Gasilci iz Rogašovec

vabijo na tradicionalno zabavno prireditev

IGRE BREZ MEJA – WIPE OUT«
V SOBOTO, 5. AVGUSTA 2017, S PRIČETKOM OB 15.00 URI
V ROGAŠOVCIH NA VEŠČINI OB LEDAVI.
PROGRAM:
- namizni nogomet z živimi igralci – PRVIČ V POMURJU,

-

razne igre za ekipe in posameznike,
bogat srečolov,
zabava z glasbenimi gosti: INES ERBUS, ISAAC
PALMA in skupina WEEKEND BAND.

Izkupiček od prireditve bo namenjen za ureditev strehe na vaško
gasilskem domu Rogašovci.
_______________________________________________________

KTD Sončnica Pertoča
organizira

EKSKURZIJO V SAVINJSKO DOLINO,
V SOBOTO, 9. 9. 2017.
Program ekskurzije:
Odhod iz Pertoče ob 7. uri zjutraj. Ogled jame Pekel, postanek in
ogled mesta Žalec, hmeljarskega muzeja, degustacija na fontani
piva Zeleno zlato, ogled čokoladnice Dobnik, muzeja motociklov na
Vranskem in postanek ob Šmartinskem jezeru. Pijača in hrana všteta
v ceno. Povratek v večernih urah.
Cena za člane društva: 20 EUR, za nečlane 30 EUR.
Prijave in informacije do 25.08.2017 na telefon 041 373 488 Mija, 041
604 975 Alojz.
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Postanite del dobrodelne akcije tudi vi! Za otroke. Za radost v šoli in
vrtcu ter konec koncev tudi doma. Za radost staršev. Za radost v
družbi.

PRIDRUŽITE SE POLETNI DOBRODELNI AKCIJI
#PODARIZVEZEK
LRF za Pomurje je v okviru projekta Regionalno stičišče nevladnih
organizacij Pomurja prevzela koordinacijo dobrodelne poletne akcije
zbiranja šolskih potrebščin za pomurske otroke iz socialno ogroženih
družin.
Zbiramo: pisalni pribor (svinčnike, flomastre, tehnične svinčnike,
kemične svinčnike, nalivna pisala); likovni material (voščenke, vodene
barvice, tempere, barvice, blok, kolaž papir, čopiče); lepila, selotejpe;
zvezke, mape; tehnični in geometrijski pribor (ravnila, šestila, …);
šolske torbe, nahrbtnike, torbe za copate, šolske copate; peresnice;
kalkulatorje idr.
Zbiranje poteka v prostorih pošte na naslovu Sveti Jurij 15b od
ponedeljka do petka od 8.00 do 15.00 ure, dobrodelna akcija
zbiranja pa bo trajala do 31. avgusta 2017.
Več informacij najdete na www.facebook.com/podarizvezek.
________________________________________________________

Zavod za turizem, kulturo in promocijo Goričko,
vabi na

DOMAČO TRŽNICO,
KI BO V NEDELJO, 6. AVGUSTA 2017,
OD 8.30 DO 10.30 NA TRGU SV. JURIJA.
Prodajalo se bo domače dobrote kot so: melone, lubenice, kruh,
bučno olje, kis, med,...
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