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V nedeljo, 24. marca, je Kolesarski klub Varaški 
šujstri organiziral spomladanski pohod ob 
praznovanju dneva žena in materinskega dne. 
Na pot proti Dobrovniškim goricam h kleti Lacko 
Toplak se je napotilo nekaj čez 50 pohodnikov. V 
lepem sončnem in toplem popoldnevu smo se 
imeli lepo in proti večeru po isti poti krenili nazaj 
v Turnišče. 

V soboto, 30. marca 2019, je po vaseh občine 
Turnišče potekala čistilna akcija, ki so se je udeležili 
člani nekaterih društev in drugih organizacij v 
občini, pa tudi posamezni občani. S svojo udeležbo 
je vsak posameznik prispeval pomemben delež k 
lepši zunanji podobi občine Turnišče.

KS Renkovci

Zadnjo soboto v mesecu marcu smo dokazali, da je 
v slogi moč in da nam ni vseeno, v kakšnem okolju 
živimo. Zbralo se nas je okoli 50, tudi najmlajši iz 
vrtca, učenci, dijaki, mladi, starejši in vsi mladi po 
srcu. Razdelili smo se v skupine in očistili Turnišče.
Hvala vsem. 

     Predsednica KS 
Turnišče Sabina Kocet Ritlop

Medtem ko se nekateri ljudje kljub nenehnim 
opozorilom in ozaveščenosti še vedno velikokrat 
spozabijo in odvržejo papirček, plastenko in še kaj 
drugega na mesto, ki ni namenjeno za odlaganje 
odpadkov, je drugim mar za čisto in zdravo okolje, 
v katerem živimo, zato so se nam pridružili na 
čistilni akciji. Skupaj smo počistili vas in obrobje 
vasi, hkrati smo se na prijetnem sončku družili in 
zabavali. Po dobro opravljenem delu smo se za 
kratek čas ustavili pred Vaško-gasilskim domom, 
kjer smo udeležence čistilne akcije pogostili ter 
se jim na ta način zahvalili za njihovo udeležbo in 
dobro voljo.
Zahvaljujemo se vsem vaščanom, članom 
domačih društev, romskemu naselju in vsem, ki 
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so sodelovali na čistilni akciji. Želimo si, da bi se 
nam prihodnje leto pridružilo še več ljudi, da bi se 
skupaj zavzeli za lepo in čisto vas ter nenazadnje, 
da bi se prijetno družili.

Predsednica KS Gomilica
Danijela Skledar

Predsednik KK Varaški šujstri Anton Sep
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V nedeljo, 7. aprila, je bil za župnijo in občino 
Turnišče poseben praznik, kajti ob letošnjem 
praznovanju 100. obletnice združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom so pred Jeričevim 
domom v Turnišču zasadili lipo ter tako obeležili ta 
pomemben zgodovinski mejnik. Lipo sta zasadila 
župnik pater Toni Brinjovc in župan občine Turnišče 
Borut Horvat. V jamo, kamor sta nato posadila 
drevo, so položili posebno listino, ki je bila ob tem 
dogodku tudi svečano prebrana.

Ob velikonočnih praznikih so tudi letos člani 
Kulturnega društva Rdeči zvonček Nedelica 
okrasili vhod v vas. Figure kokoši, zajčkov, 
petelina in jajc so nastajale več mesecev, v 
obliki popoldanskih delavnic. Zelo aktivni so bili 
predvsem člani upravnega odbora društva, ki 
so izdelali še »kürnjek« in ročno izdelane figure 
ogradili. Poskrbeli pa so tudi za to, da je delo 
pridnih rok domačinov bilo vidno tudi ponoči, saj je 
bila okrasitev osvetljena. 

Konec meseca aprila že tradicionalno po vseh 
vaseh občine zagorijo kresovi, postavijo pa se tudi 
mlaji. Organizatorji so poskrbeli za bogat kulturni 
program, ponekod tudi za živo glasbo. Številni 
zbrani so se tako pozno v noč družili ob ognju.

Kres 2018

Ob minulih praznikih, ki naznanjajo tudi začetek 
pomladi in prebujanje narave, ki je za marsikoga 
najlepši čas, se je skupina posameznikov v 
Renkovcih dogovorila, da bi  naredila nekakšen 
pozdrav praznikom in pomladi. Dogovorili smo 
se, kaj bo kdo naredil in oblikoval. Delo pridnih 
rok smo sestavili v celoto. Za nas, ki smo delali in 
ustvarjali projekt, je bil ta popoldan poln prijetnih 
in pozitivnih občutkov v pričakovanju praznikov.

