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POGLED NAZAJ

Letošnjo prireditev Ferencovo senje so pripravili KD Štefan Raj Turnišče, PGD Turnišče in Občina Turnišče. Pestro
sejemsko ponudbo je letos obogatila povorka narodnih noš skozi Turnišče. Na čelu povorke je bila godba iz
Murskega Središča, kateri so sledile folklorne skupine iz Beltincev, Bistrice, Lendave, Žižkov in Turnišča. Člani
domačega kolesarskega kluba Varaški šujstri so prikazali šivanje čevljev nekoč, cel dan pa je bil na ogled tudi
čevljarski muzej. V nadaljevanju so se folklorne skupine predstavile in s svojim plesom razveseljevale številne
prisotne na prireditvenem prostoru, parkirišču tovarne Planika. Nadalje so zbrane zabavale domače glasbene
skupine, in sicer Polanski zvoki, Gitano band, Duo klas in Duo Matej band. V poznih popoldanskih urah se je
dogajanje preselilo pred občinsko zgradbo, kjer so člani Vinogradniško-sadjarskega društva pripravili trgatev
potomke stare trte z Lenta. Letos so obrali 80 grozdov, iz katerih bo nastal grozdni sok, za potrebe društvenih
in občinskih prireditev.
KD Rdeči zvonček Nedelica
je v soboto pred Ferencovin
senjon predstavilo lüpanje
kukurce
na
Kovačevi
domačiji. Prikaz starega
običaja je bil zanimiv
predvsem za najmlajše, ki
so z velikim navdušenjem
pomagali pri delu. Po
kratkem
kulturnem
programu in opravljenem
delu so se zbrani okrepčali
s koruznimi žganci in
domačim pecivom.
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V soboto, 14. oktobra 2017, so prostovoljci Krajevne
organizacije Rdečega križa Turnišče ob svetovnem dnevu
hrane na petih lokacijah po občini organizirali dobrodelno
akcijo Drobtinica. Razdelili so 200 kg kruha, ki ga je doniral
Mercator d.d., ob tem pa zbrali kar 1303,48 EUR. Celoten
znesek bo nakazan šolskemu skladu OŠ Turnišče, za
različne potrebe učencev. KORK Turnišče se zahvaljuje vsem
sodelujočim, podjetju Mercator d.d. za donacijo in vsem, ki
so darovali prostovoljni prispevek.

V sklopu praznovanja 750. obletnice prve pisne
omembe turniškega svetišča je potekal tretji glasbeni
večer v stari cerkvi. Številnim obiskovalcem sta se s
čudovitimi nastopi predstavila mladinski pevski zbor
OŠ Turnišče, z zborovodkinjo Anamarijo Krvišek Zavec
in glasbena šola Amadeus z nastopi svojih učencev,
zapela pa sta tudi Nina in Danilo Dominko.

Oktober je mesec požarne varnosti in tudi Gasilska zveza
Turnišče je v sklopu ozaveščanja o pravilnem ravnanju ob
požarih pripravila Dan odprtih vrat, ki je letos potekal v
Gomilici. Gasilci in ostali obiskovalci so spoznavali opremo
gasilskih vozil in preizkušali različne ročnike.

V Gledališču Park v Murski Soboti je pred dnevi potekal
zaključek akcije Pomursko podjetje leta. Med drugim je
bil gost tudi predsednik vlade, dr. Miro Cerar. Priznanja
so podeljevali v različnih kategorijah in naše podjetje
Paradajz d.o.o. je postalo Pomursko podjetje leta 2016
po izboru bralk in bralcev Vestnika. Čestitke dobitniku
in uspešno delo še naprej.

