Matej in Boštjan (MACHO IN MEJKI) vas vabita
V NEDELJO, 23. DECEMBRA 2012, OB 17. URI
V KULTURNO DVORANO OBČINE ROGAŠOVCI,
Sveti Jurij 13 b,
na VEČER POLN SMEHA IN ZABAVE.

STRELSKO DRUŠTVO 416 SERDICA
prireja
2. OBČINSKO TEKMOVANJE V STRELJANJU
S SERIJSKO ZRAČNO PUŠKO - POSAMEZNO

Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Konec leta je čas, ko se ozremo na prehojeno pot in opravljeno delo,
si postavimo nove cilje za prihodnost in si zaželimo vse dobro.
področju
Leto, ki odhaja je bilo uspešno na področ
ju začetih projektov, z
novim letom pa bomo te projekte nadaljevali in iskali možnosti za
nove izzive.
Čestitam vam ob Dnevu samostojnosti ter vam želim blagoslovljen
Božič in srečno, zadovoljno, zdravja polno novo leto 2013.
Župan Edvard Mihalič z
občinsko upravo in občinskim svetom

V NEDELJO, 23. DECEMBRA 2012,
S PRIČETKOM OB 13.00 URI
V PROSTORIH VGD SERDICA.
Treningi so organizirani ob torkih od 19.00 do 21.00 ure.
Prijave so možne na dan tekmovanja do 15.00 ure na samem tekmovališču
oz. na telefon 041344313 (Tomi Skrbinšek) ali na e-mail
sd416.serdica@gmail.com.

V sredo, 26. decembra 2012,

med pozno sveto mašo, bo oktet KPD Rogašovci
popestril božične praznike s petjem božičnih in
posvetnih pesmi.

Obveščamo vas, da bo moteno poslovanje občinske uprave
zaradi selitve v nove občinske prostore

v ponedeljek, 17. 12. 2012,
v torek, 18. 12. 2012
in v sredo 19. 12. 2012.
Obvestilo ne velja za vabljene občane (podpis izjav za
vodovod).
Občinska uprava bo na novi lokaciji Sveti Jurij 13, začela
poslovati v četrtek, 20. 12. 2012.
Prosimo za razumevanje!

Vabljeni na prireditve!

TURISTIČNO DRUŠTVO ROGAŠOVCI

VABILO

PRIREJA 6. TRADICIONALNI MEDNARODNI POHOD
PRIJATELJSTVA BREZ MEJA

IZVAJANJE STORITVE PRVE SOCIALNE POMOČI V OBČINI
ROGAŠOVCI
Center za socialno delo Murska Sobota bo v četrtek, dne 20.
12. 2012 od 11.30 do 13.00 ure v prostorih kulturne dvorane
v Svetem Juriju, izvajal socialno varstveno storitev prva
socialna pomoč.
Gre za storitev, v okviru katere se bo z uporabnikom opravil
pogovor o njegovi težavi in stiski, ki jo ima in bi jo želel rešiti
oziroma pri tem potrebuje pomoč centra za socialno delo.
TURISTIČNO DRUŠTVO ROGAŠOVCI
in Aktiv kmečkih žena občine Rogašovci
prireja na
Štefanovo, 26. decembra 2012,
ob 11.00 uri pred farno cerkvijo Sv. Jurija
6. tradicionalni BLAGOSLOV KONJEV IN VODNIKOV
Blagoslov bo ob kratkem kulturnem programu moškega okteta,
deklamacije učenke OŠ Sv. Jurij in nagovoru g. župana
Edvarda Mihaliča ob dnevu samostojnosti in enotnosti, opravil
domači župnik g. Martin Vöröš.
Vsak vodnik dobi spominsko medaljo, konj pa lično kokardo .

V SREDO, 26.12.2012, S PRIČETKOM OB 17.00 URI
PROGRAM POHODA:
•
•
•

•

ZBIRANJE POHODNIKOV: od 16.00 do 17.00 ure v ogrevanem
vaško-gasilskem domu Sotina,
PRIČETEK POHODA: ob 17.00 uri,
TRASA POHODA: Sotina, Kalch, Krottendorf, Bonisdorf, Sotina –
krožni pohod dolžine od 12 – 15 km (odvisno od vremena) je
varovan, vendar naprošamo pohodnike, da oblečejo odsevne
jopiče ali imajo pri sebi druga odsevna telesa, pohodniške palice
in primerno obutev,
ŠTARTNINA: 7 EUR – všteta malica in napitki med pohodom,
spominska medalja in topla malica na cilju pohoda.

KONTAKT: Milan – 051-654-840, Martin – 041-792-328,
Boris- 031-666-048, Daniel – 041-297-277.

Vabljeni na prireditve!

