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POGLED NAZAJ

V občini Turnišče je letos prvič med šolske klopi sedlo 34 prvošolk in prvošolcev, ki so razporejeni v dva oddelka.
Po lanskoletnem enem oddelku so se letos razveselili povečanega vpisa prvošolčkov. V šolo so jih pospremile
njihove učiteljice, ravnateljica šole Melita Olaj in županja mag. Vesna Jerala Zver, ki je vsakemu prvošolcu v
imenu Občine Turnišče podelila individualno enoletno polico nezgodnega zavarovanja. Naj bo novo šolsko leto
uspešno tako za prvošolce kot tudi za vse ostale učence in dijake, ki so se septembra vrnili med šolske klopi.

V mesecu septembru sta v okviru praznovanja 750. obletnice omembe stare cerkve v pisnih virih potekala dva
glasbena večera. Najprej so nastopile članice vokalne skupine Evterpe z gostjo, ki so nas popeljale skozi pester
repertoar filmske glasbe, nato pa je naslednji teden nastopil še cerkveni pevski zbor Marije Vnebovzete, ki se je
predstavil s široko paleto Marijinih pesmi. Ambient stare cerkve je tako pričaral dva magična večera.
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Zadnji teden v avgustu se je v Gornji Radgoni odvijal že
55. mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA, kjer sta se v
okviru LAS Pri dobrih ljudeh predstavili tudi Monika Robek
in Doroteja Balažic s svojimi izdelki. Poleg promocije svojih
izdelkov pa sta poskrbeli še za veliko prepoznavnost občine,
saj sta skupaj s pomočniki delili različne promocijske letake
in razglednice.

V torek, 19. 9. 2017, smo v Turnišču obeležili Evropski
teden mobilnosti, ki se je letos odvijal pod sloganom
»Združimo moči, delimo si prevoz«. Program se je
odvijal v sklopu OŠ Turnišče, kjer so učenci spoznavali
pravila obnašanja v javnem prometu, ki so jih učencem
podali predstavniki Avtobusnega prometa Murska
Sobota.

DOGODKI V
MESECU OKTOBRU
FERENCOVO SENJE
bo v nedeljo, 1. oktobra 2017, s pričetkom ob
8. uri, na parkirišču tovarne Planika.
• Ob 10.00: povorka narodnih noš in nastop godbe Medvode,
v organizaciji KD Štefan Raj Turnišče; KK Varaški šujstri bodo
predstavili šivanje čevljev nekoč;
• Ob 12.00: srečanje domačih glasbenih skupin (Duo Matej
band, Duo Klas, Gitano band, Polanski zvoki);
• Ob 16.00: trgatev potomke stare trte z Lenta pred občinsko
stavbo, v organizaciji VSD Turnišče.
Za gostinsko pogodbo bo poskrbelo Prostovoljno gasilsko
društvo Turnišče, ostala društva pa se bodo predstavila na
stojnicah.
Vljudno vabljeni!
»

Sobota, 30. 9. 2017, ob 15.00 – Kovačeva domačija; Lüpanje kukurce; organizator: KD Rdeči zvonček
Nedelica.

»

Nedelja, 1. 10. 2017, ob 16.00 – nogometno igrišče Turnišče; NK Turnišče : NK Rakičan; organizator: NK
Turnišče.

»

Od 6. 10. do 8. 10. 2017 – Jeričev dom; Razstava Marijinih oblek; organizator: Župnija Turnišče.

»

Nedelja, 15. 10. 2017, od 9.00 naprej – Vaško-gasilski dom Gomilica; Dan odprtih vrat GZT; organizator: GZ
Turnišče in PGD Gomilica.

»

Nedelja, 15. 10. 2017, ob 12.30 – Turnišče–Strehovske gorice; Jesensko kolesarjenje in kostanjev piknik v
Strehovskih goricah; organizator: KK Varaški šujstri.
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OBVESTILA
PLESNE VAJE
V četrtek, 19. 10. 2017, ob 16.30, v prostorih ŠD Izziv Pomurje, se bodo začele plesne vaje za otroke. Za dodatne
informacije se obrnite na gospo Nino Zver (031 486 403).
DROBTINICA
V soboto, 14. 10. 2017, v dopoldanskih urah, bo v Renkovcih (pred trgovino Tuš), v Gomilici
(pred trgovino), v Nedelici (pri Vaško-gasilskem domu) in v Turnišču (pred trgovino Mercator
in Jager) potekala dobrodelna akcija DROBTINICA. Prostovoljci KORK Turnišče bodo ob dnevu
hrane za prostovoljne prispevke delili kruh. Ves zbrani denar bodo namenili šolskemu skladu
OŠ Turnišče, za različne potrebe učencev. Za vsak darovan znesek se vam že vnaprej zahvaljujejo.
SPREMEMBA TERMINA
Obveščamo vas, da se termin koncerta glasbene šole Amadeus in pevskega zbora OŠ Turnišče prestavi iz 30.
septembra 2017 na 14. oktober 2017, ob 19.30, v stari cerkvi. Prosimo za razumevanje.
INTERNI KANAL - Spored za september/oktober
Termin

Vsebina

Pred vsakim predvajanim filmom.

Predstavitveni film o cerkvi.

