudi učiteljem, ravnateljem in seveda tudi staršem. Učenci in
učitelji so dobili tudi knjižne nagrade, vsi pa so bili na koncu tudi pogoščeni.
Bila je izredno prisrčna prireditev.

Spodnji Ivanjci, 23.07.2005

Zapisal: Milan NEKREP

Otvoritev ceste v Spodnjih Ivanjcih

V soboto, 23. julija 2005 sta župan Anton Kampuš in predsednik Krajevne skupnosti
Spodnji Ivanjci, Karel Mir, odprla na novo asfaltirano cesto do turistične kmetije
Fleisinger. Zbralo se je veliko število ljudi, med njimi je bil tudi poslanec Državnega
zbora Kramberger iz Lenarta, župan Občine Cerkvenjak, g. Jože Kraner, župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, g. Anton Slana, nekateri predsedniki krajevnih
skupnosti iz občine, člani občinskega sveta in seveda več drugih vabljenih gostov in
številni domačini. Investicija je veljala 7,5 milijonov SIT, od tega sta kmetiji Fleisinger
in Majerič prispevali vsaka po 170.000 SIT.

Iz pozdravnega nagovora smo izvedeli, da je cesta bila že dolgo v planu KS Spodnji
Ivanjci, še to jesen nameravajo končati še tretjo cesto. Župan Anton Kampuš je
poudaril, da ima občina še neasfaltiranih cca 300 km in da je po sklepu občinskega
sveta treba pomagati z občinskimi sredstvi povsod tam, kjer so občani pripravljeni
prispevati tudi svoja finančna sredstva.

Za kulturni program je poskrbela godba na pihala iz Svetega Jurija, pevke
upokojenskega pevskega zbora iz Negove in igralci z veselim skečem iz Negove.

Po prireditvi so bili vsi obiskovalci pogoščeni z domačimi specialitetami, poskusili pa
so lahko tudi odlična Fleisingerjeva vina, tudi Souvingnon, letnik 2000, ki je na
Mednarodnem kmetijsko živilskem sejmu dobil naziv Šampion. Odslej bo ta kmetija
tudi uradno turistična kmetija.

Gornja Radgona, 18.08.2005

Zapisal: Milan NEKREP

55. obletnica Društva upokojencev
Gornja Radgona
V četrtek, 18. avgusta 2005 je Društvo upokojencev Gornja Radgona svečano
proslavilo svoj visok jubilej. V rekreacijskem centru v Konjišču se je zbralo preko 600
upokojencev iz domačega društva, prišli pa so tudi iz Svetega Jurija, Radenc, Kapele
in celo iz Ljutomera. Vreme je bilo proti pričakovanju sončno in na prekrasnem
prireditvenem prostoru je bila imenitna prireditev. Za kulturni program so poskrbeli:
kvartet upokojencev iz Kapele, folklorna skupina iz Gornje Radgone in skupina učenk
iz Osnovne šole Gornja Radgona. Prisotni so bili tudi številni visoki gostje, ki so imeli
tudi govore. Med prvimi je govoril Mirko Bernhard, podpredsednik Zveze društev
upokojencev Slovenije, za njim pa je govoril predsednik DeSUS-a in minister za
obrambo, g. Karel Erjavec.

Nanizal je predvsem uspehe, ki jih je DeSUS v okviru koalicije dosegel pri
usklajevanju pokojnin in zavrnil »mlade ekonomiste«, ki se zaradi ureditve razmer
upokojencev bojijo, da bo mlada generacija zaradi tega prikrajšana za pokojnine.
Razume se, da je zbor pozdravil tudi podžupan Dušan Zagorc, ki je zastopal občino
in predsednik Pokrajinske zveze Društva upokojencev za Pomurje, g. Mirko Lebarič.

