Povabilo občankam in občanom na prireditve ob vstopu Slovenije v Evropsko Unijo
Občina Gornja Radgona, 30. april - 2. maj 2004
Petek, 30. april 2004

Sobota, 1. maj 2004

09.00 | Avtobusna postaja, Partizanska cesta, stražnica, osnovna šola

00.15 | Pod stopniščem na grad
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slavnostni pričetek prireditev pred zgradbo Občine in UE
EVRO tržnica in slovenska kulinarična ponudba
igralni in ustvarjalni kotički vrtcev
pozdrav otrok obema županoma (ob 9.40 uri)
otroški živžav in ustvarjalne delavnice šol
likovni in tehnični kotički, eko in zdrava šola
podjetniška in gledališka dejavnost, glasba in ples,
bralni maraton in novinarstvo (evropiflarček)
prikaz borilnih veščin (ob 12. uri)
zabavno glasbeni ansambel GA-GA
otvoritev novega krožišča v Gornji Radgoni (ob 10. uri)
spust 2000 balonov z EVRO sporočili (ob 10.15 uri)
moderator prireditev: Tine Kovič (med 8.30 in 14. uro)
start 4. mednarodnega teka prijateljstva (ob 10.30 uri)
športne igre: namizni tenis in badminton, med dvema
ognjema, mini nogomet, mini košarka (od 11. ure dalje),
likovna razstava (avla kulturnega doma, ob 11. uri)
razstava „Radgona na starih razglednicah in fotografijah”
(Jurkovičeva ulica, ob 11.30 uri)
stalna razstava v ateljeju Petra Avguština (petek - nedelja)
spust 500 golobov pismonoš (pred pošto, ob 12. uri)
glasbeno popoldne: Zdenek Billy dixieland band (ob 14. uri),
Slon in sadež (ob 16.00 uri), Juff (ob 17.30 uri)

14.00 | Most prijateljstva in reka Mura
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cilj plavanja potapljačev (gost Martin Strel)
izobešanje 150 zastav (izdelek učencev OŠ Gornja Radgona)
spust 150 ladjic po reki Muri (7. razred devetletke OŠ GR)
srečanje visokih državnikov Slovenije in Avstrije
cilj čolnarjenja po reki Muri (ob 14.40 uri)
srečanje harmonikarjev Slovenije na mostu (ob 14.45 uri)
start kolesarjev in motoristov (ob 15. uri)

16.30 | Ploščad pri cerkvi Svetega Petra
!
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odkritje obeležja „Svetilnik miru” generalu Rudolfu Maistru
položitev vencev na spominska obeležja v Gornji Radgoni

18.00 | Kulturni dom
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01.00 | Most prijateljstva
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20.00 | Grajski breg
!
!
!
!
!
!
!

tradicionalno družabno srečanje (do 4. ure zjutraj)
tradicionalni prvomajski kres (ob 20.45 uri)
veličasten kres v pozdrav Evropski uniji (ob 23.45 uri)
slovenska himna in dvig slovenske zastave (ob 23.55 uri)
Oda radosti in dvig zastave Evropske unije (ob 24. uri)
slavnostni nagovor
veličasten ognjemet (ob 0.01 uri)
Cel dan vozi vlak Radgonskih goric

prvomajska budnica Pihalnih orkestrov G. Radgona-Apače,
Bad Radkersburg in Središče ob Dravi

08.00 | Avtobusna postaja
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skupni koncert pihalnih orkestrov iz Slovenije in Avstrije
srečanje članov društva Johann Janez Puch iz Ljutomera
postrojitev radenske konjenice (ob 9.30 uri)
prihod planincev s smeri Apače in Radenci (ob 9.45 uri)
prihod ljubiteljev starih koles DIMEK Beltinci (ob 9.45 uri)
parada pihalnih orkestrov, konjenice, planincev, kolesarjev
in motoristov do mostu prijateljstva (ob 9.55 uri)
zaključek petindvajseturnih prireditev (ob 10. uri)
odprtje cest za promet osebnih vozil (ob 10.10 uri)
moderator: Samo Tuš (od 7. ure do 10. ure)

14.00 | Ribnik Podgrad
!

ribiško tekmovanje in tradicionalno kresovanje

15.00 | ŠRC Trate
!

mednarodna nogometna tekma veteranov
ŠNK RADGONA : LAAFELD (Avstrija)

16.00 | Sejmišče (gostinski del)
!

