ZA VSE ŽIVALI NI DOVOLJ DOMOV!

Steriliziraj/kastriraj.
Če potrebujete pomoč, se lahko obrnete na nas.
Skupaj bomo poiskali rešitev.
Trg zmage 8, p.p. 30, SI 9000 Murska Sobota
Tel. št.: 070/879-212, 031/528-396, 040/736-313
Spletni naslov: www.dzzpomurja.si
e pošta: dzzpom@gmail.com
Društvo za zaščito živali Pomurja

Spoštovane občanke in občani!
Prisrčno vabljeni k sodelovanju pri nastajanju nove številke občinskega glasila
Gorički vrh.
Ob nastajanju zadnje številke glasila je bilo slišati precej pripomb, da se prispevki
zbirajo tik pred izidom glasila, ko ste v zadregi, ker se nekaterih stvari, ki so se
dogajale med letom, ne spomnite več, Vas zatorej obveščam ter istočasno prosim,
da se prispevki za naslednjo število glasila tokrat zbirajo sproti skozi vse leto na
naslovu odgovorne urednice glasila: suzana.fickomatko@gmail.com.
Obenem bi prosila, da naj bodo članki napisani in posredovani v elektronski obliki, v
programu Word. Ime računalniškega dokumenta naj bo isto, kot je naslov Vašega
članka. Vsi teksti naj bodo podpisani s polnim imenom in priimkom avtorja. Naslov
prispevka naj se navezuje na vsebino in naj ne vsebuje v naslovu imena ali sedeža
društva oz. organizacije. Kratice, ki se jih pogosto uporablja, naj bodo izpisane s
polnim imenom.
Digitalne fotografije in drugo slikovno gradivo naj bo posredovano samostojno v jpg.
formatu, ločljivost najmanj 300 dpi. K digitalnim fotografijam obvezno zapišite avtorja
fotografije oziroma, če avtor ni znan, ime tistega, ki fotografijo hrani oziroma poseduje.
Dolžina Vaših tekstov naj bo naslednja:
 za pol natisnjene strani v Goričkem vrhu ustreza tekst, ki vsebuje približno
1160 znakov s presledki (pisava Times New Roman, velikost črk 12) in dve
fotografiji (naslov članka v dveh vrsticah);
 če je stran brez fotografij, vsebuje tekst približno 5480 znakov s presledki (z
naslovom članka v dveh vrsticah);
 ena tiskana stran brez fotografij (naslov članka v dveh vrsticah);
 ena tiskana stran z dvema fotografijama s presledki je približno 4000 znakov
(naslov članka v dveh vrsticah).
Glavni urednik si pridržuje pravico, da prispevke skrajša zaradi omejenosti posameznih
rubrik v glasilu ter jih umesti v obliko, ki pritegne čim širši krog bralcev. Pred objavo jih
posreduje na vpogled avtorjem prispevkov in lektorju.
Prispevki, ki vsebujejo nepreverjene, enostranske ali oglaševalske informacije,
sovražni govor ali druge vsebine, ki lahko žalijo čustva posameznikov, ne bodo
objavljeni.
Pri pisanju prispevkov upoštevanje »zlato« pravilo, da je treba vedno odgovoriti na
osnovnih pet vprašanj: Kaj se je zgodilo ? Kje se je zgodilo ? Kdaj se je zgodilo ? Kako
se je zgodilo ? Kdo je bil akter ali sodelujoči pri dogodku ?
Odgovorna urednica Goričkega vrha, Suzana Ficko Matko

Društvo upokojencev Rogašovci
organizira vodeni izlet v Koprivnico, Ludbreg in Varaždin
V SOBOTO, 23. 5. 2015, Z ODHODOM
IZPRED OŠ SV. JURIJ OB 6.30 URI.
Cena izleta je 35 EUR po osebi in vključuje vodenje izleta,
kosilo in vstopnine.
Informacije in prijave: 051 324 299 – Milan.
Prijavite se lahko tako člani kot nečlani društva.
_______________________________________________________

VABILO
Javni zavod Krajinski park Goričko in
Goričko drüjštvo za lepše vütro
v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom M. Sobota in
Biotehniško šolo Rakičan, letos tretjič razpisujejo ocenjevanje za
»NAJ OGRAČEK NA GORIČKON«,
najlepši gospodinjski vrt v Krajinskem parku Goričko
po izboru strokovne komisije.
Vabimo vse, ki vas zanima sodelovanje pri izboru,
na uvodno predavanje
dr. Tanje Simonič Korošak: Naj ogra(d)ček na Goričkem?,
ki bo
V ČETRTEK, 21. MAJA 2015, OB 19.00
V KULTURNI DVORANI OBČINE ROGAŠOVCI..
Razpis je objavljen na spletni strani http://www.park-goricko.org
pod rubriko Razpisi.

VPIS OTROK V GLASBENO ŠOLO MURSKA SOBOTA –
DISLOCIRANI ODDELEK SVETI JURIJ ZA
ŠOLSKO LETO 2015/2016
Preizkus glasbene nadarjenosti za novince bo potekal v sredo, 27.
maja 2015, med 16. in 18. uro na Osnovni šoli Sveti Jurij.
Pred začetkom preizkusa starši izpolnijo prijavnico, ponujeno jim bo
tudi strokovno svetovanje.
Preizkus bo potekal tako, da bo otrok najprej zapel pesmico po lastni
izbiri, nato pa bomo preizkusili še njegove sposobnosti posnemanja
tonov, melodičnih in ritmičnih motivov ter druge sposobnosti,
pomembne za uspešno glasbeno izobraževanje.
Udeleženci preizkusa bodo o rezultatih obveščeni po pošti najpozneje
en teden po preizkusu.
_______________________________________________________
Cvetenje je v polnem razmahu in tako tudi naše čebelice. Prosimo vse
občane in občanke, da v primeru, če opazijo roj čebel v bližini svojega
doma, ki se bo vsedel na drevo ali grm, o tem obvestijo najbližjega
čebelarja. Čebelar bo na ustrezen način poskrbel za čebele in jim
omogočil nov dom, vas pa čaka sladka nagrada – kozarec medu in
pasivno ali aktivno spravilo roja čebel v koš.
Čebelarji Občine Rogašovci
_______________________________________________________
Vabimo vse pridelovalce, ki želite prodajati svoje pridelke in izdelke na
tržnici (odvija se vsako prvo nedeljo v mesecu, na Trgu Sv. Jurija), da
se oglasite pri nas v Sv. Juriju 15A, ali pa nas kontaktirate na 041 673
263 (Gabrijela), 031 375 598 (Edita), info@turizem-goricko.si.
Prav tako vabljeni vsi, ki bi želeli prodajati svoje izdelke v naši trgovini.
ZTKP GORIČKO