Podžupan g. Dušan Zagorc je ministra Erjavca predhodno sprejel v prostorih občine,
kjer so bili prisotni še Darinka Bodanec, direktorica občinske uprave, Milan Nekrep,
predsednik občinske organizacije DeSUS-a in predstavniki veteranskih organizacij:
Lojze Flisar, Stanko Sakovič, Franc Zemljič. Ministru je bila predvsem predstavljena
problematika obeh stražnic v Konjišču in v Gornji Radgoni. Obe stražnici si je tudi
ogledal. Obljubil je, da bo storil vse, da bi stražnico občina lahko odkupila še letos,
zlasti še, ker je v proračunu za to tudi denar. Srečanje z ministrom je bilo prijetno, pa
najbrž tudi koristno še posebno, ko je bil izredno lepo sprejet tudi v kleti Radgonskih
goric.

Gornja Radgona, od 22.09. do 25.09.2005

Zapisal: Milan NEKREP

3. sejem »Sodobna vojska«

Od 22. 9. do 25. 9. 2005 je bilo spet živahno na radgonskem sejmišču.
V četrtek, 22. 9. je minister za obrambo v prisotnosti načelnika generalštaba
Ladislava Lipiča, župana Antona Kampuša in mnogo drugih visokih gostov odprl
omenjeni sejem. Med visokimi gosti so bili tudi predstavniki generalštabov iz Avstrije,
Madžarske in Italije. Sejem je bil kot vedno mednarodni in se je predstavljalo kar
nekaj tujih držav.
Uvodoma je goste pozdravil Janez Erjavec, direktor sejmišča, prisrčen pozdrav je
razstavljalcem in gostom namenil tudi župan Občine Gornja Radgona Anton Kampuš.
V kulturnem programu je sodelovala pevka Irena Vrčkovnik, izredno strumno in
ubrano pa je zaigrala vojaška godba.
Že prvi dan pa je sejem obiskalo izredno veliko obiskovalcev. Imeli pa so tudi kaj
videti. Razstavljena so bila bojna sredstva: tanki, topovi, transporterji in oprema vseh
rodov vojske, ki jih imamo v Sloveniji. Bilo je tudi veliko prikazov in nastopov celo s
helikopterjem so se obiskovalci lahko popeljali. Izredno atraktiven nastop so imeli
gardisti, ki imajo lepe, nove uniforme. Kar pa je bilo za mnoge najbolj zanimivo, pa je
bila brezplačna pogostitev z vojaško hrano za vse udeležence. Tudi vstopnine ni bilo.
Obisk je bil izredno velik in to posebno obisk mladih.
Pred otvoritvijo sejma pa so predstavniki določenih inštitucij položili vence k
spomeniku osvoboditve v Gornji Radgoni in Maistrovim spomenikom. Ob častni straži
gardistov je venec položil minister Erjavec, general Lipič in župan Anton Kampuš.
Vence pa so položili tudi predstavniki organizacije Sever, rezervnih častnikov in
zgodovinskega društva.
Pohvalno je bilo tudi to, da so svečanosti prisostvovali učenci osnovne šole Gornja
Radgona, rojeni 1991, ki jim je ravnatelj Dušan Zagorc ob spomeniku Rudolfu
Maistru razložil tudi pomen delovanja Rudolfa Maistra za ohranitev severne meje in
priključitev Gornje Radgone k Sloveniji oziroma h Kraljevini SHS.

Gornja Radgona, od 26.09. do 02.10.2009

Zapisal: Milan NEKREP

Praznovanje 10. občinskega praznika

Program prireditev je bil izredno pester. Kot vsako leto je tudi letos bilo nekaj
pomembnih pridobitev na področju infrastrukture (ceste), področju kulture (dom
godbenikov, muzej na prostem »Oče panonskih hrastov), telesne kulture in še kaj.

Prireditve so se zvrstile od ponedeljka, 26. septembra 2005, do nedelje 2, oktobra
2005.

