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POGLED NAZAJ

Osrednja regijska slovesnost ob državnem prazniku
združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom je
letos potekala na Kovačevi domačiji v Nedelici. Proslava,
ki sta jo organizirali dve sosednji občini, Turnišče in
Beltinci, je nosila naslov “Združeni ob združitvi” in je
poudarjala predvsem sodelovanje in povezovanje. Številne
prisotne sta nagovorila mag. Vesna Jerala Zver, županja
Občine Turnišče, s pozdravnim nagovorom in Borut Pahor,
predsednik Republike Slovenije, s slavnostnim govorom. V

bogatem kulturnem programu so nastopili Kvintet Aeternum,
Gregor Zver trio, Trio kralj Matjaž, Viktorija Hartman Adjei
in Katarina Berden. Kulturni program sta vodila Boštjan
Rous in Sergeja Kavaš. Po končanem programu je županja
predsedniku podarila plakat z listino cehovskih pravic
krojaškega ceha iz leta 1770, kot spomin na ta dogodek. Na
stojnicah pred domačijo pa so si obiskovalci lahko ogledali
izdelke domače obrti naših občanov. Vsem najlepša hvala
za sodelovanje.

V petek, 12. avgusta 2016 in v soboto, 13. avgusta 2016 je v organizaciji NK Turnišče in Občine Turnišče na Planikinem
parkirišču potekala “Varaška noč 2016”. V petek so obiskovalce zabavali Veški dečki in kvintet Aeternum, v soboto pa se je
dogajanje začelo že ob 11. uri s srečanjem upokojencev ter s kulturno prireditvijo “Pojemo za vas”, v organizaciji KD Štefan
Raj Turnišče. Zvečer pa je nepregledno množico najprej ogrela skupina Blue Planet, za konec pa je nastopila hrvaška pevka
Lidija Bačič. Dobro vzdušje je bilo zagotovljeno.
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Sredino avgusta v Turnišču že tradicionalno zaznamujejo
slovesnosti pri cerkvi Marije Vnebovzete ob “Velki meši”.
Osrednjo romarsko slovesno sveto mašo ob prazniku
Marije Vnebovzete je v ponedeljek, 15. avgusta 2016, ob
10. uri v neposrednem televizijskem prenosu Televizije
Slovenije daroval g. škof
msgr. dr. Peter Štumpf. V
okolici cerkve je tudi letos
potekal sejem domače
obrti in drugih izdelkov,
obiskovalcem pa je bila
na voljo pestra gostinska
ponudba.

»Darujmo kri, saj ne
vemo, kdaj jo bomo sami
potrebovali.« je slogan
krvodajalskih akcij, ki jo
je Odbor Rdečega križa
Turnišče organiziral na
zadnji avgustovski dan
v občinski dvorani. V
veliko veselje nam je,
da se ljudje zavedajo
pomena darovanja krvi
in so se v tako velikem
številu odzvali vabilu.

OPRAVIČILO – V avgustovski številki Varaškega lista smo poročali o hudem neurju, ki je najbolj prizadelo osnovno šolo
Turnišče. Poudariti želimo, da je poleg PGD Turnišče sodelovalo tudi PGD Renkovci. Obema društvoma se še enkrat
zahvaljujemo za opravljeno delo.

DOGODKI V MESECU SEPTEMBRU
»» 2. 9. 2016 ob 19:00 – občinska dvorana; Strokovno
predavanje na temo uporabe in predstavitve enoloških
sredstev pri bistrenju in vrenju vina (mošta);
organizator: VSD Turnišče, v sodelovanju s prodajalno
Rodovita in s podjetjem Metrob d.o.o.
»» 3. 9. 2016 ob 14:00 – nogometno igrišče Gomilica; Ulični
turnir v malem nogometu; organizator: MŠKD Sunčenca.
»» 4. 9. 2016 ob 17:00 – nogometno igrišče Turnišče;
prvenstvena tekma Turnišče : Polana; organizator: NK
Turnišče.
»» 18. 9. 2016 ob 16:30 – nogometno igrišče Turnišče;
prvenstvena tekma Turnišče : Lušt Beltinci; organizator:
NK Turnišče.

