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32 9. oktober 2008 —ZADNJA STRAN

VESTNIKOV KOLEDAR
Č 9. oktober ABRAHAM

P 10. oktober DANIJEL

S 11. oktober MILAN

N 12. oktober MAKS

P 13. oktober EDVARD

T 14. oktober VESELKO

S 15. oktober TEREZIJA

11. oktobra bo
sonce vzšlo ob
7. uri in 14
minut, zašlo pa
ob 18. uri in 23
minut. Dan bo
tako dolg 11 ur
in 9 minut. 14.
oktobra ob 22.
uri in 4 minutah
bo na nebu
nastopil ščip.

Naročam VESTNIK za najmanj eno leto (do preklica)
Ime in priimek:

Ulica:

Poštna številka in kraj:

Davčna številka ali rojstni podatki:

Datum: Podpis:

Naročnino želim plačevati (označi):

  po položnici - letno 70,00 evrov

  po položnici - polletno 35,00 evrov

  po položnici - trimesečno 17,50 evra

Več informacij:  02 538 17 20.

Pozornost novemu naročniku,
ki se na časopis naroča
PRVIČ: Vestnikova majica

Tečajnica Banke Slovenije – referenčni
tečaji ECB 7. oktobra 2008

X enot nacionalne valute za 1 evro

Država Valuta Ozn. val. Šifra val. Tečaj

ZDA ameriški dolar USD 840 1,3632

Hrvaška hrvaška kuna HRK 191 7,1404

Madžarska madžarski forint HUF 348 249,13

Švica švicarski frank CHF 756 1,5526

V. Britanija angleški funt GBP 826 0,77725

S E S T A V I T E
SESTAVLJANKO
Vestnikov dežnik za VSE, ki se bodo igrali z nami in v
naslednjih sedmih tednih izrezali dele sestavljanke.

Zadnji teden v  oktobru  boste lahko sestavljeno
zloženko  v naši naročniški službi zamenjali za dežnik.

�

Janez Breznik in Boris Rakuša, oba Policijska up-
rava Murska Sobota, se seveda zadovoljno smejita, kajti
suvereno sta opravila dražbo najdenih stvari. Foto: N. J.

Fičo klub iz Velenja je prvič organiziral vožnjo po Prekmurju, katere se je udeležilo 60
vozil iz vse Slovenije. Danes si je težko predstavljati, kako so možje postave nekoč predsta-
vljali avtoriteto v takem vozilu. Foto: I. J.

Gospod častitljive
starosti, prof. dr. Sam
Erling  z univerze na Šve-
dskem, prav ta teden praz-
nuje svoj 80. rojstni dan.
Njegovo najlepše darilo je
obisk Slovenije in Prekmu-
rja, kjer se je kot največji
svetovni strokovnjak za vidre
udeležil EOW-08 v Morav-
skih Toplicah. Foto: G. T.

Predsednica društva DRIMS, Društva za raziskovanje in izobraževanje medicincev
Slovenije, Petra Hari, dr. med. specializantka kirurgije, v družbi uglednih strokovnjakov ame-
riške medicine iz Houstona. Z njene desne torakalna kirurga Mathew Steliga in Ara Vaporciyan,
z njene leve prof. Reza Mehran, torakalni kirurg, in prof. Igor Gregorič, srčni kirurg. Foto: M. H.

Na Kobilju so dobrodošli vsi, to kaže tudi prirastek prebivalstva v tej majhni občini
v zadnjih letih. Toda župan Stanko Gregorec z ostrim pogledom budno pazi, koga spusti no-
ter. Foto: A. N. R. R.

Kaj se zgodi, ko se pomurski šolniki in ravnatelji zberejo na kupu? Novi šolski in
izobraževalni programi ali pa dijaki in morebitni kandidati delujejo v smislu, da ko mačke ni,
miši plešejo?  Foto: A. N. R. R.

V cirkuškem taboru v Murski Soboti se sprehajajo
tudi takšni ali drugačni hišni ljubljenci. Medtem ko je bil
avtor fotografije še dovolj hiter, da se je umaknil naglo
bližajočemu se gospodu na
fotografiji, pa so skorajšnje
srečanje s cirkuškim psom
čuvajem preprečile »višje
sile«. Foto: T. M.


	2008_10_08_e-Vestnik 41_Gospod častitljive starosti_prof_dr_Sam_Erlinge_EOW.pdf

