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POGLED NAZAJ

Tudi v letošnjem spomladanskem roku
splošne mature smo dobili eno zlato
maturantko. To je postala Ula Litrop
iz Renkovcev, dijakinja Gimnazije
Ljutomer. Iskrene čestitke za dosežen
uspeh in vse dobro na nadaljnji poti.
Klub mladih Turnišče je letos že 13. leto zapored pripravil festival športa, umetnosti in mladinske kulture –
Švicanje, ki je potekal v soboto, 21. julija. V popoldanskem delu so se zvrstila številna tekmovanja v košarki,
malem nogometu, odbojki na mivki itd. Za najmlajše je poskrbel Bumerang sreče z različnimi delavnicami,
spuščali so se po »drajsanci« in se vozili z »Varash« vlakcem. V večernem delu so za zabavo do jutranjih ur
skrbeli člani ansambla Mladi Pomurci. V okviru prireditve je ŠD Izziv Pomurje organiziral teniški turnir Varash
open in turnir v namiznem tenisu.
Konec meseca junija je bil v znamenju praznovanja okroglih obletnic. V nedeljo, 24. 6. 2018, je Nogometno društvo
Nedelica praznovalo 40. obletnico delovanja. Že v dopoldanskem času so se ekipe pomerile v turnirju v malem
nogometu, v popoldanskem času pa so pripravili kulturni
program, kjer jim je ob obletnici predstavnik Medobčinske
nogometne zveze Lendava podelil plaketo. Sledila je zabava
do poznih večernih ur.
Teden dni pozneje so v Nogometnem društvu Renkovci prav
tako obeležili 40 let delovanja. Spomnili so se začetkov,
dosežkov in uspehov. Na turnirju v malem nogometu,
katerega so se udeležila nogometna društva Občine
Turnišče, je slavila domača ekipa. V spomin na zlate čase
nogometa v Renkovcih sta se srečali ekipi nekdanje 2.
slovenske nogometne lige Renkovcev in Turnišča. Obenem
so ob tem jubileju otvorili novo pokrito teraso s sanitarijami
in kuhinjo. Ob tej priložnosti se zahvaljujejo vsem, ki kakor
koli prispevate k temu, da društvo še živi.
VARAŠKI

list | avgust 2018 | 1

V Gomilici se je v zadnjih tednih zvrstilo veliko dogodkov.
Kolesarsko pohodniško društvo Pedal je ponovno obudilo
prireditev Naj se čuje pesem, ki jo je pripravila sekcija
Gomilički degaši. V goste so povabili pevce iz domače
občine, njihovemu vabilu pa so se odzvali tudi gostje
iz sosednjih krajev. V tem času so organizirali še eno
tradicionalno prireditev, in sicer Vaške igre, kjer so se
v
zabavnih
disciplinah
pomerile
domače ekipe.
Aktivno pa je
bilo tudi Mladinsko športno kulturno društvo Sunčenca, ki je po dveh letih na
koledar poletnih veselic ponovno vrnilo Gomiličko noč. Za zabavo do zgodnjih
jutranjih ur je skrbela glasbena skupina Veški dečki. Pod novo razsvetljavo,
ki so jo sicer že otvorili člani KMN Gomilica, so pripravili dnevno-nočni turnir
v malem nogometu, kjer se je pomerilo 7 ekip. Najbolje se je odrezala ekipa
Baccardi bar, drugo mesto je zasedlo Mladinsko društvo Černelavci, tretje pa
Soboslikarstvo Nedelko. Prva tri mesta so bila tudi nagrajena.
Na 28. državnem prvenstvu v streljanju z malokalibrskim orožjem na 50
metrov, ki je v začetku julija potekalo na Pragerskem, so strelci iz SD Štefan
Kovač Turnišče ponovno posegali po najvišjih mestih. V disciplini leže je ekipa
v sestavi Robert Markoja, Uroš Maučec in Tadej Žalik s skupnim rezultatom
1816,3 kroge ponovno pokorila vso konkurenco in postala državni prvak.
Kljub težkim vetrovnim razmeram je v kraljevski disciplini trojni položaj
državni prvak z vrhunskimi 1169 krogi postal tudi Robert Markoja, ki je tako
potrdil normo za nastop na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji. V disciplini
leže je z 613,8 krogi osvojil še srebrno medaljo. Dve bronasti kolajni je osvojil
tudi kadet Leon Režonja, in sicer v disciplini leže in trojni položaj. Leon se
je na tekmovanju z malokalibrsko puško preizkusil prvič. Dominik Vnuk je v
disciplini standard pištola na 25 metrov prav tako osvojil bronasto kolajno.
Iskrene čestitke za odlične rezultate.
Poleti so aktivni tudi Varaški šujstri, ki so tudi letos
organizirali tradicionalno kolesarjenje po občini Turnišče.
Vsako leto si izberejo nekoliko drugačno pot, ustavili so
se v Gomilici, kjer so se nekoliko okrepčali, vožnjo pa
so zaključili pri nogometnem igrišču v Turnišču, kjer so
nadaljevali z druženjem. Poleg tega, da so se rekreirali, so
si ogledali tudi naravne in kulturne znamenitosti občine.

