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OBVESTILA
VABILO KRAJANOM KRAJEVNE SKUPNOSTI BREZOVCI
Spoštovani krajani!
Prizadevanja za novo in koristno pridobitev za krajane vseh treh vasi naše krajevne skupnosti in širše so končno
obrodila sad.
Nadvse pomembno je, da so nam na razpolago vsa razpoložljiva sredstva, ko gre za ohranitev človeškega
življenja. Takrat šteje vsak trenutek, vsaka sekunda. Ker nesreča nikoli ne počiva, se lahko zgodi tudi najhujše.
V uporabo bomo namreč predali novi defibrilator (AED), ki bo nameščen v Lemerju, na stavbi Kmetijskega
centra podjetja Panvita. V centru se namreč zbira veliko ljudi, tu se odvijajo različne dejavnosti.
V prepričanju, da smo storili korak v dobro nas vseh, vas ob tem pomembnem dogodku za vse nas vabimo na
krajšo otvoritveno slovesnost in prikaz delovanja aparata. Prireditev bo v soboto, 23. decembra 2017, ob 10.
uri.
Vljudno vabljeni!
Svet KS Brezovci
Za vse šolarje, dijake, študente, zaposlene, upokojence - literarne ustvarjalce in zlasti
anonimne pisce, ki svojih del še niste objavili javnosti /ali pa tudi/, lepo vabljeni k sodelovanju
in ustvarjanju pesniških besedil ter prijavi na
JAVNI NATEČAJ POEZIJE OB 100 – LETNICI SMRTI IVANA CANKARJA
O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil
z obema rokama in je rekel: Tod bodo živeli veseli
ljudje. Pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje.
(I. Cankar, Kurent, odlomek)
Odprite srca: pišite o domovini, domu, ljubezni, stvareh, ki jih imate radi – naj bo Vaša pesem vriskanje. Avtorji
pesniških besedil pošljite največ tri pesmi, označene s šifro, pošiljki pa mora biti priložena zaprta kuverta, v
kateri je navedena šifra in točen naslov, leto rojstva, telefon in e-pošta.
Pesmi pošljite na naslov: Razvojni zavod Občine Puconci, Bodonci 7, 9265 Bodonci z oznako: »NE ODPIRAJ –
LITERARNI NATEČAJ POEZIJE«, najkasneje do 16. januarja 2018 ali tega dne oddane na pošto. Komisija bo
izbrala nagrajence in jih razglasila ob slovenskem kulturnem prazniku na prireditvi POEZIJA V OŠTARIJI, 8.
februarja 2018 v gostilni Pri Eriki na Vaneči. Avtorji najboljših pesmi bodo nagrajeni, pesmi pa objavljene v prvi
naslednji številki Občana, glasila Občine Puconci, in na spletni strani: www.puconci.si. Za vse dodatne
informacije smo dosegljivi na tel. št. 02/545-96-70 ali na e-mail: razvojni.zavod@siol.net
Zveza kulturnih in turističnih društev Občine Puconci
Spoštovane občanke in občani!
Vljudno vabljeni na
PREDBOŽIČNO KMEČKO TRŽNICO,
KI BO V SOBOTO 23. DECEMBRA 2017 OD 9.00 DO 12.00 URE
NA DVORIŠČU OBČINSKE ZGRADBE OBČINE PUCONCI.
Na tržnici vas čaka bogata ponudba lokalno pridelanih dobrot:
kruh, potice, pecivo, med in medeni izdelki, sadje, hren, sir in drugi mlečni izdelki, bučno in orehovo olje, belo in
rdeče kislo zelje, domači likerji, lončene posode, unikatni izdelki ter aranžmaji in še mnogo drugih dobrin.
Upamo in želimo si, da bi predbožična kmečka tržnica popestrila božično-novoletno dogajanje v občini
Puconci in veselimo se vašega obiska.
Za toplo praznično vzdušje bo poskrbljeno - s kuhanim vinom in klobaso!
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Vabimo vas, da z besedo gospoda župnika in gospe duhovnice, prižgemo
LUČ MIRU
V SREDO, 20. DECEMBRA 2017 OB 19.00 URI,
PRI KAPELICI V PUŽEVCIH.
Želimo si, da čim več ljudi začuti toplino, ki jo v naša srca, prinaša luč miru iz Betlehema.
Zato vas tudi vabimo, da se prižiga luči udeležite. Prijetno druženje bomo nadaljevali v gasilskem domu v
Puževcih, ob prigrizku sladkih dobrot, toplega čaja in kuhanega vina.
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.

TURISTIČNA KMETIJA SMODIŠ OTOVCI
vabi na
SILVESTROVANJE,
V NEDELJO, 31. DECEMBRA 2017 OB 19. URI.
Rezervacije in informacije na tel. št.:02/ 551 60 50 ali 031 312 173.

