VELIKA osveščevalno – zbiralna nagradna akcija
»E – ODPADKE LOČUJ IN OKOLJE VARUJ!«
Akcija poteka od 15. marca 2013 do 11. aprila 2013 v
Centru za ločeno zbiranje odpadkov Serdica, Serdica 79, in
sicer v času obratovanja centra, vsako sredo od 15.00 17.00 ure ter vsako četrto soboto v mesecu od 10.00 – 12.00
ure.
ZBIRAJO SE:
• VELIKI GOSPODINJSKI APARATI (hladilniki,
zamrzovalne omare in skrinje, štedilniki, pomivalni stroji,
sušilni stroji, pečice, el. radiatorji, mikrovalovne pečice …)
• MALI GOSPODINJSKI APARATI (sesalniki, el. metle, el.
orodje, tiskalniki, računalniki, mikserji,, radio aparati,
likalniki, ocvrtniki…)
• DROBNI APARATI (telefoni, GSM, el. igrače, MP3,
brivniki, feni, tipkovnice, miške, polnilci, el. ščetke, USB …)
• TV IN MONITORJI (TV aparati in računalniški monitorji)
• SIJALKE (žarnice)
• ODPADNE BATERIJE (vseh velikosti)
V akciji sodelujejo pomurske osnovne šole. Tista šola, ki bo
zbrala največjo količino odpadne električne in elektronske
opreme in odpadnih baterij, bo nagrajena s KONCERTOM
ZNANEGA SLOVENSKEGA GLASBENIKA. Vsak sodelujoči
občan, ki bo v času akcije oddal kakšnega od navedenih
odpadkov, pa bo sodeloval v nagradnem žrebanju za glavno
nagrado HLADILNIK.
Več na: http://life.zeos.si/sl/uvodna-stran.html in www.obcinarogasovci.si.
Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.
ZEOS, ravnanje z električno in elektronsko opremo d.o.o.

Obveščamo vam, da bodo tehnični pregledi traktorjev in traktorskih
priklopnikov v občini Rogašovci po naslednjem razporedu:
1.
AGROSERVIS d.d. Murska Sobota
v četrtek, 28. 3. 2013, od 8. do 16. ure v Svetem Juriju,
v soboto, 6. 4. 2013, od 8. do 16. ure v Nuskovi,
v soboto, 13. 4. 2013, od 8. do 16. ure v Pertoči.
2.
AMZS PE Murska Sobota
v soboto, 6. 4. 2013, od 7. do 15. ure v Serdici – VGD Serdica,
v sredo, 10. 4. 2013, od 8. in 16. ure v Večeslavcih – Mega bar.

KOLEKTIV ZAVETIŠČA ZA BREZDOMCE MURSKA SOBOTA
VABI NA
predstavo Gospa Poslančeva v izvedbi stanovalcev
zavetišča in naših prostovoljcev. Predstava bo v nedeljo,
24.3.2013, ob 15.00 uri
Kulturni dvorani Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13.
Vljudno vabljeni na ogled žlahtne komedije in druženje s pogostitvijo. Karta
za predstavo stane 3 EUR - izkupiček od prodanih kart bomo namenili
izvajanju prostočasnih aktivnosti, za katere nam zakonodaja ne namenja
nobenih sredstev, so pa ključnega pomena za uspešno delo z uporabniki in
njihovo aktivacijo. Karte bodo na voljo pred predstavo na blagajni Kulturnega
doma Rogašovci.

VABILO
KTD Sončnica Pertoča vabi na tradicionalno prireditev MATERINSKI
DAN, ki bo v soboto, 23. 3. 2013, ob 18. uri v prostorih Gasilsko
vaškega doma na Pertoči.
Za veselo vzdušje bodo poskrbeli nastopajoči s krajšim kulturnim
programom.
UPRAVNI ODBOR
KTD SONČNICA PERTOČA

