WELLDOG – PASJI SALON V SVETEM JURIJU 14,
VAM NUDI STORITVE ZA PASJE LJUBLJENČKE
(STROKOVNO SVETOVANJE, PROFESIONALNO
NEGO IN UGODNE CENE).
Za naročilo storitev lahko pokličete na telefon 031 737
599 med 9. in 19. uro.
Avto moto klub starodobnih vozil Goričko

VABI
v soboto, 16. junija 2012, med 11. 30 in 13. uro
na ogled starodobnih vozil. Oldtimerji bodo na ogled na
trgu pred Osnovno šolo Sveti Jurij.
Elisabeth Heller in Gerd Kellermann vabita sosede,
znance in vse zainteresirane občane, da si ogledajo,
kako sta obnovila oziroma na novo zgradila hišo v
Sotini 78.
Dan odprtih vrat bo v nedeljo, 15. julija 2012 od
11.00 do 17.30 ure. Za pijačo in prigrizek bo
poskrbljeno.
V sredo, 20. 6. 2012, ob 18. uri se bodo v Kulturni dvorani v
Svetem Juriju predstavili kitaristi iz Osnovne šole Sveti Jurij pod
mentorstvom Tadeja Ropoše. Predstavljen bo program, v
katerem bodo nastopili učenci razredne stopnje, predmetne
stopnje in na koncu še Mikkova srednješolske kitarska
delavnica. Kaj vse bodo zaigrali, pa pridite poslušat.
Vstopnine ni!

Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Rojstvo otroka je za družino čudovit dogodek. Lepo je videti napise
dobrodošlice, okraske in izrezljane štorklje, moteče pri tem pa je
razsuto perje, slama in smeti. Prosimo vas, da s tem neprimernim
početjem prenehate, saj družini povzročite veliko nejevolje in
nepotrebnega dela hkrati pa onesnažujete okolje.
Upam, da ta poziv dobronamerno razumete in v prihodnje tega ne
boste več počeli.
Župan Edvard Mihalič
V ponedeljek, 18. junija 2012, bo od 9.00 do 12. 00 ure odprta
poslanska pisarna v preddverju Kulturne dvorane občine Rogašovci.
V njej vam bo na razpolago poslanec mag. Dejan Židan, predsednik
Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje. Vsak, ki ima
kakršnokoli vprašanje ali predlog, ki bi ga naj rešila državna uprava ali
poslanci, naj se tega dne oglasi v poslanski pisarni v preddverju
Kulturne dvorane občine Rogašovci v Sv. Juriju 13 b.

VABILO
IZVAJANJE STORITVE PRVE SOCIALNE POMOČI V OBČINI
ROGAŠOVCI
Center za socialno delo Murska Sobota bo v torek, dne 19. 6. 2012
od 12.00 do 14.00 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.

