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POGLED NAZAJ

V minulih dneh so se na teniškem igrišču v Turnišču in na nogometnem igrišču v Gomilici postavili reflektorji, ki omogočajo
igranje tudi v večernih in nočnih urah. Hvala tamkajšnjim društvom, Javnemu podjetju Varaš d.o.o. za pomoč in sodelovanje.
Posebna zahvala gre tudi podjetju Elbo Ma d.o.o. iz Gomilice in podjetju IGEC d.o.o. iz Nedelice za opravljeno delo. V
Gomilici so dokončali nadstrešek. Uredila in pozelenila se je okolica Zdravstvene postaje v Turnišču. Na Polanščekovi
domačiji dela še potekajo, uredila se je nova streha in končala so se gradbena dela v osrednjem delu domačije.

Teniško igrišče.

Polanščekova domačija.

Županja občine Turnišče, mag. Vesna Jerala Zver, je v
petek, 4. 5. 2018, sprejela rekrute, letnike 2000, ki bodo
letos dopolnili 18 let. Rekrutacije se je udeležilo 13 fantov
in 12 deklet iz vseh štirih vasi občine Turnišče. Po krajšem
klepetu ob kavi in nagovoru županje so se mladi na lepo
okrašenem vozu in ob spremljavi harmonike odpravili v
Beltince. V Beltincih so se seznanili s poklicem vojaka in se
družili s svojimi vrstniki iz sosednjih občin.

V petek, 11. 5. 2018, je v Jeričevem domu potekalo območno
srečanje odraslih pevskih zborov in malih pevskih
skupin, ki ga je organiziralo Kulturno društvo Štefan Raj
Turnišče, v sodelovanju z JSKD OI Lendava, Občino Turnišče
in Župnijo Turnišče. Omenjeni dogodek je predstavljal
začetek prireditev, ki so se zgodile v Tednu ljubiteljske
kulture. V programu so se predstavili: Moški vokalni kvintet
Aeternum, Mešani pevski zbor Marija pod logom Župnije
Turnišče, Zbor Pšenični klas TKD Babinci, Komorni pevski
zbor Vita, Oktet Belmura in Mešani pevski zbor Nimam časa
Društva upokojencev Lendava.
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Robi Markoja se je kot reprezentant Slovenije maja udeležil Evropskega pokala
na Danskem, kjer je s puško velikega kalibra na 300 metrov v trojnem položaju
osvojil prvo mesto. Uspehu je dodal še dve tretji mesti, in sicer v trojnem položaju
ter v ležečem položaju, kjer je s 598 krogi dosegel tudi svoj osebni rekord. Z
reprezentančno ekipo Slovenije je Robi Markoja dosegel vrsto ekipnih državnih
rekordov in osvojil dve prvi mesti v
trojnem položaju in tretje mesto leže,
kjer je bila konkurenca najmočnejša.
Na 27. državnem prvenstvu z zračnim
orožjem, katero je aprila letos potekalo
v Gorišnici, so člani Strelskega društva
Štefan Kovač Turnišče, v sestavi Uroš
Maučec, Tadej Žalik in Robi Markoja,
posegli po tretjem mestu. Pozitivno pa je presenetil Uroš Maučec, ki je med člani
z zračno puško pometel s konkurenco in tako osvojil svoj prvi članski naslov
državnega prvaka.
Iskrene čestitke vsem za izjemne dosežke.

DOGODKI V MESECU JUNIJU
DAN ODPRTIH VRAT KOVAČEVE DOMAČIJE IN OBČINSKA
PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI,
ki bo v soboto, 16. junija 2018, na Kovačevi domačiji v Nedelici.
• Od 14.00 naprej kuhanje bograča, v organizaciji Društva kmetic Turnišče;
• Ob 17.00 proslava s kulturnim programom, v organizaciji KD Štefan Raj Turnišče in Občine Turnišče;
• Po kulturnem programu sledi nastop skupine Ethnotrip;

Vljudno vabljeni!
MŠKD Sunčenca organizira

17. GOMILIČKO NOČ,
ki bo v soboto, 23. junija 2018,
od 20. ure naprej, pred Vaško-gasilskim
domom v Gomilici.
Za zabavo bodo poskrbeli Veški dečki.
Lepo vabljeni!

40. OBLETNICA ND NEDELICA
Nedelja, 24. junij 2018,
na igrišču ND Nedelica:
• ob 10.00: začetek turnirja v malem
nogometu;
• ob 15.00: kulturni program;
• od 16.00: zabava in druženje ob živi glasbi.
Lepo vabljeni!

