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Zadnjo nedeljo v mesecu juniju je kolesarski klub Varaški šujstri organiziral kolesarjenje po vaseh 
Občine Turnišče, ki se ga je udeležilo približno 50 kolesarjev iz Turnišča in Nedelice. Sodelovali 
so tudi Polanski Pucki, člani Jena mena festa iz Črenšovec, ter člani Dimekov iz Beltincev. Proga 
je potekala iz Turnišča v Renkovce, do Beltincev, kjer je bil pred dvoriščem osnovne šole prvi 

postanek. Nato smo se peljali skozi Lipo do Vaško gasilskega 
doma v Gomilici, in tam imeli daljši postanek z okrepčilom 
hladne pijače. Pot smo nadaljevali do Turnišča se ustavili 
na pokopališču v Turnišču, nato še v Nedelici in na grobovih 
nekdanjih naših članov prižgali sveče. Kolesarjenje smo 
zaključili pri Vaško gasilskem domu v Nedelici, s pogostitvijo 
vseh kolesarjev in z druženjem ob glasbi in hladni pijači.

V soboto, 13. julija, je kolesarski klub Varaški šujstri sodeloval 
na Ultra maratonu 24 ur v Dobrovniku, kjer smo zapeljali »pred-
krog« pred pričetkom dirke. 

Kolesarski klub Varaški šujstri

V letošnjem spomladanskem 
roku mature smo dobili eno 
zlato maturantko, ki je bila 
prav tako tudi diamantna 
maturantka, kar pomeni, da 
je na svoji poklicni maturi 
osvojila vse točke. To je 
postala Mojca Raj, dijakinja 
srednje gostinske in turistične 
šole Radenci. Iskrene čestitke 
in vse dobro na nadaljnji poti.

Vinogradniško- sadjarsko društvo 
Turnišče je v soboto, 22. junija, 
organiziralo pohod po Dobrovniških 
goricah. Pohod je potekal od kleti do 
kleti vinogradnikov društva. Sedem 
vinogradnikov društva nas je sprejelo v 
svoje kleti, kjer so nas bogato pogostili.
Ob tej priložnosti bi se zahvalil vsem, ki 
so nas pričakali in nas sprejeli kljub malo 
slabšemu vremenu, ki nas je spremljalo 
na poti. Pohoda se je udeležilo okoli 35 
pohodnikov. 

Vinogradniško- sadjarsko društvo Turnišče
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Pri nadstrešku pred zdravstveno postajo 
so se opravljala dela za pridobitev 
elektrifikacije za namen osvetlitve 
nadstreška. 

V sredo, 3. julija, so na LUŠTni domačiji v 
Renkovcih gostili predsednika Državnega 
zbora Republike Slovenije mag. Dejana 
Židana, predsednico Narodne skupščine 
Republike Srbije Majo Gojković, 
veleposlanico Republike Srbije v Sloveniji 
Zorano Vlatković in veleposlanika 
Republike Slovenije v Republiki Srbiji 
Iztoka Jarca. Sprejema se je udeležil tudi 
naš župan g. Borut Horvat. Namen obiska 
je bil spoznati Prekmurje in iskati možnosti 
za sodelovanje v prihodnje.

Nogometno društvo Renkovci 
je 7. julija, organiziralo 
tradicionalni ulični turnir 
v malem nogometu, kjer 
so se tekmovalci potegovali 
za lepe nagrade. Zmagala 
je ekipa iz »Rožne doline«, 
ki je za nagrado dobila živo 
jagnje. Poleg nogometa je bilo  
tudi tekmovanje  v izvajanju 
kazenskih strelov (penalof), kjer 
je zmagovalec dobil odojka, in 
tekmovanje v kegljanju, kjer se 
je zmagovalec domov odpeljal 
z novim kolesom. Srečo je 
bilo mogoče tudi preizkusiti v 

bogatem srečelovu. Ker je letos Kulturno društvo Anton Martin 
Slomšek Renkovci izdalo kupinarski zbornik z naslovom Staro jajce ma svoj glas, smo našemu turnirju dodali kuharsko noto na to 
temo. Kuhali smo »picekof paprikaš«, ki smo ga poimenovali kar »kupinarski bograč«. Po recepturi svoje mame ga je kuhal Tomaž 
Černi. Na koncu prazen kotel, pa je bil dokaz, da je bil njegov paprikaš izvrsten.

ND Renkovci

V obdobju med 8. julijem in  10. julijem, je na 
nogometnem igrišču v Turnišču potekala izgradnja 
namakalnega sistema. Dne 8.julija, je domače podjetje 
Varaš izvedlo vsa zemeljska dela, ki so bila potrebna 
ob izgradnji namakalnega sistema. 9. julija, je podjetje 
AB d.o.o. iz Breznice položilo potrebne cevi in kable za 
vodo in elektriko za namakalni sistem. Zadnji dan pa 
so opravili zaključna dela in na cevi namestili 24 šob, 
namakalni sistem priklopili in ga predali v uporabo.
NK Turnišče se zahvaljuje podjetju Varaš in vsem 
prostovoljcem, ki ste nam nesebično priskočili na 
pomoč pri zasipavanju lukenj namakalnega sistema.

