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POGLED NAZAJ

Izgradnja ceste Gomilica - Velika Polana je v zaključni fazi.
Trenutno se izvaja horizontalna in vertikalna signalizacija ter
čiščenje gradbišča. Vrisujejo se prehodi za pešce, črte in ostale
označbe na cestišču. Odpravljajo se manjše nepravilnosti, ki
so nastale pri sami izvedbi. Dela potekajo nemoteno in brez
zapletov. Pričakuje se, da bi zaključek del na cesti lahko bil pred
zastavljenim rokom.

Ko sta nastopila Eva in Domen – pesem o življenju – smo
verjetno spet začutili DRUŽINO in besede: vera, upanje,
ljubezen. Te besede niso le fraza ali le evangeljske. Njihov zven
ni pomemben, ker vemo vsi, da je to življenjska resnica. To je
tisto kar nas pelje skozi življenje.

Jesen je čas, ko je potrebno pobrati pridelke in se pripraviti na
zimsko obdobje. Člani KD Rdeči zvonček Nedelica so tako najprej
potrgali koruzo in v soboto, 28. 9. 2019, na Kovačevi domačiji,
pripravili prireditev »lupanje kukurce«, kjer so, ob krajšem
kulturnem programu, obiskovalcem predstavili stari običaj.
Po opravljenem delu je sledila pogostitev s koruznimi žganci
in domačim pecivom. Najlepša hvala vsem nastopajočim in
društvom, ki so pomagali pri spravilu koruze. Posebna zahvala
pa gre tudi Vesni in Štefanu Kovaču, ki sta nas prijazno gostila
na njuni domačiji.
KD Rdeči zvonček Nedelica

Moramo verovati in upati na nov svetlejši dan – kjer je nekdo,
ki nas bo podprl. Začutili bomo ljubezen; tisto ljubezen, ki mi
pokaže, da sem sprejet, spoštovan; da me imajo še vedno
enako radi kot prej, čeprav sedaj drugačnega; zelo drugačnega.
Tvoje pričevanje Andrej, pa nas je zagotovo opomnilo na
nekatere komponente življenja in v nas prebudilo čutenje, da nas
življenje samo opozarja na vrednote, ki jih tako radi preskočimo.
Za ŽK Turnišče Danica Kocet
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Člani KD Rdeči zvonček Nedelica
so v nedeljo, 13. 10. 2019, pripravili
prireditev ob 10. obletnici ljudskih
pevcev, ki delujejo pod okriljem
kulturnega društva. Praznovanje
je sovpadalo tudi s 30. obletnico
prve zasedbe ljudskih pevcev. Poleg
domačinov so se predstavili še ljudski
pevci iz Renkovcev, Gomilice, Lipe,
Turnišča in Radmožancev. Na prireditvi
je bila podeljena tudi posebna zahvala
gospe Ani Tkalčič, ki je še edina ostala
od prvotne zasedbe in z velikim
zanosom poje tudi v zdajšnji sestavi.
KD Rdeči zvonček Nedelica

Sodelovala je pihalna godba iz Mežice,
kantri plesalke Bizonke iz Litije,
folklorne skupine iz Črešnjevca, Velike
Polane, Gornjih Petrovec in Turnišča,
v goste pa je prišla tudi folklorna
skupina iz Laslova.

Alojz Raj. Obrali so 80 grozdov, katerih
skupna teža je bila 27 kg, izmerjena
stopnja sladkorja pa je znašala 72 ˚Öe.
Po končani trgatvi je sledila pogostitev
in druženje ob kapljici vina.

V četrtek, 10. 10. 2019, je bil na Osnovni
šoli Turnišče sprejem prvošolcev v
Skupnost učencev šole. 38 prvošolk
in prvošolcev je na sprejemu pozdravil
Na Ferencovem sejmu so prostovoljke tudi župan, g. Borut Horvat.
v okviru KORK - a Turnišče predstavile
PP oz. zunanjo masažo srca na lutki in
uporabo defibrilatorja. Zanimanje je
bilo veliko in večina jih je bila mnenja,
da bi bilo to potrebno še večkrat
prikazati.
Angela Slamek, KORK Turnišče

Prvo nedeljo v mesecu oktobru že
tradicionalno
poteka
Ferencovo
senje. Tudi letos si je veliko število
obiskovalcev poleg sejemske ponudbe
lahko ogledalo povorko narodnih
noš. Na čelu povorke je bil traktor, na
katerem so člani kolesarskega kluba
Varaški šujstri prikazali delo čevljarja,
povorki pa so se člani priključili tudi s
kolesi.
V popoldanskih urah se je dogajanje
preselilo pred občinsko zgradbo, kjer
so člani Vinogradniško-sadjarskega
društva organizirali trgatev potomke
stare trte z Lenta. V kratkem
programu so nastopile ljudske pevke
iz Turnišča, po nagovoru župana, g.
Boruta Horvata, pa je sledila trgatev,
ki sta jo opravila župan in skrbnik trte
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V soboto, 19. 10. 2019, so ob
svetovnem dnevu hrane prostovoljci
Krajevne
organizacije
Rdečega
križa Turnišče, po vaseh občine
Turnišče organizirali dobrodelno
akcijo Drobtinica. Razdelili so 200 kg
kruha, ki ga je doniral Mercator d.d.
Zbrali so 1.045,10 EUR prostovoljnih
prispevkov. Celoten znesek bo
nakazan OŠ Turnišče, za različne
potrebe učencev. KORK Turnišče
se zahvaljuje vsem prostovoljcem
in vsem, ki so darovali prostovoljni
prispevek.

