Občina Klöch, župan Daniel Tegel in občinski svet
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vabijo na svečano otvoritev
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Parka spominov - »Park der Gedanken«
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v nedeljo, 15. maja 2022, ob 10. uri v bližini mejnega mostu v kraju
Deutsch Haseldorf v sosednji Avstriji.
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KTD SONČNICA PERTOČA
vabi

KTD SONČNICA PERTOČA
vabi

v soboto, 14. 5. 2022, na tradicionalni Kleibencetlov pohod.
Zbiranje pohodnikov ob 8.30 v GVD Pertoča. Poskrbljeno za pijačo
in toplo malico. Štartnina znaša 7 eur.
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Glasbena šola Murska Sobota
vabi

Glasbena šola Murska Sobota
vabi

k vpisu novincev v šolsko leto 2022/2023 v Glasbeno šolo Murska
Sobota v dislocirani oddelek Sveti Jurij.
Preizkus glasbene nadarjenosti, bo v sredo, 25. maja 2022 med 16. in
18. uro v prostorih Osnovne šole Sv. Jurij.

k vpisu novincev v šolsko leto 2022/2023 v Glasbeno šolo Murska
Sobota v dislocirani oddelek Sveti Jurij.
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Preizkus poteka na način, da kandidat zapoje pesmico po lastni izbiri,
nato pa se preizkusi še sposobnost posnemanja tonov ter melodičnih in
ritmičnih motivov. Udeleženci bodo o rezultatih obveščeni po pošti
najpozneje en teden po preizkusu. Vpis sprejetih kandidatov bo potekal
od 6. in 8. junija 2022 v tajništvu Glasbene šole Murska Sobota, na
Cvetkovi ul. 2c, od 9. do 17. ure. Kandidati za preizkus glasbene
nadarjenosti izpolnijo spletno prijavnico, ki je odprta do 19. 5. 2022.
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Vabljeni na predstavitev knjige Moje življenje Rak Stik s seboj
avtorice Brigite Vogrinec (Šinko), v nedeljo, 22. 5. 2022 ob. 16 uri v
Kulturno dvorano občine Rogašovci.
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