                                                    NK Turnišče

Letošnji oratorij je nosil naslov Imaš 
moč. Z otroci smo skozi gledališko igro in 
ostale aktivnosti spoznavali kaj pomeni 
imeti moč in jo uporabljati za dobro. 
Tipičen dan med oratorijem se začne z 
zbiranjem pred cerkvijo in petjem bansov. 
Nato sledi molitev v cerkvi, dvig zastave ob 
petju oratorijske himne in gledališka igra, 
ki jo zaigramo animatorji. Po uprizoritvi 
sledi skupna kateheza in po tem kateheze 
po skupinah, ki so prilagojene starosti 
otrok. Po katehezah otroci ustvarjajo v 
delavnicah. Ob 12.00 sledi molitev v cerkvi 

in kosilo, po tem pa popoldanske aktivnosti. Letos smo imeli prvič v gosteh vojake iz Slovenske vojske. Otroci so bili nad njihovo 
predstavitvijo in poligonom zelo navdušeni, pa tudi vojaki so bili zadovoljni. Poleg tega pa smo za otroke pripravili že tradicionalne 
vodne igre, lov na zaklad in poligon z ovirami. V petek zvečer smo imeli filmski večer s pogostitvijo in po tem taborjenje za starejše 
otroke, ki so imeli ob ognju kratko molitev in petje pesmi ter so tudi prespali na župnišču. V nedeljo smo imeli skupaj z župnijskim 
dnem zaključek oratorija, se skupaj poveselili ter že delali načrte za naslednjega. 

Ana Mari Koroša
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OBVESTILA
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).
KNJIŽNICA TURNIŠČE – V torek, 20. 8. 2019 in 27.8.2019, in v četrtek, 22. 8. 2019 in 29.8.2019, bo knjižnica Turnišče zaprta, 
zaradi rednega letnega dopusta.

Občinska uprava Občine Turnišče ugotavlja, da se okrog šole in igrišč uničujejo stvari (klopi, koši, skate park …). Ker želimo ohra-
niti lepo podobo okolice šole prosimo, da tudi sami po svojih najboljših močeh, pripomorete k ohranitvi videza okolice šole in 
občine nasploh. Proti vandalizmu se veliko lažje spoprijemamo v sodelovanju z vsemi občani, zato vse tiste, ki bi karkoli vedeli o 
početju vandalov prosimo, da nas o tem obvestite. Občinska uprava

Izdajatelj: Občina Turnišče; Fotografije: Arhiv Občine Turnišče, arhiv društev. Naklada 1000 izvodov;
Varaški list Občine Turnišče ni naprodaj, prejme ga vsako gospodinjstvo v občini Turnišče brezplačno. 
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Informacije za Varaški list lahko posredujete na tel.: 02-572 22 24 ali na e-naslov: info@turnisce.si.

Letos je Klub mladih Turnišče že 14. zaporedoma 
organiziral svoj pravi festival športa, umetnosti in 
mladinske kulture – Švicanje. Le-ta je potekal 13. 
julija, na Športnem igrišču v Turnišču pri Osnovni 
šoli. Pričetek festivala so naznanila razna športna 
tekmovanja domačih in zunanjih tekmovalnih 
ekip ob 13h popoldne. Ekipe so se lahko prijavile 
na več športnih disciplin, kot so Ulična košarka, 
met trojk, odbojka na mivki, tenis (organiziral ga 

je ŠD IZZIV Pomurje), prosti streli t .i. »Kralj penalov«, Samostrel (organiziral ga je SD 
Štefan Kovač Turnišče), dobrodelni »Švic tek«, balinanje (organiziralo ga je Društvo 
upokojencev Turnišče) ter za na konec še vlečenje vrvi.  Kot atrakcijo so letos predstavili 
z novim športom imenovanim Roundnet, ki je pritegnil veliko radovednih oči. Le-tega 
je organiziral Roundnet Pomurje. Za dobro voljo mlajših in drugih željnih adrenalina pa 
so poskrbele t. i. razne ustvarjalne delavnice, na katerih je bilo na razpolago kar nekaj 
aktivnosti, kot so izdelava izdelka iz recikliranega materiala in prekmursko-sivkinega 
šopka, naravne kopalne soli za sproščanje, poslikava kamnov in podobno. Le-te delavnice sta pripravile Kreativno & ustvarjalno 
by Patricija, FAJN, ročno izdelana naravna kozmetika iz lokalnih sestavin in KMT. Za večerno zabavo so najprej poskrbeli Skupina 
Standard, v jutranje ure pa so nas s svojo živo glasbo popeljali še Skupina Prestiž. Klub mladih Turnišče

V Gomilici se je v zadnjih tednih zvrstilo kar nekaj dogodkov. Kolesarsko 
pohodniško društvo Pedal je ponovno obudilo prireditev »Naj se čuje pesem«, 
ki jo je pripravila sekcija Gomilički degaši. Kljub nevihti se je prireditve udeležilo 
veliko obiskovalcev. 
V mesecu juliju so se odvijale vaške igre v organizaciji Kolesarsko pohodniškega 
društva »Pedal«. Pri igrah so sodelovala vsa društva iz vasi. Igre so se izvedle 
kljub slabemu vremenu. Na koncu iger je sledila pogostitev ob dobrem pasulju 
in odlični kapljici.                                                 Kolesarsko-pohodniško društvo PEDAL