V ponedeljek, 26. septembra 2005 so učitelji in učenci glasbene šole priredili slovesni
koncert. S programom so navdušili številno občinstvo, najbolj atraktiven pa je bil
nastop harmonikarskega orkestra, ki ga vodi Olga Radolič.
V torek, 27. septembra 2005 so župan Anton Kampuš, član občinskega sveta Vinko
Rous, predsednik sveta KS Marjan Žula, s pomočjo nekaterih krajanov iz Delavske
poti odprli 500 m prenovljene ceste Delavska pot, kjer so uredili tudi pločnike in
kanalizacijo. Investicija je bila vredna kar 82 milijonov. Zaigrala je tudi godba na
pihala, občani pa so se otvoritve kar množično udeležili.
V sredo, 28. septembra 2005 je bila pri upravi v Črešnjevcih otvoritev na kar dveh
krajih, novo asfaltiranih cest in sicer križišče - vila Holt – križišče – Roškar in cesta
križišče – uprava – Orehovci – odcep do Feliksa Petka. Dolžina vseh odsekov znaša
preko 2 km. Trak so prerezali župan Anton Kampuš, predsednik sveta KS Janko Kralj
in občinski svetnik Feliks Petek. Župan je v svojem govoru zlasti pohvalil iniciativo
občanov, ki so sami prispevali skoraj 3 milijone sredstev. Tudi Radgonske gorice so
prispevale 3 milijone, ostalo razliko (cca 22 milijonov) primaknil občinski proračun. V
tem letu je v tej KS bil saniran tudi zemeljski plaz pri Petku Feliksu, ki je proračun stal
15 milijonov in plaz v Orehovskem Vrhu, kjer je bilo porabljenih 13 milijonov sredstev
iz občinskega proračuna. Janko Kralj in Feliks Petek sta se posebej zahvalila županu
Antonu Kampušu, občinskim svetnikom in Radgonskim goricam za razumevanje. Za

veselo razpoloženje so poskrbeli Črešnjevski tamburaši, gostom pa so domačini
nazdravili tudi s šampanjcem.
V četrtek, 29. septembra 2005 so se občani KS Negova razveselili dveh na novo
asfaltiranih krajših odsekov cest : Negova-Dobrava-Ivanjševci v dolžini 1,2 km za
ceno 16,8 milijonov SIT in odsek Negova-Mujkovec v dolžini 1,3 km, vse v skupni
vrednosti 19 milijonov SIT. Kljub slabemu vremenu se je v gasilskem domu zbralo kar
lepo število občanov, ki so z veseljem proslavljali za njih tako pomembno pridobitev.

Istega dne zvečer pa je bila tudi otvoritev likovne razstave v avli Kulturnega doma
Gornja Radgona. Razstavilo je svoja dela 22 udeležencev likovne kolonije, ki so pod
vodstvom slikarke Sandre Fekonja ustvarjali v počastitev občinskega praznika in
sicer v tehniki acril na platnu. Kolonijo je sponzoriralo kar 13 domačih sponzorjev, pa
tudi Urad za mladino RS. Med likovniki je kar nekaj nadarjenih, mlada slikarka –
domačinka Haložanova je v Avstriji za svojo sliko prejela tudi nagrado.
Udeležence otvoritve je pozdravil predsednik KS Gornja Radgona mag. Marjan Žula,
ki je govoril o pomenu umetnosti, za kulturen program pa je poskrbel kantavtor Tadej
Vesenjak iz Ljutomera s svojim kolegom.

V petek, 30. oktobra 2005 je bila svečana seja občinskega sveta. Pred svečanostjo je
goste, ki so se zbrali kar v velikem številu, pozdravila radgonska godba na pihala.
Poleg članov občinskega sveta se je svečanosti udeležilo veliko drugih pomembnih
gostov: direktorji nekaterih firm, ravnatelji šol, člani občinskega sveta, predstavniki
kulturnih institucij, društev, predsedniki političnih strank in seveda številni občani.
Med pomembnimi gosti je bil poslanec Državnega zbora Feri Horvat, župani
sosednjih občin – Jože Kraner iz Cerkvenjaka, Milan Gumzar iz Benedikta, Anton
Slana iz Svetega Jurija ob Ščavnici, iz sosednje Avstrije pa se je seje udeležil okrajni
glavar Majcen. Prisotna sta bila tudi oba častna občana mns. Puncer in ga. Bicskey.
Seje se je udeležila tudi delegacija iz Mladenovca, ki je ob tej priložnosti obiskala
Gornjo Radgono v sestavi: Zoran Kostič – predsednik občine, Predrag Vulinovič, član
občinskega sveta, Lidija Lekič – šefica kabineta predsednika.

