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POGLED NAZAJ
IGRIŠČE Z UMETNO TRAVO TURNIŠČE
V preteklih mesecih se je izvajala obnova igrišča z
umetno travo pri Osnovni šoli Turnišče. Javno podjetje
Varaš d.o.o. je odstranilo staro umetno travo, opravilo
potrebne izkope in dogradilo novo ograjo ob igrišču.
Dobavo in polaganje nove umetne trave pa je izvedlo
podjetje Green Studio, Anže Vardjan s.p.. Dela so v
zaključni fazi. Investicija se bo financirala in lastnih
sredstev in sredstev Nogometne zveze Slovenije.

NOVE USMERJEVALNE TABLE V OBČINI
TURNIŠČE
Občina Turnišče je na podlagi pobud občanov dopolnila
Elaborat za postavitev turistične in druge obvestilne
signalizacije ob državnih in lokalnih cestah. Na območju
občine Turnišče je bilo pretekli mesec dodatno
nameščenih 15 usmerjevalnih tabel.

(DO)ŽIVIMO V POMURJU
V soboto, 19. 6. 2021, se je Občina Turnišče skupaj z Zavodom za
trajnostni razvoj lokalnih skupnosti TRS Renkovci, predstavila na
prireditvi »(Do) živimo v Pomurju«. V kulturnem programu so sodelovali
člani Kolesarsko pohodniškega društva Pedal Gomilica s sekcijo za
ohranjanje kulturne dediščine Gomilički Dégaši.
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DIAGONALA335 2021
19. junija se je blizu tromejnika v Trdkovi vasi na Goričkem
začela že 5. #Diagonala335. Na pot po celotni diagonali
Slovenije, ki znaša 350 kilometrov, se je letos podalo 189
udeležencev. Zaradi večjega števila udeležencev smo bili
razdeljeni v 17 skupin po 15 kolesarjev. Točno ob polnoči
je začela prva skupina, za njo pa v 3-minutnih zamikih
vse ostale skupine kolesarjev. V Ljubljani se je karavani
pridružilo še 19 udeležencev, med njimi tudi Jakob Fak,
ki je bil častni Ambasador, in so nato z nami nadaljevali
pot do Portoroža. Na vsaki popotni postojanki smo dobili
štampiljke – vsak udeleženec jih je moral zbrati pet. Prvo
na Trdkovi, drugo na Vranskem pri Gostišču Grof, tretjo v
Ljubljani v Športnem centru, četrto na Kozini in še zadnjo
na cilju v Portorožu.
Na vsaki točki je bilo poskrbljeno za vodo in hrano. Na
koncu poti Diagonala335 je vsak, ki je na cilj prispel z
vsemi petimi štampiljkami, dobil spominsko medaljo.
Diagonali335 sem se udeležil tudi Benjamin iz Turnišča,
bila pa je to že moja 4. tura Diagonala335. Letos sem imel
tudi svojo lastno skupino. Kolesarski projekt je obenem
tudi dobrodelni dogodek, na katerem se zbirajo sredstva
za projekt Botrstvo v športu, ki poteka pod okriljem
Olimpijskega komiteja Slovenija.
Vabljeni, da tudi vi darujete z SMS kodo SPORT5 na 1919.
Benjamin Vrbančič