DOGODKI V MESECU AVGUSTU
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POPOLDANSKI DEL VARAŠKE NOČI:
» Sobota, 11. 8. 2018, ob 13. uri – parkirišče tovarne Planika; Medobčinsko srečanje upokojencev; organizator:
DU Turnišče;
» Sobota, 11. 8. 2018, ob 14. uri – parkirišče tovarne Planika; Srečanje pevskih skupin »Pojemo za vas«;
organizator: KD Štefan Raj Turnišče;
V popoldanskem delu Varaške noči bo za zabavo poskrbel Matej Dominko.

DOGODKI OB PRAZNOVANJU VELKE MEŠE V TURNIŠČU (Župnija Turnišče):
» 12. 8. 2017 – celodnevno češčenje – sklep ob 19. uri.
» 13. 8. 2017 – ob 16. uri srečanje za starše z majhnimi otroki (vključno s starši otrok, ki bodo
šli v 1. razred), nagovor in blagoslov otrok in staršev.
ob 19. uri – sv. maša, drugi dan tridnevnice pred praznikom.
» 14. 8. 2017– ob 18. uri maša za mlade, povabljeni animatorji oratorija – vodi p. Damjan
Tikvič, gvardijan sv. Trojica v Halozah.
ob 20. uri – slovesna sveta maša z nagovorom za zakonce – vodi p. Toni Brinjovc.
ob polnoči – sv. maša – vodi g. Aljaž Baša, novomašnik.
» 15. 8. 2017 svete maše še ob: 5., 6., 7., 8. (v madžarskem jeziku), 10. (slovesnost vodi
msgr. dr. Peter Štumpf), 15. (klarise), 17. in 19. uri; vseskozi možnost za sveto spoved.
» 19. 8. 2017 ob 15. uri dekanijsko srečanje za ostarele in bolne.

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

KNJIŽNICA TURNIŠČE
V torek, 21. 8. 2018, in v četrtek, 23. 8. 2018, bo knjižnica Turnišče zaprta, zaradi rednega letnega dopusta.

INTERNI KANAL - Spored za avgust
Termin

Vsebina

Petek, 10. 7. 2018, ob 18.00;
Ponovitev v soboto, 11. 8. 2018, ob 10.00;

Posnetek pogovora z županjo, mag. Vesno Jerala Zver, na
radiu Murski val.