Program je vodila Alenka Regoršek, ki je prvega pozvala k besedi župana Antona
Kampuša, ki je najprej pozdravil vse navzoče goste, nato pa v svojem nagovoru
nanizal letošnje uspehe občine in nakazal naloge, ki še nas čakajo.
Vsi smo z nestrpnostjo čakali slavnostnega govornika dr. Jožeta P. Damijana –
domačina in predsednika Odbora za reforme pri Vladi Republike Slovenije. V
preprostih in razumljivih stavkih je obelodanil smisel reform, ki jih bo treba nujno
uveljaviti in sprejeti, če bomo hoteli, da bo zlasti naše gospodarstvo uspešno
napredovalo in postalo enakovredno evropskemu. Reforme bodo potrebne tudi na
področju družbenih dejavnosti, zdravstvu, pokojninskem sistemu in še kje. Seveda pa
se določenim strukturam prebivalstva ni treba bati, da bomo slabše živeli, celo boljše,
če bo gospodarska reforma uspešna.
Po kulturnem programu, ki so ga izvedli učenci in učitelji Glasbene šole je sledila
podelitev občinskih priznanj. Župan je podelil naslednja priznanja:
-

Trstenjakovo nagrado je dobil Marjan Žula za uspešno opravljen magisterij in
dolgoletno uspešno vodenje glasbene šole.

-

Zlati grb občine je dobila firma ARCONT za povečanje izvoza in proizvodnje,
zlasti pa za povečanje števila zaposlenih;

-

Srebrni grb občine je dobil dr. Radašin, zdravnik za požrtvovalno večletno
kvalitetno delo zdravnika v Zdravstvenem domu v Apačah;

-

Bronasti grb občine je dobila Marta Bregar za več kot 15-letno vodenje
medobčinskega društva invalidov.

Posebno svečana je bila razglasitev novega častnega občana Slavka Lončariča,
ki so ga predlagale organizacije in društva v Negovi. S predlogom se je v celoti
strinjal občinski svet, pozdravljali pa so odločitev mnogi občani po celotni občini,
saj je g. Lončarič priznan kot podjetnik, lovec, gasilec v bližnji in daljni okolici.
Župan je izročil tudi priložnostna darila dvema »Zlatima maturantoma« Mateji
Holc iz Gornje Radgone in Damjani Mulec iz Lokavc, ter seveda obema častnima
občanoma.
Po končani prireditvi pa so bili vsi gostje povabljeni na sprejem v sosednji prostor,
kjer so ob bogato obloženi mizi lahko poklepetali in nazdravili z nagrajenci.
Zvečer je bila pri stari vojašnici v Gornji Radgoni še gasilska vaja.

V soboto, 1. oktobra 2005 je bilo več prireditev. Športna prireditev »Zdravi
radgončan«, teniški turnir za pokal Športne zveze in najpomembnejša prireditev tega
dne Otvoritev razstavnega prostora »Oče panonskih hrastov v Zgornjem Konjišču.

Na lepo urejenem prostoru ribiškega doma v Zgornjem Konjišču se je ob 17. uri
zbralo veliko število obiskovalcev od blizu in od daleč, med njimi tudi gostje iz
Mladenovca s predsednikom občine Zoranom Kostičem na čelu, prisoten je bil tudi
novi častni občan Slavko Lončarič in seveda slavnostni govornik, minister za okolje in
prostor, g. Janez Podobnik. Župan je povabil tudi svoje sodelavce iz občinske
uprave, ki so se otvoritve udeležili v lepem številu.