ZASADITEV LIPE
Na predvečer slovenskega državnega praznika, s
katerim smo obeležili 30 let, odkar se naša država
imenuje Republika Slovenija in smo njeni državljani
ponosni Slovenci, smo se popoldan zbrali s prav
posebnim namenom, da pred Turniškim čevljarskim
muzejem zasadimo spominsko lipo. Lipa velja za simbol
slovenstva, njena vloga in pomen pa segata v obdobje
pred narodnim samozavedanjem.
V Sloveniji je veliko izredno starih lipovih dreves,
najstarejša naj bi bila stara celo okoli 700 let. Izročilo
pravi, da so lipe od nekdaj radi sadili ob posebnih
priložnostih. Gospod župan, Borut Horvat, in gospod
svetnik Anton Sep, sta posadila spominsko lipo, katera
bo rasla in se razvijala kot domovina in njene lepote.
Nam in našim zanamcem pa bo v spomin na letošnji
30. rojstni dan naše domovine. Lipo je blagoslovil pater
Toni Brinjovc. Na prireditvi so nas Pevke ljudskih pesmi
Kulturnega društva Štefan Raj Turnišče s slovensko
himno popeljale v svečano prireditev in nas z zvoki
svojih dveh pesmi pospremile do njenega zaključka.
Vabljeni, da se nekoč spet srečamo na tem mestu, ko
bo posajena lipa dovolj velika, da bomo v njeni senci
obeležili še mnoge rojstne dneve naše Slovenije.
Do takrat pa naj vas spremlja priložen obesek ob 30.
obletnici Slovenije.
Srečno, Slovenija!
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NAJ SE ČÜJE PESEM
V nedeljo, 27.6.2021 je ob Vaško gasilskem domu Gomilica
potekala tradicionalna prireditev »Naj se čüje pesem«. Kolesarsko
pohodniško društvo Pedal Gomilica s sekcijo za ohranjanje
kulturne dediščine Gomilički Dégaši z soorganizatorjema Javnim
skladom za kulturne dejavnosti izpostava Lendava in Zvezo
kulturnih društev Lendava je priredila razstavo slik, priznanj,
zahval od začetka delovanja društva, takrat še pod imenom
Kulturno društvo Danijel Halas-Vrtnica ter ročna dela ljudskih
pevk. Gomilički Dégaši so prireditev popestrili z vencem zapetih
in zaigranih pesmi ter zaplesali splet folklornih plesov.
Kolesarsko pohodniško društvo Pedal Gomilica

SLOVENSKA BAKLA
V torek, 29. 6. 2021 je na Polanščekovi domačiji potekala
prireditev Slovenska bakla. Vsi prisotni smo bili ponosni na
to, da smo lahko sodelovali na sprejemu Slovenske bakle. V
pričakovanju olimpijskih iger v Tokiu smo doživeli moč sporočila
bakle »Imamo olimpijske sanje«, kajti vse udeležene so
povezali občutki ponosa, vztrajnosti, jeklene volje in želje po
uspehu naših športnikov na olimpijskih igrah. Pri projektu smo
k sodelovanju povabili društva iz občine, Osnovno Šolo Turnišče,
Župnijo Turnišče ter občane. Sodelovali so od najmlajših do
najstarejših, saj je vsak pomemben v mozaiku naše lokalne
skupnosti, vsak jo gradi po svojih najboljših močeh. Iskrena hvala
vsem sodelujočim, ki ste poskrbeli za potovanje bakle skozi našo
občino in ponovno dokazali, da šport zna povezovati ljudi.
HVALA.

14. POLETNA NOGOMETNA ŠOLA IN
TABOR ABC ŠPORTA
V petek, 2. julija, smo zaključili tradicionalni poletni tabor
društva, ki je bil namenjen otrokom od 5. do 13. leta starosti.
Od ponedeljka do petka, od 8.00 do 15.15, smo za otroke pripravili
različne gibalne in ustvarjalne aktivnosti. Letos je poletni tabor
potekal pod sloganom »Hura, prosti čas« in je bil sofinanciran
s strani Zavoda za šport RS Planica. Skupaj s starši se je 52 otrok
zadnji dan tabora pomerilo v nogometnih tekmah in štafetnih
igrah. V društvu bi se še posebej radi zahvalili NK Turnišče, ki nam je
odstopil svoje prostore ter donatorjem, ki so nam olajšali izpeljavo
projekta: Mlinarstvo Premoša, Elbo, Skupina M.K. zavarovanje,
Planika, LÜŠT, Pomurske mlekarne, Saubermacher&Komunala,
MNZ Lendava in Občina Turnišče.
ŠD IZZIV Pomurje