PRIPOROČILO ZA IZPIRANJE INTERNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA V ČASU VISOKIH 
POLETNIH TEMPERATUR

Vsem uporabnikom, v skladu z navodili Inštituta za varovanje zdravja in zahtevami Pravilnika o 
pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04 in dopolnili) priporočamo, da v času poletnih visokih temperatur 
pogosteje preventivno izpirajo svoje interno vodovodno omrežje. Hišno vodovodno omrežje 

zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe pitne vode. 
Hišno vodovodno omrežje je treba redno in pravilno vzdrževati. Priporočila za vzdrževanje internega hišnega vodovodnega omrežja:  

• vsak dan pred prvo uporabo, naj voda na vsaki pipi teče toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali (vsaj 2 minuti)
• vsaj enkrat na 14 dni je potrebno na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke; čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki 

teče po tem sistemu in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna,
• na mestih, kjer voda zastaja, je potrebno tedensko izvajati izpiranje do stabilizacije temperature vode na pipi. Posebej je redno 

in pravilno vzdrževanje pomembno v času visokih poletnih temperatur, v objektih, ki se rabijo občasno. V objektih, kjer je 
poraba vode dlje časa zmanjšana ali prekinjena (npr. zaradi šolskih počitnic in dopustov), v času visokih temperatur prihaja 
do zastajanja in dviga temperature vode v internem hišnem vodovodnem omrežju. V objekti z razvejanim internim hišnim 
vodovodnim omrežjem lahko zaradi tega v omrežju prihaja do razmnoževanja mikroorganizmov, kar lahko predstavlja tveganje 
za mikrobiološko neskladnost pitne vode. Priporočljivo je, da se izpiranje izvede po vsakem daljšem obdobju, ko voda v omrežju 
stoji ( npr. ob ponedeljkih ob začetku delovnega tedna, po praznikih, itd.). Priporočamo naslednje ukrepe: 

• intenzivno izpiranje naj se opravi s povečanim pretokom z vodo iz javnega vodovodnega omrežja na vseh pipah v objektu, 
• na vseh pipah je potrebno sneti in očistiti vse mrežice in druge nastavke, 
• čas izpiranja naj znaša najmanj 15 minut, po možnosti naj se izpira v sunkih s turbulentnim tokom, 
• intenzivno izpiranje internega hidrantnega omrežja, v kolikor je neposredno vezano na interno hišno napeljavo. 
 
Podrobnejša priporočila in navodila lahko najdete na spletni strani Nacionalnega Inštituta za javno zdravjehttp://www.nijz.siV primeru 
morebitnih težav pri izvajanju izpiranja vašega omrežja nas lahko pokličete na telefonsko številko 041 70 70 80.
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DOGAJANJA V MESECU AVGUSTU
KRVODAJALSKA AKCIJA
KORK Turnišče obvešča vse aktivne krvodajalce, da bo v ponedeljek,
12. avgusta 2019, 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, 9. 8. 2019, na tel. št. 041 841 661 
(Angela Slamek) in (02) 572 22 24 (Občina).

 »Darujmo krvi, saj ne vemo, kdaj jo bomo sami potrebovali.«

DOGODKI OB PRAZNOVANJU
VELIKE MAŠE V TURNIŠČU (Župnija Turnišče):

12. 8. 2019 – celodnevno češčenje – sklep ob 19. uri.
13. 8. 2019 – 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.
13. 8. 2019 – ob 19.30 uri; Koncert cerkvenih pesmi MePZ 
                           »Marije pod logom; v stari cerkvi.
14. 8. 2019 – ob 18. uri  maša za mlade, povabljeni animatorji oratorija .
             ob 20. uri – slovesna sveta maša z nagovorom za zakonce.
            ob polnoči – sv. maša.
15. 8. 2019 – svete maše še ob: 5. uri, 6. uri, 7. uri, 8. uri (v madžarskem jeziku), 
           10. uri (slovesnost vodi msgr. dr. Peter Štumpf), 15. uri (klarise), 
           17. uri in 19. uri; vseskozi možnost za sveto spoved.
18. 8. 2019 – ob 15. uri dekanijsko srečanje za ostarele in bolne.

POPOLDANSKI DEL VARAŠKE NOČI:
• Sobota, 17. 8. 2019, ob 12. uri – parkirišče tovarne Planika; Medobčinsko srečanje upokojencev; 
          organizator: DU Turnišče;
• Sobota, 17. 8. 2019, ob 13. uri – parkirišče tovarne Planika; Srečanje pevskih skupin »Pojemo za vas«; 
          organizator: KD Štefan Raj Turnišče

Parkirišče tovarne PLANIKA TurniščeVARAŠKA NOČ 17. avgust 2019

MEJAŠI & PRESTIŽ
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