Prireditev je vodila Norma Bale in kot prvega pozvala na govornico župana, ki je
orisal uspehe ob letošnjem občinskem prazniku in na področju turizma označil
»Očeta panonskih hrastov« kot biser naše turistične ponudbe. Zahvalil se je
delavcem Podjetniško razvojne agencije Gornja Radgona (PORA) za prizadevno
dvoletno delo, vsem tistim, ki so prispevali finančna sredstva, zlasti pa arhitektu Saši
Ostanu za zelo posrečen projekt nadstrešnice.

Zgodovino »Očeta panonskih hrastov« od odkritja pa do otvoritve je orisala Dr.
Fulderjeva Tatjana, direktorica PORE. Hrast je bil najden 1999 leta v gramoznici.
Ocenjeno je bilo, da je bil 30 m visok in 150 cm debel. Na inštitutu v Zagrebu so
ocenili, da bi rasel od 1385 do 1400 leta, ko ga je zasula in podrla vodna ujma. V
raziskavo zgodovine hrasta so se vključile šole: Apače, dve šoli iz Madžarske, ena
avstrijska šola in seveda strokovnjaki Pore, gozdarji in drugi, ki so pomagali pripeljati
projekt do otvoritve. Sredstva so bila zagotovljena s strani Phare, delno pa tudi
Občina Gornja Radgona.

Slavnostni govornik dr. Janez Podobnik je pohvalil skrb občine in vseh, ki so v
projektu sodelovali, za kulturno dediščino, ki bo v bodoče magnet za turiste in za še
večji razcvet Konjišča kot izredno lepo urejenega kraja. Hrast je simbol junaštva in
trme, tako junaški in trmasti morajo biti tudi občani in krajani teh krajev, da bodo imeli
še boljše in lepše življenje, je še poudaril minister.

V kulturnem programu so sodelovali učenci apaške osnovne šole, župan pa je ob tej
priložnosti podelil še predsedniku ribiške družine v Konjišču Andreju Ritlopu priznanje
za najbolj urejeni turistični kraj v Občini Gornja Radgona.

Za zaključek pa so vsi obiskovalci bili pogoščeni s pečeno postrvijo, pa tudi dobre
kapljice ni manjkalo. Izredno uspešna prireditev.

V nedeljo, 2. oktobra 2005 je bilo kar nekaj športnih tekmovanj, spominska maša ob
9. obletnici smrti dr. Antona Trstenjaka, posebna delegacija pa je položila tudi venec
na grob dr. Antona Trstenjaka.

Ob 11. uri pa se je pričela svečanost ob otvoritvi doma godbenikov v Gornji Radgoni.
Na prizorišče so prikorakale tri godbe. Godba iz Apač, godba iz Avstrije in godba iz
Središča ob Dravi. Dogodka se je udeležilo veliko ljudi, saj je radgonska godba
priznana daleč naokoli. Med gosti poleg župana Antona Kampuša in podžupana
Dušana Zagorca je bil tudi častni občan Slavko Lončarič in častna občanka Majda
Bickey Benko, manjkal pa ni tudi radgonski župnik, ki je dom tudi blagoslovil.

Voditeljica otvoritve je bila Simona Pirc, ki je uvodoma orisala zgodovino radgonske
godbe, ki jo je največ časa vodil pokojni Franjo Irgolič – vse od začetka petdesetih let
pa do leta 1987. Pod sedanjim dirigentom Slavkom Ahlinom pa je godba dosegla
srebrno in zlato priznanje v republiškem merilu.

Sedanji predsednik Milan Klemenčič je v svojem govoru predvsem orisal skrb celotne
godbe za postavitev doma, posebno pa je izpostavil dosedanjega predsednika Franja
Hojsa, ki si je več let najbolj prizadeval za izgradnjo doma. Podelil mu je tudi posebno
priznanje.
Franjo Hojs je orisal celoten potek izgradnje doma, zbiranje sredstev, sponzorjev, ki
jih je bilo preko 30. Zelo so se izkazali tudi radgonski obrtniki in drugi, ki so darovali
okrog 2,5 milijona SIT, tudi s svojim delom. Veliko je prispevala tudi občina, saj je
celotna adaptacija stala 14 milijonov, še vedno pa je 2 milijona nepokritih računov.
Župan je v svojem pozdravnem nagovoru pohvalil kvalitetno delo godbenikov, saj si
občine brez godbe težko predstavlja. Pohvalil pa je tudi prizadevanje godbenikov za
svoj dom, sicer pa občina ob takih akcijah vedno prispeva svoj delež.