Slavnostna glasbena akademija (posebna vabila)
zbiranje otrok in odraslih za baklado
dvig in polet 4 velikih balonov nad Gornjo Radgono
odhod baklade z AP na grajski breg (ob 20.04 uri)
moderator prireditev: Boris Jaušovec (od 14. ure do 23. ure)

množično srečanje udeležencev z obeh strani reke Mure
nastop pihalnih orkestrov Bad Radkersburg in G. Radgona
slavnostna pesem
simbolični stisk rok 25 parov iz Slovenije in Avstrije
splavitev 25 ladjic (25 držav EU) z lučkami po reki Muri
nočno čolnarjenje po reki Muri
ognjemet: Slovenija nova zvezda Evrope
moderatorja: Norma Bale in Heinrich Hofer

07.00 | Po mestu (od mosta, od vrtca in od krožišča do AP)

19.30 | Avtobusna postaja
!

nastop folklorne skupine KUD Študent iz Maribora
start „Conference bike”, 7 sedežev (KK TIM Mlin, Beltinci)
simbolična ukinitev mejnega režima (ob 0.45 uri)
moderator: Dušan Zagorc (od 23. ure do 0.45 ure)

GROMFEST 2004: Zoran Predin & Žive legende, Posodi mi
jürja, Elvis Jackson, Six pack čukur, Moveknowledgement,
Sons of Saturn, Wrong, Psycho-path, In-sane, Little Ann

20.00 | Gostišče Rodos, Gornja Radgona
!

prvomajsko druženje z ansambli in gostom Alfijem Nipičem

Nedelja, 2. maj 2004
09.00 | Osnovna šola Gornja Radgona
!

mednarodni šahovski turnir

12.00 | Športni center Trate
!

II. viteške igre v organizaciji Radenske konjenice

!

Kresovanja po vseh krajevnih skupnostih občine G. Radgona.
Na vseh prireditvah bo poskrbljeno za prehrano in osvežitev.

Vljudno vabljeni!
Predsednik
organizacijskega odbora
Dušan Zagorc

Župan
Občine Gornja Radgona
Anton Kampuš

Spoštovane občanke in spoštovani občani Občine Gornja Radgona
Veseli nas, da ste se odločili praznovati skupaj z nami. Za lažji prihod v Gornjo Radgono, vam predstavljamo prometno ureditev, ki bo veljala v petek, 30. aprila in v soboto, 1. maja 2004. Ves tovorni promet se bo odvijal mimo Radgone na relaciji
Dolga vas - Ljutomer - Ormož - Slovenska Bistrica in obratno.
V petek 30. aprila 2004 od 6. do 21. ure bo za ves promet popolnoma zaprta Partizanska cesta od odcepa za Maistrov trg
(stari Elrad) do odcepa Cesta na stadion in Panonska od glavnega križišča do Boraka. V tem času bo zaprta tudi glavna AP.
Jurkovičeva ulica bo zaprta za ves promet od petka 30. aprila, od 8. ure do 1. maja, do 10. ure.
Osebni promet se bo v tem času odvijal po označenem obvozu po Cesti na stadion - Mladinski - Panonski na Maistrov trg,
istočasno bo delovala začasna avtobusna postaja na sedanji železniški postaji. Promet ne bo mogoč tudi po delu Prešernove
(zapora pri Marušku), v celoti bodo zaprta parkirišča pri Marketu, Grozdu, pri vojašnici in na dvorišču občine (celotna tržnica).
Prosimo vas, da svoja vozila parkirate na označenih parkirnih prostorih (isti kot v času kmetijskega sejma) ter da na mesto
prireditev pridete peš. Pazite na svojo varnost in varnost otrok.
V petek, od 20. ure do sobote, do 4. ure bo za ves promet zaprta cesta na grad. Predlagamo uporabo pešpoti.
V petek, 30. aprila bo čez mejni prehod Gornja Radgona možen tovorni promet - samo vstop v Slovenijo do 20. ure, most
pa bo za ves motorni promet zaprt v soboto, 1. maja 2004, od polnoči do 2. ure.
V soboto, 1. maja 2004 bo od 7. do 10. ure enak prometni režim kot v petek, 30. aprila 2004.
Prosimo vas za razumevanje, saj želimo zagotoviti varnost vsem udeležencem v prometu, vsem nastopajočim in vsem obiskovalcem naših prireditev. Naši redarji in policisti vam bodo prijazno nudili vso pomoč in informacije.
Informacije o prireditvah dobite tudi v turistično informativnem centru Gornja Radgona, telefon 02/56 48 240.
Družite se z nami in počutite se varno.

Vodja zavarovanja, Stanko Sakovič

Več informacij: www.radgonaveu.com

Izdala:
Občina Gornja Radgona
(organizacijski odbor)
Oblikovanje:
Insignija, G. Radgona
Tisk:
Mičutisk, G. Radgona
Distribucija:
Pošte Gornja Radgona ,
Apače in Spodnji Ivanjci