DRŽAVNI PRVAKI
Ekipa domačega strelskega društva se je z državnega prvenstva
z orožjem MK v Pragerskem vrnila z naslovom ekipnih državnih
prvakov, saj so Robi, Avguštin in Tadej z rezultatom 1814.8 krogov
in veliko prednostjo več kot 25 krogov premagali drugouvrščeno
Olimpijo. Posamezno je Robi Markoja s 616.3 krogi osvojil srebro,
Avguštin Maučec se je s 605.2 krogi uvrstil na 4. mesto, Tadej Žalik
s 593.3 krogi na 13. mesto, Uroš Maučec s 593.1 krogi na 17. mesto
in Gregor Maučec s 579.5 krogi na 21. mesto. Robi in Avguštin sta
tekmovala tudi v trojnem položaju, kjer je Robi s 1150 krogi osvojil
tretje mesto, Avguštin pa se je s 1054 krogi uvrstil na 9. mesto!
Strelsko društvo Štefan Kovač Turnišče
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OBVESTILO PGD TURNIŠČE
PGD Turnišče obvešča, da še vedno zbirajo staro železo. Za več informacij pokličite na 041 680 720 – Gregor Škerget.

DOGODKI
• DOGODKI OB PRAZNOVANJU VELIKE
MAŠE V TURNIŠČU (Župnija Turnišče):
- 14. 8. 2021 – ob 18. sveta maša.
- ob 20. uri – sveta maša in po maši
procesija s kipom ter pete litanije
Matere Božje.
ob polnoči – sveta maša.
- 15. 8. 2021 – svete maše še ob: 5., 6., 7.,
8. (v madžarskem jeziku), 10. uri, 17. in
19. uri.
od 9. 8. 2021 do 14. 8. 2021 – vsak večer
eno uro pred večerno sveto mašo molitev
rožnega venca ter litanije, po sveti maši
adoracija in molitev pred najsvetejšim.
• V soboto, 4. 9. 2021 – Polanščekova
domačija; »Kuhanje po domače
(bograč)«; Društvo kmetic Turnišče; v
kolikor bodo razmere dopuščale.

UGOTAVLJANJE POTREB MLADIH
V OBČINI TURNIŠČE
Predavanje

Primer dobre prakse vključevanja mladih v
pripravo lokalne strategije za mlade
Predavateljica: Barbara Zagorc
KDAJ? Četrtek 5.8. ob 18.00

Predavanje

Prihodnost mladih v Turnišču, Sloveniji in EU
Predavatelj: Gregor Donša
KDAJ? Četrtek 12.8. ob 18.00

Delavnica

Aktiviraj se in participiraj pri
strategiji za mlade v Občini Turnišče
Delavnico vodi Matejka Horvat
KDAJ? Četrtek 19.8. ob 18.00

Okrogla miza

Odločevalci iz Občine Turnišče
Moderator: Tadej Žalik
KDAJ? Četrtek 26.8. ob 18.00

Vabljeni vsi, ki želite prispevati in odločati
o prihodnosti mladih v občini Turnišče.
Vsi dogodki bodo izvedeni v prostorih KMT, prav tako pa
bo poskrbljeno za prenos v Živo na družbenih omrežjih KMT.

Naj se čuje naša vola

Informacije za Varaški list posredujte na tel.: (02) 572 22 24 ali na e-naslov: info@turnisce.si.
Izdajatelj: Občina Turnišče; Fotografije: Občina Turnišče, KPD Pedal Gomilica, Strelsko društvo Štefan Raj Turnišče ŠD IZZIV Pomurje, KORK
Turnišče; Naklada 1000 izvodov; Varaški list Občine Turnišče ni naprodaj, prejme ga vsako gospodinjstvo v občini Turnišče brezplačno.
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