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OBVESTILA
OBVESTILO
Društva, klube in vse ostale, ki objavljajo v Malem rijtaru, obveščamo, da je od 1.12.2017 naprej, obvestila za objavo, potrebno poslati
vsakič do četrtka do 9.00 ure, na elektronski naslov : mitja.crnkovic@puconci.si. Obvestila, ki bodo prispela naknadno, ne bodo
upoštevana.
Skupaj vstopamo v enega najlepših obdobij leta, ko hladne zimske dneve in večere polnijo toplina, druženje in veselje. Praznični čas bo
čaroben in nepozaben tudi pri nas. Ob tej priložnosti Vas vabimo, da se udeležite dobrodelne prireditve z božično-novoletnim
bazarjem na OŠ Puconci – Zelena dvorana Puconci
»PRIČARAJMO NASMEH«, KI BO V ČETRTEK, 7.12.2017 OB 17.00 URI
Pred in po končani prireditvi vabljeni na dobrodelni bazar.
Zbrana sredstva bomo preko Šolskega sklada namenili za pomoč socialno ogroženim otrokom vrtca, učencem v šoli in za nakup
sodobnih didaktičnih pripomočkov. Veselimo se vašega obiska.
Otroci vrtca, učenci in kolektiv OŠ Puconci
Evangeličanska cerkvena občina Puconci, Občina Puconci in Protestantsko društvo Primož Trubar - podružnica Pomurje prisrčno
vabijo na
na predavanje mag. Viktorja Žaklja na temo Ali je potrebno družbo reformirati tudi danes.
Obenem bo svojo novo knjigo »V službi ljudi - spomini in razmišljanja« predstavil častni škof Geza Erniša.
Možen bo nakup knjig obeh predavateljev, katera bosta spregovorila na omenjeno temo.
Predavanje bo v četrtek, 7. decembra 2017 ob 19.00 uri, v Spominskem domu Števana Küzmiča v Puconcih.
Vabljeni na
VEČER BOŽIČNIH PESMI
s čajanko in prižigom božičnih lučk,
V SOBOTO, 9.12. OB 18.00 URI V EVANGELIČANSKI CERKVI PUCONCI.
Večer bodo popestrili Duo Mystica ter violinistka Mirjam Mah.
Vabljeni na koncert
MARKO ŠKUGOR z gosti KLAPA MASLINA,
SOBOTA, 16. DECEMBER 2017 OB 18.00 URI, V ZELENI DVORANI PUCONCI.
Vstopnice so na voljo v tajništvu OŠ Puconci in v poslovalnicah Pošte Slovenije.
Vabimo vas na
13. TRADICIONALNI KONCERT PEVCEV DOMAČEGA DRUŠTVA
»NA PRAGU GORIČKEGA«, KI BO V NEDELJO, 17. DECEMBRA 2017 OB 14.00 URI V VAŠKO GASILSKEM DOMU V PEČAROVCIH.
Poleg pevcev domačega društva bodo nastopili : kvartet Ravenci, glasbena skupina Aktual, Puconski duet in Pištek.
Vljudno vabljeni na
BOŽIČNI KONCERT,
V PETEK, 22. DECEMBRA 2017 OB 18.00 URI V SPOMINSKEM DOMU
ŠTEVANA KÜZMIČA V PUCONCIH.
V praznični čas vas bodo popeljale pevke Ženske vokalne skupine Zarja z gosti Komornim zborom Zveze Slovencev na Madžarskem.
Turistično društvo »Vrtnica« Beznovci vabi
na 14. tradicionalno SREČANJE KONJEREJCEV ter na
BLAGOSLOVITEV KONJ NA ŠTEFANOVO
ki bo v torek, 26. decembra 2017 ob 13. uri pri vaški kapeli v Beznovcih.
Na ta način se bomo poslovili od leta, ki se izteka in se hkrati že ozirali naprej, da bi podprti z blagoslovom, stopili v novo leto.
S kočijo se bo pripeljal tudi Dedek Mraz in zadišalo bo po slastnih langaših in kuhanem vinu.
ŠPORTNO KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO » HRAST LEMERJE
vabi na
5. ŠTEFANOV POHOD PO OBRONKIH VASI LEMERJE,
v torek, 26. decembra 2017 pri vaško gasilskem domu v Lemerju.
Prihod in prijave od 9.30 naprej, start pohoda ob 10. uri. Trasa, dolžine cca 8 km, bo potekala po obronkih vasi Lemerje.
Pohod je vključen v program Pohodnika/Pohodnice po Goričkem v letu 2017 in Izkaznico pohodov po Občini Puconci V naše krajaj je
lepou. Informacije: Sandra Gerenčer 041/248-685.