KRVODAJALSKA AKCIJA
KORK Turnišče obvešča vse aktivne krvodajalce, da bo v ponedeljek,
13. avgusta 2018, v dopoldanskem času,
v prostorih Občine Turnišče, potekala KRVODAJALSKA AKCIJA.
Hkrati vabimo tudi vse tiste, ki še niste darovali krvi in si to želite, da se
odzovete našemu vabilu. Zaradi lažje organizacije zbiramo prijave do
petka, 10. 8. 2018, na tel. št. 041 841 661 (Angela Slamek) in
(02) 572 22 24 (Občina).
»Darujmo krvi, saj ne vemo, kdaj jo bomo sami potrebovali.«

Priporočila za krvodajalce:
- kri lahko daruje vsak občan med 18. in 65. letom starosti,
- na odvzem pridite spočiti,
- počutiti se morate zdravi,
- na odvzem NE PRIHAJAJTE tešči, OBVEZNO pojejte nemasten obrok, npr.: kruh z marmelado, čaj, sadni
sok ali kavo,
- s seboj prinesite osebni dokument.
Veselimo se vašega odziva.
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SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN

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

AMBROZIJA - najmočnejši znani alergen
Ambrozija cveti od začetka julija do konca oktobra.
Odvisno od vremenskih razmer tudi prej. Ena rastlina
lahko proizvede do nekaj milijard pelodnih zrn. Pelod
ambrozije je eden najmočnejših znanih alergenov.
Osebe, občutljive na cvetni prah ambrozije, velikokrat
obolevajo za alergijskim rinitisom in astmo.
Za uspešen boj je treba ambrozijo uničiti pred cvetenjem.
Zato je potrebno:
1. lastnike, katerih zemljišča so poraščena z AMBROZIJO,
opozoriti, da jo pokosijo, izpulijo ali poškropijo s
herbicidom,
2. prijaviti najdbe rastišč ambrozije pri
- Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo
rastlin:
Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in
varstvo rastlin,
Območni urad Murska Sobota, Kocljeva ulica 10,
9000 Murska Sobota ali
- po mailu: OU-MurskaSobota.uvhvvr@gov.si ali
- na tel. št.: 02 521 43 40.

Imetniki zemljišč (lastniki, upravljavci, najemniki) morajo
sami odstranjevati ambrozijo tako na kmetijskih kot tudi na
nekmetijskih zemljiščih.
Podrobnejša navodila in opozorila najdete na spletni strani
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava
RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
(www.uvhvvr.gov.si).

NAKUP TRAKTORJA, PRIKOLICE IN MULČERJA

JP

d.o.o.

Že od ustanovitve družbe pred sedmimi leti se je razmišljalo in celo zbralo ponudbe za
nakup komunalnega traktorja, prikolice in drugih priključkov, ki so potrebni za kvalitetno in
učinkovito izvajanje različnih komunalnih služb v okviru lokalne skupnosti.

Konec junija letos je nakup uspel in prevzeli smo nov komunalni traktor Kubota, primerno
enoosno prikolico in teleskopski mulčer za travo. Vsa tri osnovna sredstva so financirana s
strani JP VARAŠ d.o.o. na podlagi javnega naročila in podpisane pogodbe o finančnem leasingu.
Družba JP VARAŠ d.o.o. opravlja
zelo različna komunalna dela
za lokalno skupnost, zato je
zmogljivost in opremljenost
kupljenega
komunalnega
traktorja načrtovana tako, da bo
le-tega mogoče kot pogonski
stroj uporabljati za čim več
različnih priključkov.
V prihodnje bo naloga družbe skrb
za čim boljšo izrabo nove strojne
opreme in smiselna nabava
dodatnih priključkov tako za letna
kot za zimska komunalna dela.
V ta namen si urejajo prostore v
poslovno-ekonomski stavbi. Tako
bo poskrbljeno za skladiščenje
opreme JP Varaš in za primerne
prostore zaposlenih.
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 društev, arhiv Medobčinskega inšpektorata, arhiv JP Varaš d.o.o.;
Naklada 1000 izvodov; Varaški list Občine Turnišče ni naprodaj, prejme ga vsako gospodinjstvo v občini Turnišče brezplačno.
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