SLOVENIJA

24.7.2014 Vestnik MS

Stran/Termin:

11

Naslov: Majhna pustolovščina za otroke in vnuke zaposlenih
Avtor: B. B. P.
Rubrika/Oddaja: LJUDJE IN KRAJI
Površina/Trajanje:

411,13

Žanr: POROČILO
Naklada: 11.850,00

Gesla: DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Tabor družini prijaznega podjetja

Majhna pustolovščina za otroke in vnuke zaposlenih
Podjetje Saubermacher

Komunala

Murska Sobota je tudi letos pripravilo poletni tabor – Z minibusom novim dogodivščinam naproti

Druženje , ki se je začelo lani na pobudo
družini prijaznega podjetja Saubermacher
Murska Sobota kot
del ukrepov za izboljšanje sodelovanja
in dobrega počutja zaposlenih in njihovih
družinskih članov, bo , kot vse kaže,
postalo tradicionalno. Imenovali so ga
z delovnim naslovom Tabor za otroke
in vnuke zaposlenih , ko bo prihodnje
leto organiziran tretji tabor , pa bodo
za počitniško druženje , ki je podobno
pravi mali avanturi in res edino te vrste
v Pomurju prav gotovo že našli tudi
ustrezno ime.
Ker je bil torej tabor za otroke in
vnuke zaposlenih lani odlično sprejet
pri otrocih, njihovih starših, zaposlenih
in tudi v širšem družbenem okolju , so
ga organizirali tudi letos. Kakor je pojasnila
Aleksandra Vogrinčič , je bil njihov
osnovni namen to da bi otroci prve
dni preživeli na koristen in
način in hkrati pod strokovnim
vodstvom pedagoškega delavca Zorana
Kosa in zaposlenih iz podjetja
Murska Sobota
spoznavali domače kraje. »Vsako jutro
smo se zbrali na sedežu podjetja na
Noršinski cesti , nato pa smo se z minibusom
odpravili dogodivščinam naproti.
Prvi dan smo obiskali Razkrižje, se v
spremstvu lokalnega vodnika sprehodili
do Gibine mimo izliva reke Ščavnice
v Muro , starega potočnega mlina ter
Komunala

,

,

počitniške

zanimiv

Saubermacher

Komunala

,

najvišjega slapa v Pomurju. Še posebej
je bilo zanimivo in nepozabno srečanje
s prazgodovinskimi prebivalci naselja
Gradišče , ki so nam prikazali življenje
in delo pred 5500 leti. Gostoljubno so
nas vključili v svoja vsakdanja opravila
in nam na koncu ponudili še svoj
» prakruh« in ribe , pečene nad odprtim
ognjem, « so nam zaupali organizatorji
tabora. Seveda so si ogledali tudi energijske
točke ob Ivanovem izviru, nato
pa so se podali še do kolarskega in
muzeja družine Horvat. Z brodom
so se zapeljali čez reko Muro pri
Otoku ljubezni v beltinski občini, kjer
so si ogledali tudi mlin in stalno razstavo
o büjraštvu.
Naslednjega dne so se odpravili na
Goričko, kjer so obiskali najbolj atraktivno
ponudbo za mlade – doživljajski
park Vulkanija pri Gradu. Izvedeli so
vse o geoloških značilnostih tukajšnjega
podzemlja ter o mogočnih velikanih
– na ostanku enega izmed zadnjih vulkanov
na Goričkem stoji tudi največja
slovenska graščina, do katere so se v
nadaljevanju raziskovanja zapeljali s
turističnim vlakcem. V zares bogatem
programu so obiskali še razgledni stolp
na Sotinskem bregu, na najvišjem hribu
Prekmurja , tabor pa so sklenili v
hramu v Beznovcih. Ob koncu
so se jim pridružili tudi starši.
kovaškega

Jelenovem

B. B. P.
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Zanimivo je bilo srečanje
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prazgodovinskimi ljudmi ( domačini so jih odlično zaigrali ) na Razkrižju. fotografija

aleksandra vogrinčič
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