Petek, 29. 9. 2017, ob 19.00;
Ponovitev v soboto, 30. 9. 2017, ob 9.00;
Torek, 3. 10. 2017, ob 17.00;
Ponovitev v soboto, 7. 10. 2017, ob 11.00;
Sreda, 11. 10. 2017, ob 19.00;
Ponovitev v soboto, 14. 10. 2017, ob 10.00;
Četrtek, 12. 10. 2017, ob 19.00;
Ponovitev v soboto, 14. 10. 2017, ob 15.00;
Torek, 17. 10. 2017, ob 20.00;
Ponovitev v soboto, 21. 10. 2017, ob 16.00;

Pogovor z županjo in predsednikom GZ Turnišče
na radiu Murski val.

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN

Tel: (02) 541 35 64; Fax: (02) 541 35 70; E-pošta: medobcinski.inspektorat@beltinci.si

OPOZORILO
V jesenskem času se povečajo dela na kmetijskih zemljiščih.
Da se izognemo onesnaženosti cest in povečamo varnost vsem
udeležencem 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;
• očistijo asfaltne površine ter poljske in druge poti ob priliki
onesnaženja – cesto po potrebi očistiti tudi večkrat dnevno;
• obračajo kmetijsko mehanizacijo na njivi in ne na cesti.

OČISTITE KMETIJSKE STROJE PRED
IZVOZOM NA CESTO IN CESTO V
PRIMERU ONESNAŽENJA TAKOJ
OČISTITE!

20. redna seja Občinskega sveta Občine Turnišče.
Prireditev ob 50. obletnici Vrtca Turnišče.
Koncert vokalne skupine Evterpe.
Koncert cerkvenega pevskega zbora Marije Vnebovzete.
DELA IN TEŽAVE NA PODROČJU
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
VARSTVA OKOLJA
Na fotografiji je nastavek razpršilke za
zalivalno cev, ki je bil najden v črpalki
na vakuumski postaji v Nedelici, 14. 9.
2017.
Težave in iskanje vzroka za nepravilno delovanje celotnega vakuumskega omrežja v Nedelici je trajalo več
kot tri tedne, na kar so opozarjali
tudi uporabniki. Vzrok je bil odkrit,
ko je nastavek blokiral črpalko in se
je sistem ustavil.
Naslednja fotografija je istega datuma in je posneta v Ulici 4. maja
v Turnišču. Nekaj dni pred nastankom je več občanov sporočilo,
da v ulici neprijetno zaudarja, verjetno iz kanalizacije. Preverjena so
bila vsa črpališča v bližini in nekaj
jaškov, ki so v preteklosti že bili
zamašeni. Napak ni bilo mogoče
najti, zaudarjalo pa je še vedno.
Na koncu so v jarku pod lesenim mostičkom bile odkrite usedline,
od katerih se je širil neprijeten vonj.
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Paket NLB Poslovni
Start za samo
1 EUR/mesec.
Ob prvih korakih po odprtju svojega d.o.o. ali s.p.
potrebujete prave rešitve, da vam olajšajo vstop v
podjetniški svet. Za vas imamo paket Poslovni Start,
ki združuje osnovne bančne storitve za vsakodnevno
poslovanje. Obiščite nas v kateri koli NLB Poslovalnici,
spoznajte prednosti paketa in plačujte samo 1 evro
na mesec*.
*Ponudba velja za novoustanovljena podjetja, podjetnike in
zasebnike iz segmenta malih podjetij (mikro in majhne družbe), ki
na trgu poslujejo manj kot eno leto. Paket je omejen na obdobje
18 mesecev od odprtja NLB Poslovnega računa.

www.nlb.si/poslovni-start

01 477 20 00

16. 11. 1267 je ogrski kralj Bela IV. izdal pismo, s katerim je dokončno posegel v večletno sovraštvo in spor med črneško
rodbino Jure in dolnjelendavskimi Baniči. V pismu je prvič omenjena Marijina cerkev v Črncu.

Aktivnosti v sklopu praznovanja
Likovne delavnice za otroke pred staro cerkvijo. Razstava del je bila na ogled v stari cerkvi.

Posnet je predstavitveni film o cerkvi, dostopen na
https://www.youtube.com/watch?v=FiSyV2XzetI in
spletni strani Občine Turnišče (medijski prispevki).

Javljanje na radiu Murski val. Posnetek je na voljo na
spletni strani Občine Turnišče (medijski prispevki).

Ob sobotah, tržnica pred cerkvijo.

Na avtobusnih postajališčih smo namestili plakate, ki
opozarjajo na okroglo obletnico.

Posnetek RTV SLO o turniški cerkvi najdete na http://4d.
rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174481025 in na
spletni strani Občine Turnišče (medijski prispevki).

Okrogla miza z naslovom Turniška cerkev – zgodovinsko, pastoralno, marijansko in romarsko svetišče.
Posnetek je dostopen na https://www.youtube.com/
watch?v=NkskWUOcPU4

Trženje promocijskih izdelkov na temo 750 let omembe
turniškega svetišča.

Promocija dogodkov na kmetijsko-živilskem sejmu v
Gornji Radgoni, z deljenjem letakov.

Posnetki glasbenih večerov so na voljo na spletni strani
Občine Turnišče (medijski prispevki).

Informacije za Varaški list lahko posredujete ge. Jasmini Denša na tel.: 031 759 209, 02-572 22 24 ali
na e-naslov: turizem.turnisce@gmail.com.
Izdajatelj: Občina Turnišče; Glavna in odgovorna urednica: Jasmina Denša;
Fotografije: Melani Ropoša, Matej Vnuk, arhiv Varaš d.o.o., arhiv Medobčinskega inšpektorata;
Naklada 1000 izvodov; Varaški list Občine Turnišče ni naprodaj, prejme ga vsako gospodinjstvo v občini Turnišče brezplačno.
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