Angela Slamek

Vinogradniško sadjarsko društvo Turnišče je 13. 
aprila v gostilni Pri studencu organiziralo 18. 
vinogradniški ples, kjer so vinogradnikom podelili 
priznanja za 25. ocenjevanje vin letnika 2018. Na ples 
so bili povabljeni tudi člani Društva vinogradnikov 
V. Polana, saj je bilo ocenjevaje vin organizirano 
v sodelovanju z njimi. Na vinogradniškem plesu 
je bilo podeljenih 25 zlatih in 8 srebrnih medalj. 
Najvišjo oceno je dobil renski rizling družine 
Dominko iz Nedelice 98/c, drugo največjo oceno 
sta dobila laški rizling družine Gjerkeš iz Nedelice 
33 in rumeni muškat družine Markoja iz Gomilice 
147. Za dobro voljo je poskrbela glasbena skupina 
Trio modri val.
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 » Petek, 10. 5. 2019, ob 18.00 - Jeričev dom; Srečanje odraslih pevskih skupin; organizator: JSKD Lendava 
in KD Štefan Raj Turnišče.

 » Sobota, 25. 5. 2019, ob 13.00 – nogometno igrišče v Renkovcih; Občinsko gasilsko tekmovanje; organizator: 
Gasilska zveza Turnišče in PGD Renkovci.

 » Nedelja, 26. 5. 2019, ob 9.00 – nogometno igrišče v Renkovcih; Pokalno gasilsko tekmovanje mladincev in 
pionirjev za prehodni pokal Pomurske regije za leto 2019; organizator: PGD Renkovci.

 » Nedelja, 26. 5. 2019, ob 12.30 – zbirališče pred občinsko zgradbo; Kolesarjenje k Copekovemu mlinu pri 
Lovski koči v Mali Polani; organizator: KK Varaški šujstri.

DOGODKI V MESECU MAJU
GASILSKA VESELICA

Prostovoljno gasilsko društvo Nedelica letos organizira Florjanovo mašo 
in hkrati prevzem novega gasilskega vozila GVM1.

Veliki dogodek, bodo obeležili v soboto, 11. maja 2019,
- ob 17.00 sveta maša v čast sv. Florjanu

- po končani maši sledi gasilska povorka do Vaško-gasilskega doma v Nedelici
- ob 18.00 kulturni program s prevzemom novega gasilskega vozila GVM1

Za zabavo bo poskrbel ansambel Horizont.

Vstopnine NI!
          PGD Nedelica

v mesecu maju bo organiziran tudi; Strokovni prikaz pletja vinske trte;
organizator: VSD Turnišče

Spoštovane občanke in občani v aprilski številki Varaškega lista je prišlo do nekaj tipkarskih napak, 
za kar se vam iskreno opravičujemo in vas prosimo za razumevanje.

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).

URADNE URE OBČINE TURNIŠČE:
• ponedeljek - od 8.00 do 12.00
• sreda - od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00 ter
• petek - od 8.00 do 12.00.

Svoj obisk pri županu lahko najavite po 
telefonu 02 - 572 10 60 (Jožica Litrop) 

ali na elektronski naslov 
obcina@turnisce.si

Izdajatelj: Občina Turnišče;Fotografije: Arhih Župnije Turnišče, Arhiv KS Renkovci, Arhiv KD Rdeči zvonček Nedelica, Arhiv VSD Turnišče, 
Arhiv KK Varaški Šujstri, Arhiv Občine Turnišče, Simon Čiček; Naklada 1000 izvodov;

Varaški list Občine Turnišče ni naprodaj, prejme ga vsako gospodinjstvo v občini Turnišče brezplačno. 
ISSN 2536-1503

Informacije za Varaški list lahko posredujete na tel.: 02-572 22 24 ali na e-naslov: info@turnisce.si.
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Občanke in občani občine Turnišče
ter obiskovalci, ki vas bo pot zanesla v občino Turnišče,

ste v soboto, 18. maja 2019, vljudno vabljeni na

Ta dan si boste lahko v 
času od 9.00 do 12.00 

ogledali naravne in 
kulturne znamenitosti 

naše občine.

Na oglede znamenitosti se lahko odpravite peš, s kolesi in avtomobili.
Od čevljarskega muzeja do rastišča sibirske perunike in nazaj pa se boste lahko zapeljali z vozom.

KRAJ Znamenitost Čas ogleda

Turnišče Čevljarski muzej Vodeni ogledi ob: 9.00, 10.00 in 11.00

Nadstrešek pri zdravstvenem domu –tematska razstava Čevljar se pelje na senje
Rastišče sibirske perunike od 9.00 do 12.00

Renkovci Kupinarski muzej Vodeni ogledi ob: 9.00, 10.00 in 11.00
Nedelica Kovačeva domačija in prikaz pletenja košar Vodeni ogledi ob: 9.00, 10.00 in 11.00

Ancova galerija Vodeni ogledi ob: 9.30, 10.30 in 11.30
Gomilica Nastop skupine Degaši (pred Vaško gasilskim domom)

Predstavitev ljudskih glasbil ob 10.00