DOGODKI V
MESECU NOVEMBRU
OBČINSKI PRAZNIK 2017
Sobota, 18. november 2017, ob 16. uri, Jeričev dom – OSREDNJA SLOVESNOST OB OBČINSKEM
PRAZNIKU IN SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 750. OBLETNICI PRVE PISNE OMEMBE TURNIŠKEGA SVETIŠČA,
organizator: Občina Turnišče in Župnija Turnišče. Nastopajo: OŠ Turnišče, Vrtec Turnišče, Nina in Danilo Dominko
(Glasbena šola Amadeus), Cerkveni pevski zbor Marije Vnebovzete, Matejka Koštric in Blaž Šumak. Slavnostni
govornik bo dr. Janez Balažic. Zbrane bosta pozdravila županja, mag. Vesna Jerala Zver in župnik, p. Toni Brinjovc.
Na prireditvi bodo podeljena občinska in športna priznanja. Predale se bodo obnovljene cehovske knjige in faksimile
listine kralja Bele IV. iz leta 1267, kjer je prvič omenjena cerkev blažene Device v Črncu (»in Ecclesia Beate Virginis
sita infra Churnuch«).
Vljudno vabljeni.
2 | VARAŠKI

list | november 2017

Spremljevalni dogodki ob občinskem prazniku
• Petek, 10. 11. 2017, ob 17.00, strelišče Agrocorn – OBČAN STRELJA; organizator: SD Štefan Kovač Turnišče.
• Sobota, 11. 11. 2017, ob 9.00, Vaško-gasilski dom Gomilica – ZASADITEV DREVES; sodelujejo KS Gomilica,
Občina Turnišče, Varaš d.o.o., KPD Pedal
• Sobota, 11. 11. 2017, ob 11.00, pri pokopališču v Nedelici – ZASADITEV DREVES; sodelujejo KS Nedelica,
Občina Turnišče, Varaš d.o.o., KD Rdeči zvonček Nedelica, PGD Nedelica.
• Sobota, 11. 11. 2017, ob 13.00, Nova ulica (med Mladinsko in Ulico Štefana Raja) in pri mostu na Ledavi – ZASADITEV
DREVES; sodelujejo KS Turnišče, Občina Turnišče, Varaš d.o.o., KK Varaški šujstri, DU Turnišče, KD Štefan Raj Turnišče.
• Sobota, 11. 11. 2017, ob 15.00, nogometno igrišče Renkovci – ZASADITEV DREVES; sodelujejo KS Renkovci, Občina
Turnišče, Varaš d.o.o., ND Renkovci.
• Četrtek, 14. 11. 2017, ob 16.00, občinska dvorana – OTVORITEV RAZSTAVE LIKOVNIH DEL MARIJE ZVER;
organizator: DU Turnišče.
• Četrtek, 16. 11. 2017, zvečer, stara cerkev – GLAVNA SLOVESNA MAŠA, ki jo vodi murskosoboški škof msgr. dr. Peter
Štumpf; organizator: Župnija Turnišče.
Vljudno vabljeni!
»

Sobota, 11. 11. 2017, ob 14.00 – Vaško-gasilski
» Sobota, 25. 11. 2017, ob 18.00 – Vaško-gasilski dom
dom Nedelica; Martinovanje; organizator: KD Rdeči
Gomilica; Turnir v kartanju šnopsa; organizator:
zvonček Nedelica.
MŠKD Sunčenca.
» Sobota, 11. 11. 2017, ob 17.00 – pred občinsko
» Nedelja, 26. 11. 2017, ob 14.00; 25. obletnica
zgradbo; Martinovanje; organizator: VSD Turnišče in
župnijske Karitas Turnišče; organizator: župnijska
DK Turnišče.
Karitas Turnišče.
» Nedelja, 19. 11. 2017, ob 17.00 – Vaško-gasilski
dom Renkovci; 10 let delovanja ljudskih pevcev
KD Renkovci; organizator: KD Anton Martin Slomšek
Renkovci.

