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POGLED NAZAJ

16. novembra Občina Turnišče praznuje svoj občinski praznik.
Letos je praznovanje le-tega bilo še posebej slovesno, saj
sta Občina in Župnija Turnišče organizirali skupno prireditev,
slavnostno akademijo ob 750. obletnici prve pisne omembe
turniškega svetišča in osrednjo slovesnost ob občinskem
prazniku. Na omenjeni prireditvi so se podelila občinska
priznanja, kovaškemu in čevljarskemu cehmeštru so se
predale obnovljene knjige, prav tako je dr. Gyula Földes,
generalni konzul Republike Madžarske, predal elektronsko
verzijo listine kralja Bele IV. iz leta 1267. Občina Turnišče je v
ta namen dala izdelati faksimile in večji reprint listine, ki ju je
županja, mag. Vesna Jerala Zver, predala murskosoboškemu
škofu, msgr. dr. Petru Štumpfu, in domačemu župniku, p.
Toniju Brinjovcu. Letošnji prejemniki priznanj so: Župnija
Turnišče, Župnijska Karitas, Ljudski pevci Renkovci, Krajevna
organizacija Rdečega križa Turnišče, Angela Slamek, Vrtec
Turnišče, Tomaž Raduha, Nino Kleindienst, Eva Rotar, Maja Kramberger, Robert Markoja, Članska ekipa s puško Strelskega
društva Štefan Kovač Turnišče in Članska ekipa s pištolo Strelskega društva Štefan Kovač Turnišče. Več o občinskem
prazniku pa v Glasu občine. Hvala vsem, ki ste na kakršen koli način pripomogli k uspešni izvedbi prireditve.
Pestra je bila predvsem Martinova sobota, saj so v vseh vaseh občine potekale
zasaditve dreves. V Gomilici so se pri Vaško-gasilskem domu in mrliški vežici
zasadili kroglasti cigararji, sodelovali so člani KPD Pedal in KS Gomilica, program
so s svojim nastopom popestrili Gomilički dégaši. V Nedelici se je ob cesti
od pokopališča do čistilne zasadil slivov in češnjev drevored. Pri zasaditvi so
pomagali člani KD Rdeči zvonček in PGD Nedelica, zapeli so domači pevci, otroci
pa so se predstavili z deklamacijami. V Turnišču je zasaditev potekala na dveh
lokacijah. Ob Ledavi so pri zasaditvi pomagale pevke iz KD Štefan Raj Turnišče.
Zvok harmonike je popestril sajenje pri Mladinski ulici, kjer so člani KK Varaški
šujstri in DU Turnišče zasadili slivov drevored. V Renkovcih so pri zasaditvi
pomagali člani ND Renkovci, ob nogometnem igrišču se tako nahaja hrastov in
lipov drevored. Vsa zasajena drevesa nas bodo spominjala na 750. obletnico prve
pisne omembe turniškega svetišča. Dan se je tako zaključil z martinovanjem v
Turnišču, kjer so člani Vinogradniško-sadjarskega društva pripravili krst mošta in
pokušnjo mladega vina. Martinovali so tudi v Nedelici. Člani KD Rdeči zvonček so
za vse obiskovalce pripravili toplo pogostitev in na pokušnjo prinesli novo vino.
V okviru praznovanja občinskega praznika so se poleg osrednje prireditve zvrstili
številni dogodki. V petek, 10. 11. 2017, se je odvila že tradicionalna prireditev
Občan strelja, v organizaciji SD Štefan Kovač Turnišče. Tekmovali so lahko vsi,
ki strelstva ne trenirajo aktivno. V moški konkurenci je slavil Robert Tkalčič, v
ženski Monika Skledar, med mladimi se je najbolje odrezal Tim Koren, ekipno pa
Old boys.
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DU Turnišče je v občinski
dvorani pripravilo razstavo
likovne ustvarjalke, naše
občanke Marije Zver. Na
otvoritvi so nastopile ljudske
pevke iz Turnišča in Renkovcev
ter učenki Glasbene šole
Amadeus, zbrane pa so
nagovorili gostje, ki so
pomembno vplivali na razvoj
Marijinega talenta.

16. novembra 2017 je v stari cerkvi potekala
osrednja slovesna maša ob 750. obletnici prve
pisne omembe turniškega svetišča, ki jo je
daroval murskosoboški škof msgr. dr. Peter
Štumpf. Domači cerkveni pevski zbor je zapel v
latinskem jeziku.
Na svoj račun so prišli tudi ljubitelji šaha, saj so
člani Kluba mladih Turnišče organizirali šahovsko
simultanko z mednarodnim šahovskim mojstrom,
Borisom Markojo. Zbralo se je veliko število
obiskovalcev, tekmovalo pa je 18 udeležencev.

Okroglih obletnic je bilo letos kar nekaj. V mesecu novembru so 10 let
aktivnega delovanja praznovali Ljudski pevci iz Renkovcev. Okroglo
obletnico so proslavili s prireditvijo v Vaško-gasilskem domu, v goste
so povabili tudi pevce in pevke iz Nedelice, Turnišča in Gomilice.
Svojo 25. obletnico delovanja pa praznuje tudi župnijska Karitas.
Jubilej so obeležili s slovesno mašo in s prireditvijo v Jeričevem
domu.

DOGODKI V MESECU DECEMBRU
BOŽIČKOVANJE IN BOŽIČNI BAZAR
bo v ponedeljek, 18. decembra 2017, ob 17. uri, v Jeričevem domu.
Po gledališki predstavi bo otroke obdaril Božiček.
Za praznično okrepčilo bo poskrbelo Kulturno društvo Štefan Raj Turnišče.
Vljudno vabljeni!
Sobota, 2. 12. 2017, od 13.00 do 20.00 – Vaško-gasilski dom Nedelica; Adventna razstava ročnih del;
organizator: KD Rdeči zvonček Nedelica.
» Nedelja, 3. 12. 2017, od 13.00 do 18.00 – Vaško-gasilski dom Nedelica; Adventna razstava ročnih del;
organizator: KD Rdeči zvonček Nedelica.
» Torek, 5. 12. 2017, zvečer – vasi občine Turnišče; Miklavževanje; organizator: KS in društva.
» Nedelja, 17. 12. 2017, ob 16.00 – Turnišče–Gomilica; Božično-novoletni pohod z baklami; organizator: KK
Varaški šujstri.
» Nedelja, 17. 12. 2017, ob 17.00 – Vaško-gasilski dom Renkovci; Predbožični večer; organizator: KD Anton
Martin Slomšek Renkovci.
» Sobota, 23. 12. 2017, ob 17.00 – pri nadstrešku ob Zdravstveni postaji; Blagoslovitev jaslic; organizator: KK
Varaški šujstri.
» Petek, 29. 12. 2017, ob 17.00 – izpred Vaško-gasilskega doma v Nedelici; Božično-novoletni pohod po vasi;
organizator: KD Rdeči zvonček Nedelica.
»

OBVESTILA
KNJIŽNICA TURNIŠČE
V četrtek, 28. 12. 2017, bo knjižnica Turnišče zaprta, zaradi rednega letnega dopusta.
SOSED SOSEDU SOSED
KORK Turnišče vabi na dobrodelno akcijo, ki jo v sodelovanju s trgovino Mercator organizirajo v soboto, 16.
12. 2017. Zbirajo trajna živila za občane iz socialno šibkejših družin. Tokratna akcija poteka pod sloganom
»Polepšajmo praznike«.

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.
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