Ob tej priložnosti je podelil tudi priznanja občine ob akciji »Moja dežela – čista in
gostoljubna«. Za najbolj urejeno manjše mesto Gornjo Radgono je dobila priznanje
KS Gornja Radgona, za najbolj urejeno šolo v občini pa OŠ Gornja Radgona. Ob tej
priložnosti pa je priznanja podelilo tudi Turistično društvo Gornja Radgona in sicer:
-

za najbolj urejeno okolico hiše, cvetlične grede, rože) - Jakobu Kampušu

-

za najlepše urejeno poslovno stavbo – podjetju Reflex d. d.

-

za najlepše urejen balkon (cvetje) Dani Vrabel in Nada Šarkan.

Za veselo razpoloženje so na koncu poskrbeli kar trije ansambli in ljudje so se v
lepem vremenu kar veselo zavrteli. Vsi so bili pogoščeni z bogračem in dobro pijačo.
Zvečer pa je bila še gledališka predstava, ki jo je organizirala Gasilska zveza Gornja
Radgona.

Gornja Radgona, od 21.10. do 23.10.2005

Zapisal: Milan NEKREP

Obisk uradne delegacije iz
Bruchsala – Helmsheima, Nemčija

Delegacijo so sprejeli 21.10. ob 17. uri v Kavarni Kompas člani Odbora za
mednarodno sodelovanje s predsednico Normo Bale na čelu. Prisotna je bila tudi
uslužbenka občinske uprave Darja Remsko, ki v upravi odgovarja za to področje.

Delegacijo iz Nemčije so sestavljali:
-

podžupan: Ulli Hockenberger

-

mestni svetnik: Günter Brüstle

-

mestna svetnica: Helga Langrock

-

mestni svetnik: Udo Sieg

-

predsednik krajevnega sveta Helmsheim: Johan Gaugenrieder

-

krajevna svetnica: Inge Sautter

-

krajevna svetnica: Jörg Berghöfer

-

krajevna svetnica: Mariane Vogel

-

krajevna svetnica: Barbara Grimm

-

vodja delegacije: Reinhard Schwedes

-

kronist: Peter Schmidt

-

občinski uslužbenec: Klaus Eberle

Ves čas je bila prisotna tudi Danijela Žula, ki je bila tudi uradna prevajalka.
Drugi dan 22. 10. 2005 je bilo na gradu sklicano plenarno zasedanje, ki se ga je
udeležila celotna delegacija iz Nemčije, z naše strani pa je župan povabil:
- podžupana: Dušan Zagorc, Danijel Vrzel
- občinska uprava: Darinka Bodanec, Janja Pintarič, Igor Pivec
- člani odbora za mednarodno sodelovanje: Norma Bale, Milko Krajnc, Miroslav Kurbus,
Zvonimir Klemenčič
- predstavniki političnih frakcij: Branko Kocbek, Anton Tropenauer,Vinko Rous,
Milan Nekrep, Dušan Zagorc, Danijel Vrzel

- gospodarstveniki/predstavniki firm: PORA (Tatjana Fulder), ARCONT (Branko Kurbus),
AR CONT IP (Boris Sovič), Pomurski sejem (Janez Erjavec), Radgonske gorice (Franc
Škrobar), Reflex (Robert Krempl), Mir (Peter Polanič), Var (Anton Mlakar), Vrtnarstvo
Kurbus (Miroslav Kurbus), Vinogradništvo Steyer (Danilo Steyer), OOZ Gornja Radgona
(Tomaž Dresler)
- ostali: Marjan Žula (Glasbena šola), Bogdan Šajnovič (PGD), Milan Hercog (graščak),
Peter Cvetkovič, Danijela Žula, Darja Remsko

