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Spoštovani!  

 
 
Tudi letos, ob  tradicionalnem in jubilejnem 35. Maratonu treh src, bo Občina Radenci v sodelovanju z 

Lion's klubi Pomurja (Murska Sobota, Ljutomer, Lendava) organizator humanitarnih in dobrodelnih 

aktivnosti, s katerimi želimo pomagati otrokom, družinam in posameznikom iz našega okolja, 

ki so v življenju zaradi svojega socialnega statusa ali dolgotrajnih bolezni prikrajšani za marsikaj. Naš 

namen je, da jim z zbranimi sredstvi vsaj malo poskušamo olajšati vsakdanjo stisko in skrbi.  

   

 

»Tečem, da pomagam!« je slogan 8. humanitarnega koncert,  

ki bo v petek, 15. 5. 2015, ob 19. uri v Kongresni dvorani in 

otvoritveni koncert jubilejnega 35. Maratona treh src v Radencih. 

 

 

Z željo, da se nam pridružite vsi, ki vam skrb za sočloveka ni tuja in se zavedate pomena medsebojne 

pomoči, vas vabimo, da  predvečer enega največjih športno-tekaških dogodkov v naši okolici in Sloveniji 

preživite v družbi izvrstnih mladih, manj znanih in znanih izvajalcev (pevcev, plesalcev, instrumentalistov 

…), ki se nam bodo predstavili v besedi, pesmi in plesu.  

 

Vsak prispevek bo dokaz vaše srčnosti in del lepšega sveta, ki ga lahko skupaj podarimo soljudem. Odločili 

smo se, da letošnja zbrana sredstva namenimo družini v kateri imata oba starša cerebralno paralizo, zaradi 

česar sta gibalno ovirana ter predšolski  deklici s posebnimi potrebami. Del zbranih sredstev bo nakazano 

na Zvezo Lion's klubov Slovenije in jih bodo prav tako darovali v dobrodelni namen. 

 

S prostovoljnim prispevkom, ki vam bo nadomestil vstopnino na koncert in startnino za tek srca, boste sebi 

zagotovili nepozaben večer in naslednjega dne trenutek zdrave tekmovalnosti ob lahkotnem teku, pomoči 

potrebnim pa bomo pokazali, da mislimo tudi nanje.  

 

 

Svoj prispevek lahko darujete tudi če se humanitarnega koncerta in teka srca ne boste udeležili.  

Nakažete ga lahko na Športno društvo Radenci, 

TRR št.: 02341 – 0011912031, s pripisom: »HUMANITARNI TEK«. 

 

 

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav, 

 

Mojca MAROVIČ, 

        direktorica OU Občine Radenci 

  

 

 

 
 