OBVESTILA
DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI
obvešča, da tudi letos poteka akcija sterilizacij in kastracij psov in mačk, in sicer med 1.
oktobrom in 30. novembrom 2017. Akcijo so podprle tudi veterinarske postaje v Pomurju, ki
nudijo 20 % popust na ceno storitve. Več informacij dobite preko maila dzzpom@gmail.com
ali preko telefona: 070 879 212 (Trezika). Kupone za popust dobite na Občini pri ge. Jasmini
Denša ali ge. Melani Ropoša.
AKTIVNOSTI ŠD IZZIV POMURJE V NOVEMBRU:
• Skupinske vadbe za odrasle, nov termin: torek in četrtek ob 19.30.
• Teniški turnir dvojic, 18. november 2017.
• Začetek vadbe ABC ŠPORTA Mladi športnik, za otroke od 4. do 7. leta starosti.
• Brezplačna vadba SENIOR FIT ( vadba za upokojence) 22. in 29. november ob 10.00.
• Brezplačne skupinske vadbe na fitnes napravah, 3. in 10. november ob 20.00.
Dodatne informacije in prijave: www.izziv-pomurje.si, e-mail: info@izziv-pomurje.si, telefon: 040 292 492 (Denis
Lutar).
INTERNI KANAL - Spored za november
Termin

Vsebina

Pred vsakim predvajanim filmom.

Predstavitveni film o cerkvi.

Ponedeljek, 6. 11. 2017, ob 18.00;
Ponovitev v nedeljo, 12. 11. 2017, ob 14.00;

Koncert pevskega zbora ArtVoicess.
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Termin
Sreda, 8. 11. 2017, ob 18.00;
Ponovitev v nedeljo, 12. 11. 2017, ob 17.00
Sreda, 15. 11. 2017, ob 18.00;
Ponovitev v soboto, 18. 11. 2017, ob 10.00;
Ponedeljek, 20. 11. 2017, ob 18.00;
Ponovitev v soboto, 25. 11. 2017, ob 10.00;

Vsebina
Koncert pevskega zbora OŠ Turnišče in glasbene šole
Amadeus

Sreda, 22. 11. 2017, ob 18.00;
Ponovitev v soboto, 25. 11. 2017, ob 13.00;

Posnetek osrednje slovesnosti ob občinskem prazniku
in slavnostne akademije ob 750. obletnici prve pisne
omembe turniškega svetišča.

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN

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

Pogovor z županjo na radiu Murski val.
21. redna seja občinskega sveta Občine Turnišče.

OPOZORILO
Kurjenje vseh vrst odpadkov v naravi in kurjenje z odpadki v kurilnih napravah ter kopičenje in odlaganje odpadkov na zemljiščih je
STROGO PREPOVEDANO!

Predvsem najpogostejše je kurjenje embalaže. Kurjenje plastike in plastičnih odpadkov povzroča neznosen smrad, ki ga lahko zazna
domala vsak, trdi delci in strupene snovi, ki se pri tem sproščajo pa na naše telo takoj škodljivo učinkujejo, hkrati pa strupene snovi
v zraku sedajo na naše vrtnine, pridelke in sadje. Kljub dejstvu, da je kurjenje plastičnih materialov že dalj časa strogo prepovedano,
nekateri te prepovedi nočejo sprejeti, mnogi pa se začnejo zavedati šele, ko zbolijo in iščejo vzroke za svojo bolezen.
O D L O K o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju občine Turnišče (Ur. l. RS,
št. 83/2010 ) določa, da se z globo 500 evrov kaznuje oseba, ki kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali odpadke odlaga na zemljiščih,
ki niso za to namenjena.
Nadzor nad sežiganjem odpadkov v kurilnih napravah izvaja Inšpektorat RS za okolje in prostor. Pristojni nadzorni organi bodo strogo
ukrepali proti vsem kršiteljem določil Odloka in Zakona.

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).

Razstava Marijinih oblek v Jeričevem domu.

Posnetek pogovora z županjo na Murskem valu je
na voljo na spletni strani Občine Turnišče (medijski
prispevki).

Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku in slavnostna akademija ob 750. obletnici prve pisne omembe
turniškega svetišča.

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, Karmen Adanič, Jasmina Denša, Dominik Vnuk
Naklada 1000 izvodov; Varaški list Občine Turnišče ni naprodaj, prejme ga vsako gospodinjstvo v občini Turnišče brezplačno.
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