Zobna ambulanta v Zdravstveni postaji Rogašovci
Obveščamo vas, da je v Zdravstveni postaji Rogašovci, Rogašovci
14, 9262 Rogašovci, od avgusta 2012 odprta zobna ambulanta, ki jo
vodi koncesionar Jože Vukan, dr. dent.med., z delovnim časom:
PONEDELJEK:
TOREK:
SREDA:
ČETRTEK:
PETEK:

od 7.30 do 14.30
od 11.30 do 19.30
od 12.30 do 19.30
od 7.30 do 14.30
od 7.30 do 13.30

Za naročila in dodatne informacije so dosegljivi na tel. 02 55 88
407.
Obveščamo vas, da bodo tehnični pregledi traktorjev in
traktorskih priklopnikov v občini Rogašovci po naslednjem
razporedu:
AGROSERVIS d.d. Murska Sobota
v ponedeljek, 8. 10. 2012, od 8. do 11.30 ure v Nuskovi,
v ponedeljek, 8. 10. 2012, od 13. do 16. ure v Svetem Juriju,
v sredo, 11. 10. 2012, od 8. do 11. ure na Pertoči.

VABILO

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PERTOČA

IZVAJANJE STORITVE PRVE SOCIALNE POMOČI V OBČINI
ROGAŠOVCI

OBVEŠČA

Center za socialno delo Murska Sobota bo v torek, dne 9. 10.
2012 od 11.30 do 13.30 ure v p rostorih 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 vabi na tradicionalni
jesenski pohod na »KOSTANJEV PIKNIK«
v nedeljo, dne 14. 10. 2012 ob 10. uri
z odhodom izpred Osnovne šole Sveti Jurij

Trasa pohoda je dolga 12 km in poteka večji del po naših goričkih
gozdovih, kjer si boste lahko sami nabirali sadeže jeseni.
V startnino, ki znaša 7 EUR je všteta malica med pohodom, pijača in
topla malica s pečenim kostanjem z mladim vinom ali vinskim moštom
ob zaključku pohoda pri brunarici TD na Serdiškem bregu.
Za prevoz s Serdiškega brega do parkiranih vozil poskrbi prireditelj
pohoda.
Kontakt: Martin 031 792 328, Boris – 031 666 048, Milan – 051 654
840, www.td-rogasovci.si.

prebivalce Občine Rogašovci, da bo v mesecu oktobru na
Pertoči vaja Gasilske zveze Občine Rogašovci.
Ob tem bo potekalo alarmiranje z zvočnimi signali - sirenami, ob
vaji se bo p ojavilo večje število hitrih gasilskih vozil ki bodo
namenjena na Pertočo.
Hkrati naprošamo prebivalce vasi Pertoča, da doma preverijo
svoje gasilnike in jih po potrebi prinesejo v gasilski dom, da jih
pregledajo strokovnjaki in po potrebi obnovijo.
Prosimo za razumevanje!
Upravni odbor PGD Pertoča