OBVESTILA

INTERNI KANAL – SPORED ZA NOVEMBER
Termin
Sreda, 27. 11. 2019, ob 18.00;
Ponovitev v soboto, 30. 11. 2019, ob 12.00;

Vsebina
7. redna seja Občinskega sveta Občine Turnišče.

PGD TURNIŠČE obvešča, da še vedno zbirajo staro železo. Za več informacij pokličite na 041 680 720 – Gregor Škerget.
PGD NEDELICA obvešča, da zbirajo staro železo. Za več informacij pokličite na 041 649 863 (Milan Zadravec) ali 031
356 215 (Štefan Gjerkeš).
ŠD IZZIV POMURJE BO V DECEMBRU ORGANIZIRALO:
• namiznoteniško zimsko ligo, ki se bo odvijala v Večnamenskem centru; prijave zbirajo na email:
prijave@izziv-pomurje.si,
• vadbo za upokojence; prijave zbirajo v Društvu upokojencev.

POZIV OBČANOM

JP

Ponovno prosimo in pozivamo, da se v kanalizacijke odtoke in wc školjke ne odlaga
odpadkov, saj le-ti uničujejo celoten kanalizacijski sistem in povzročajo velike nepotrebne
stroške.
d.o.o.

Sliki prikazujeta zadnje vzroke zamašitve črpalk, ki so bile posledica tipične malomarnosti ali
celo nesramnosti uporabnikov.

-- Ostanki higienskih vložkov in
vlažilnih robčkov, ki so bili omotani
okrog črpalke in jo zaustavili;
-- Ostanki brisače, ki so zaustavili obe
črpalki v črpališču in samo naključju
se lahko zahvalimo, da je zamašitev
bila pravočasno ugotovljena in ni
prišlo do razlitja fekalij na najnižjih
točkah omrežja, tudi v objektih
uporabnikov.

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN

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

RAVNANJE Z ODPADKI
Prepovedano je zbiranje in odlaganje odpadkov na nedovoljenih mestih.
»SLIKA POVE VEČ KOT STO BESED!«

Informacije za Varaški list lahko posredujete na tel.: 02-572 22 24 ali na e-naslov: info@turnisce.si.
Izdajatelj: Občina Turnišče; Fotografije: Arhiv KD Rdeči zvonček Nedelica, Rok Slamek, Avgust Černi, arhiv Občine Turnišče.
Naklada 1000 izvodov; Varaški list Občine Turnišče ni naprodaj, prejme ga vsako gospodinjstvo v občini Turnišče brezplačno.
ISSN 2536-1503
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DOGAJANJA V MESECU NOVEMBRU

OBČINSKI PRAZNIK 2019
»» Ponedeljek, 11. 11. 2019, ob 16. uri – kapela Sv. Antona Padovanskega; SV. MAŠA,
organizator: Župnija Turnišče.
»» Ponedeljek, 11. 11. 2019, ob 17. uri - parkirišče pred občinsko zgradbo; MARTINOVANJE;
organizator: Vinogradniško-sadjarsko društvo.
»» Sreda, 13. 11. 2019, ob 17. uri – na Polanščekovi domačiji; TEKMOVANJE V KEGLJANJU
S KROGLO NA VRVICI; organizator: Društvo upokojencev.
»» Četrtek, 14. 11. 2019, ob 18. uri – Večnamenski center; PREDSTAVITEV O DELOVANJU
IVANA JERIČA V TURNIŠČU; organizator: Občina Turnišče; predstavitev: ga. Urška Ropoša.
»» Petek, 15. 11. 2019, ob 17. uri – strelišče Agrocorn; OBČAN STRELJA; organizator: SD
Štefan Kovač Turnišče.
»» Sobota, 16. 11. 2019, ob 17. uri – cerkev; GLAVNA SLOVESNA MAŠA; organizator:
Župnija Turnišče.

Sobota, 16. 11. 2019, ob 18. uri - Jeričev dom;
OSREDNJA SLOVESNOST OB OBČINSKEM PRAZNIKU, organizator: Občina Turnišče.

Po proslavi bo v občinski dvorani otvoritev fotografske razstave g. Bojana Sobočana, na temo nasilja nad ženskami.
Razstava bo odprta do 30. 11. 2019, med poslovnim časom občinske uprave.

Vljudno vabljeni!

»» Ponedeljek, 18. 11. 2019, ob 17. uri, Večnamenski center Turnišče – RAČUNALNIŠKO IZOBRAŽEVANJE; organizator:
Las pri dobrih ljudeh.
»» Sobota, 23. 11. 2019, ob 15. uri, Vaško-gasilski dom Renkovci – SREČANJE PEVCEV; organizator: KD Anton Martin
Slomšek.

Saturday, 16.11.2019

Sobota, 9. november 2019
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KLUB MLADIH TURNIŠČE

INDOOR OPEN VARASH
ROUNDNET TOURNAMENT

DEVASTATION
Thrash metal (Varaždin) CRO

BREZ VPRAŠANJ
Punk rock (Maribor) SLO

TASTE OF PLAGUE
Blackened slamming deathcore (Maribor) SLO

Telovadnica OŠ Turnišče
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