Na plenarnem zasedanju, ki je potekalo po zelo lepem protokolu, je najprej župan Ulli
Hockenberger predstavil vse člane delegacije, tudi župan Anton Kampuš je predstavil
prisotne z naše strani.
Za tem je župan Kampuš predstavil občino kot celoto, podžupan Dušan Zagorc je
predstavil delovanje šolstva, kulture, športa, podžupan Danijel Vrzel pa občino s
področja gospodarstva. Svoje področje dela so predstavili vsi člani delegacije iz
Bruchsala, svoje področje dela so predstavili tudi predstavniki strank, ki so zastopane
v občinskem svetu in omenjeni predstavniki in direktorji firm.
Referate župana in obeh podžupanov so gostje iz Nemčije dobili tudi v prevodu.
V zaključnih besedah se je župan Anton Kampuš zahvalil vsem za obisk, gostom pa
še posebej za pozitivno oceno o Sloveniji. Želi se v bodoče sodelovanje na vseh
področjih, predvsem pa želi, da bi marca 2006 bil podpisan sporazum o pobratenju
najprej v Bruchsalu, 1. oktobra za občinski praznik pa v Gornji Radgoni.
Tudi župan Bruchsala je zelo pozitivno ocenil dosedanje sodelovanje, treba pa je to
sodelovanje razširiti tudi na gospodarsko področje, listino, ki jo bomo spomladi
podpisali mora sloneti na konkretnih razmerah, čimveč srečanj tudi ljudi, brez politike.
Kosilo je minilo v izredno prijetnem vzdušju, bilo je izredno kvalitetno pripravljeno
(organizacija Majda Šmid).
Večerja za goste je bila pripravljena v kmečkem turizmu Danice Borko, v nedeljo
23.10. dopoldne pa so gostje odpotovali.
Splošna ocena sodelujočih z naše strani je bila, da je bila občina kot celota gostom
dobro predstavljena, kar je odlična podlaga za podpis listine o tesnejšem
sodelovanju, zlasti na gospodarskem področju.

Gornja Radgona ,17.11.2005

Zapisal: Milan NEKREP

Obisk dijakov gimnazije Mladenovac

V dneh od 17. 11. 2005 do 20. 11. 2005 je skupina dijakov in nekaj profesorjev z
ravnateljem Gimnazije Mladenovac gostovala v Ljutomeru in v Gornji Radgoni.
17.11. in 18.11.2005 so se zadrževali v Ljutomeru, kjer so si ogledali gimnazijo in kraj
Ljutomer, bili pa so tudi v Mariboru in na Ptuju. Zvečer so nastopili s komedijo iz
dijaškega življenja v 3 dejanjih »Spašavanje Julije – Reševanje Julije« za katero je
vladalo, zlasti med dijaki, veliko zanimanje.
19.11. in 20.11.2005 pa so bili gostje radgonske občine in našega župana.
Soorganizator srečanja je bil Odbor za mednarodno sodelovanje, s predsednico
Normo Bale na čelu.
Za goste in člane odbora je župan priredil sprejem, srečali so se tudi z učenci
Osnovne šole Gornja Radgona, si ogledali mesto Gornja Radgona, zvečer, v soboto
19.11.2005 pa so tudi v Gornji Radgoni nastopili z njihovo komedijo. Zanimiva je bila
predvsem zato, ker so jo dijaki napisali in zrežirali sami. Tudi scena in songi so bili
delo dijakov samih. Komedijo so odigrali odlično in pred polno dvorano obiskovalcev.
Zanimiv je bil sočen in melodičen srbski jezik, ki pa ga zlasti naši mladi niso v celoti
razumeli. Na splošno je bil izredno lep večer, zlasti za mlade, kar je tudi pravilno, saj
med mladim ne bo v bodoče nobenih predsodkov, čeprav živimo v različnih državah.
Mladi tudi nimajo nobenih »neporavnanih računov«, čeprav se nekateri, zlasti politiki
v obeh državah, trudijo, da te eventuelne »neporavnane račune« potencirajo.
V delegaciji obiska iz Mladenovca so bili:
- Predrag Lukić – predsednik komisije za međunarodnu suradnju
- Zlatko Milinković – direktor gimnazije
- Jasmina Čabrilo – direktor biblioteke
Dijaki: Jelena Čabrilo, Tijana Kovačević, Marija Jovanović, Smiljka Blagojević, Tijana
Korać, Verica Davidović, Nikolina Mitić, Ana Lekić, Ana Andonov, Milica Stajić, Mila
Đukanović, Aleksandar Milosavljević, Dragutin Ilić, Đorđe Radivojević, Igor Kojčić,
Igor Simić, Ilija Božović, Vlada Jovanović, Ilija Knežević, Milan Čavkunović.