40. OBLETNICA ND RENKOVCI
Sobota, 30. junij 2018,
na igrišču ND Renkovci:
• ob 14.00: kulturni program in otvoritev
terase;
• po kulturnem programu nogometna
tekma med ND Renkovci in NK Turnišče
(nekdanji igralci 2. lige);
• zvečer zabava z živo glasbo;
Lepo vabljeni!

»

Sobota, 9. 6. 2018, od 10.00 do 13.00 – okolica cerkve Marije Vnebovzete; Turniška tržnica; organizator:
Občina Turnišče v sodelovanju z Župnijo Turnišče.

»

Nedelja, 17. 6. 2018, od 10. ure naprej – nogometno igrišče Nedelica; Ulični turnir v malem nogometu in
zabavne igre; organizator: ND Nedelica.

»

Sobota, 23. 6. 2018, ob 13.00 – parkirišče Tuš Kocet Lendava; Pohod oz. Dan odprtih vrat kleti članov
VSD Turnišče; organizator: VSD Turnišče.

»

Nedelja, 24. 6. 2018, ob 16.00 – pred Vaško-gasilskim domom v Gomilici; Kulturna prireditev Naj se čuje
pesem; organizator: KPD Pedal Gomilica.

»

Nedelja – pred občinsko zgradbo; Kolesarjenje po vaseh občine Turnišče; organizator: KK Varaški šujstri.
Točen datum bo sporočen preko kabelske televizije.

»

Od 26. 6. do 30. 6. 2018 – nogometno igrišče Turnišče; Poletna nogometna šola in tabor ABC; organizator:
ŠD Izziv Pomurje. Več informacij na www.izziv-pomurje.si.
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OBVESTILA

PGD TURNIŠČE

PGD Turnišče obvešča, da še vedno zbirajo staro železo. Za več informacij
pokličite na 041 680 720 – Gregor Škerget.

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE

Krajevna organizacija Rdečega križa Turnišče se vsem dobrim ljudem najlepše zahvaljuje
za vso dobrodelnost v akciji Sosed Sosedu Sosed v trgovini Mercator. Zbrano je namenjeno
tistim, ki živijo v socialni stiski v naši občini. “Skupaj polepšajmo življenje tistim, ki si tega
sami ne zmorejo.”

INTERNI KANAL - Spored za junij
Termin

Vsebina

Ponedeljek, 18. 6. 2018, ob 18.00;
Ponovitev v soboto, 23. 6. 2018, ob 10.00;

25. redna seja občinskega sveta Občine Turnišče

Torek, 19. 6. 2018, ob 18.00;
Ponovitev v soboto, 23. 6. 2018, ob 15.00;

Posnetek pogovora z županjo, mag. Vesno Jerala Zver, 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

OBVESTILO
V skladu z določili Zakona o vodah (Ur.list RS, št.67/02,
57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) so lastniki in drugi
posestniki vodnega ali priobalnega zemljišča dolžni
zgotavljati košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti
na bregovih, ostranjevanje plavja (debla, vejevje, listje ...),
odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov
in snovi z vodnih in priobalnih zemljišč ob vodah 2. reda
(potoki, jarki). Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na
vodah 2. reda pet metrov od meje vodnega zemljišča. Če
poteka potok ali jarek med zemljišči različnih lastnikov
oz. uporabnikov, je vsak od navedenih dolžan čistiti in
vzdrževati svoj del brežine.
Osebe iz prejšnjega odstavka na vodnih in priobalnih
zemljiščih ne smejo odlagati materialov in snovi, o odlaganju
tretjih oseb pa mora obvestiti inšpektorja za vode.

OBVESTILO
V četrtek, 17. 5. 2018,
smo pričeli
izvajati nujna
JP d.o.o.
vzdrževalna
dela
na
prečrpališču v ulici Pod
logom v Turnišču, zaradi vdora
podtalne vode.
Gre za zahtevna dela, ki potekajo v več fazah. Vgrajeni bodo
posebni materiali, ki rabijo čas za sušenje. Zato bodo dela

trajala predvidoma od
60 do 90 dni.
Postavljena je tudi
zapora ceste od hišne
št. Pod logom 24 do
37, obvoz je urejen
skozi Novo ulico in
delno skozi ulico Pod
logom v smeri proti
Nedelici.
O
zaključku
vzdrževalnih del na
prečrpališču vas bomo
obvestili z objavo na
kabelski televiziji in
spletni strani www.
varas.
Hvala za razumevanje.

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: Arhiv Občine Turnišče, arhiv SD Štefan Kovač
Turnišče, Boštjan Ftičar, arhiv KORK Turnišče, 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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