OBVESTILA

»» 24. 9. 2016 ob 18:00 – Vaško-gasilski dom Renkovci;
Tradicionalno srečanje ljudskih pevcev; organizator: KD
Anton Martin Slomšek Renkovci.
»» 30. 9. 2016 ob 18:00 – Vaško-gasilski dom Renkovci; 1.
srečanje ljubiteljev ročnih del; organizator: KD Anton
Martin Slomšek Renkovci. Vabljeni vsi, ki ročna dela že
obvladate in tisti, ki se želite nekaj novega naučiti.

Dragi osnovnošolci in srednješolci, poletje je hitro minilo in
pred vami je novo šolsko leto. Vsekakor boste postavljeni pred
mnoge izzive, ki jih boste morali prestati. Ob tem pa ne pozabite,
da šola ni samo učenje, ampak je tudi druženje s sošolci in prijatelji. Zato vam želimo nadvse uspešen začetek šolskega leta in
bodite pogumni, drzni ter radovedni.

Pomanjkljivosti prijavite pisno po pošti na naslov VARAŠ d.o.o., Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, ali elektronsko na e-naslov
varas.turnisce@siol.net. Prosimo, da natančno definirate lokacijo
in kratko opišete pomanjkljivost. Zaradi učinkovitejšega reševanja
prijave je priporočljivo, da priložite fotografije, iz katerih bo razvidna
slaba oz. pomanjkljiva izvedba.

V okviru projekta LIFE »Gospodarjenje z e-odpadki« pod sloganom E-cikliraj, ki ga sofinancirata Evropska komisija ter Ministrstvo za okolje in prostor RS, je občina Turnišče dobila dva
ulična zbiralnika za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij.
Eden bo postavljen pri Vaško-gasilskem domu v Renkovcih,
drugi pa pri Vaško-gasilskem domu v Gomilici. Nova komunalna
oprema za občane predstavlja prijaznejša in dostopnejša prevzemna mesta za oddajanje tovrstnih odpadkov, ki bodo pripomogla k čistejšemu okolju.

Prijave sprejemamo najkasneje do 15. septembra 2016.

Občanke in občane obveščamo, da bo v obdobju od 1. 9. do 30.
9. 2016 delna zapora ceste v Ulici 4. maja, zaradi dokončanja
hodnika.
ZADNJA PRIJAVA POMANJKLJIVOSTI PRI IZGRADNJI VODOVODNEGA SISTEMA
Postopki izgradnje vodovoda v Občini Turnišče, ki je bil zgrajen v
sklopu projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A, se zaključujejo. Zato vas kot
občane in uporabnike prosimo, da nas obvestite, v kolikor je bila izvedba v preteklosti
neprimerna, nedokončana ali pa še vedno
niso odpravljene že sporočene pomanjkljivosti oz. so se pojavile nove v času dosedanjega obratovanja
sistema.

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN
Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana
Bliža se jesenski čas, ko se bodo začela dela na kmetijskih zemljiščih.
Da se izognemo onesnaženosti cest in povečamo varnost vseh
udeležencev v prometu, opozarjamo vse, ki se ukvarjajo z obdelavo
kmetijskih in drugih površin, da:
• varujejo poljske in druge javne poti, obcestne jarke ter pripadajoči
cestni svet tako, da ostanejo nepoškodovani;
• nalagajo repromaterial, pridelke in druge materiale tako, da
se ti pri prevozu ne stresajo po poljskih poteh in drugih javnih
površinah;
• očistijo vozila in kmetijsko mehanizacijo pred odhodom na poti
in ceste;
• v primeru onesnaženja očistijo asfaltne površine ter poljske in
druge poti;
• obračajo kmetijsko mehanizacijo na njivi in ne na cesti.
Informacije za Varaški list
lahko posredujete ge. Jasmini Denša na tel.: 031 759 209,
02-577 10 41 ali na e-naslov: turizem.turnisce@gmail.com.

Glavni in odgovorni urednik: Jasmina Denša; Fotografije: Mediaspeed, Bojan Sobočan, Anica Gombar; Naklada 1000 izvodov;
Varaški list Občine Turnišče ni naprodaj, prejme ga vsako gospodinjstvo v občini Turnišče brezplačno.
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