Gornja Radgona, 22.11.2005

Zapisal: Milan NEKREP

Praznovanje 1. državnega praznika
»Maistrov dan« v Gornji Radgoni

Državni zbor RS je sprejel sklep, da bo 23. novembra nov državni praznik »Maistrov
dan« v spomin na čas, ko je Rudolf Maister 23. in 24. novembra 1918 prevzel v
Mariboru vojaško poveljstvo v svoje roke in ubranil Maribor in kasneje vse obmejne
kraje in del Koroške pred Avstrijo, da so pripadli Sloveniji.

Proslave so bile v vseh večjih mestih v Sloveniji, posebno svečano je bilo v Mariboru,
kjer je bila centralna slovenska proslava z glavnim govornikom Janezom Janšo.
Društvo Rudolf Maister za Prlekijo je na pobudo članov iz Gornje Radgone (Ivan
Rihtarič, Dušan Zagorc in podpisani) izkoristilo publikacijo z naslovom »Odziv
Prlekov na Maistrov poziv k obrambi severne meje v letih 1918/1919, ki sta jo
pripravili dijakinji 2. letnika Gimnazije v Ljutomeru Anja Ferlin in Iris Kramberger (Iris
je bila učenka radgonske osnovne šole), mentor je bil prof. Franc Čuš. Z gimnazijo in
ravnateljema iz Ljutomera in Gornje Radgone je bilo dogovorjeno, da bo ta
predstavitev - 22. 11. 2005 v osnovni šoli, istočasno tudi proslava.

V akcijo se je vključila tudi Občina Gornja Radgona, poslanih je bilo veliko vabil in
kljub slabemu vremenu je bila lepa udeležba.

Obe dijakinji sta s projiciranjem slik na steno lepo predstavili celotni potek
osvobajanja Gornje Radgone, prikazali sta tudi slike nekaterih Maistrovih borcev iz
našega področja, s posebno toplino pa sta predstavili pomen dela Rudolfa Maistra in
njegovih borcev za severno mejo, kjer so mnogi izgubili življenje. Moderiral je izredno
občuteno Dušan Zagorc, Dr. Ivan Rihtarič pa je na široko orisal pomen tega
državnega praznika in Maistrovega dela in zaključil, da »če Maistra in njegovih
borcev ne bi bilo, tudi današnje Slovenije ne bi bilo!«. V kulturnem programu pa so
sodelovali učenci radgonske osnovne šole, ki so prebrali nekaj Maistrovih pesmi.

Bil je izredno lep večer. Dijakinjama in prof. Čušu je predsednik Društva Rudolf
Maister, g. Milan Boljkovič izročil pisna priznanja.

24.11.2005 dopoldne, pa je bila pri spomeniku Rudolfa Maistra »zgodovinska ura«,
kjer so učenci pod mentorstvom učiteljev pripravili kratek referat o Rudolfu Maistru,
nekaj podrobnosti pa je orisal tudi dr. Ivan Rihtarič. Člani Zgodovinskega društva
Gornja Radgona pa so položili venec. Celotna druščina se je ustavila tudi na
pokopališču, kjer so pokopani Maistrovi borci.

Ura je odlično uspela in treba je izreči vse priznanje šoli, ki je v prvi vrsti poklicana,
da otrokom prikazuje pomembne osebnosti in dogodke, ki so bili pomembni za obstoj
slovenskega naroda.

