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V nedeljo 26. maja, popoldne, ko je sonce končno prepodilo oblake in dež ter nekoliko posušilo gozdne poti, smo se Renkovčani 
odpravili na 2. pomladni pohod okoli vasi. Lansko leto smo prvič skupaj pozdravili pomlad kot pohodniki in ker nam je bilo lepo, smo 
se družili tudi letos.  Sončni žarki so bili premočni, zato smo smer našega pohoda usmerili v gozd. Gozd nam je ponudil mir, ptičje 
petje, čudili smo se lepoti gozdnega rastja in presenečeni ugotavljali koliko »metika« raste v našem gozdu, kako visoka in mogočna 
drevesa,…. Žalostni pa smo šli mimo nekaterih kupov odpadkov, ki bi jih v današnjem času v gozdu ne smelo biti. Ko nas je pot  vodila 
mimo gozdnih jas, so oživeli spomini na »gospočino«, na jagode, 
ki so bogato rodile in smo jih otroci nabirali ter jih nataknili na 
bilko močnejše trave. Doma smo jagode namazali na kruh, po 
njih pa namazali kislo smetano in jo posladkali. Kako je to bilo 
dobro! Dobra ura  našega pohodništva je hitro minila in vrnili 
smo se na začetek pohoda, k Vaško-gasilskemu domu. Ker smo 
si zaslužili dober »namazani krüj z lükon pa paradajzon« smo 
ga tudi dobili. Pa špricer tudi. Vsem vam pa tudi sporočamo: v 
naravi je lepo, zato pot pod noge in uživajte! Mi vas vabimo, da 
se nam pridružite na jesenskem pohodu!

K.D.  Anton Martin Slomšek Renkovci

Tudi letos sta nas Štefan in Vesna Kovač prijazno 
gostila na Kovačevi domačiji v Nedelici, kjer je 
potekala tradicionalna prireditev Dan odprtih 
vrat Kovačeve domačije. Dogajanje se je začelo 
z 8. kuhanjem bograča po domače, v organizaciji 
Društva kmetic Turnišče. Predstavilo se je 11 
ekip iz domače občine in 1 ekipa iz sosednje 
občine. Na stojnicah so se predstavila domača 
društva, poskrbljeno je bilo tudi za srečelov. V 
poznem popoldanskem času je sledila prireditev. V 
kulturnem programu, ki ga je pripravilo Društvom 
Panis, so se predstavili učenci OŠ Turnišče, ljudski 
pevci iz Nedelice, folklorna skupina KD Štefan Raj 
Turnišče, otroška plesna skupina pod mentorstvom 
Nine Zver in glasbena skupina Édna.

Šolsko leto se je zaključilo in šolarji 
že uživajo na poletnih počitnicah. 
Posebej veseli so turniški devetošolci, 
ki so uspešno zaključili osnovnošolsko 
izobraževanje. Letos jih je 21. Skupaj z 
razrednikom so se udeležili sprejema pri 
županu Občine Turnišče, Borutu Horvatu, 
ki jim je v imenu občine podaril spominske 
majice in jim zaželel uspešno    nadaljnje 
šolanje in življenje nasploh. Šolanje od 
4. do 9. razreda je 5 učenk in učenec 
zaključilo z odličnim uspehom. Občina 
Turnišče jim je ob tej priložnosti podelila 
tudi knjižno darilo. 
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Varno zavetje turniškega vrtca pa letos zapušča 37 otrok, ki bodo septembra prvič sedli med šolske klopi. V minulih dneh so pripravili 
prireditev, ki jo je obiskal tudi župan in jih nagovoril.
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V soboto, 1. junija je Kolesarski klub Varaški šujstri organiziral izlet po Primorski. V zgodnjih jutranjih urah smo se odpravili iz Turnišča 
proti Primorski. Najprej smo se ustavili na počivališču Lom ob avtocesti, kjer smo opravili malico, ki smo jo imeli s sabo. Naslednja 
postaja je bil Socerb od koder je prekrasen pogled na Tržaški zaliv in Koper, tu je nastala  tudi skupinska fotografija. Po krajši vožnji 
smo prispeli v Hrastovlje kjer nam je v tamkajšnji cerkvi vodička zelo lepo predstavila vsebino fresk Mrtvaški ples. Ob prispetju v 
Koper smo se ustavili v luki Koper, kjer nas je čakal vodič po luki, ki nam je več kot uro vožnje z avtobusom po luki, razlagal kaj vse 
pretovarjajo. 
Kosilo nas je čakalo na turistični kmetiji Markovič v Izoli na 
hribu pod Izolsko bolnišnico, od koder je čudovit pogled na 
Izolo in morje. Jedi so nam odlično teknile še posebej sladica 
in njihovo vrhunsko vino. Popoldanski čas pa je bil namenjen 
individualnemu ogledu in sprehajanju ob obalah izolskega zaliva. 
Polni lepih vtisov in doživetij smo se pozno zvečer odpravili proti 
domu.

Predsednik KK Varaški šujstri
Anton Sep

Vinogradniško sadjarsko društvo Turnišče je 6. junija 2019, ob 
16.30 uri izvedlo strokovni prikaz zelenih del v vinogradu. Prikaz 
pletja vinske trte je predstavil univ. dipl. inž. kmetijstva Roman 
Štabuc iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor. Pokazal 
je različne načine pletja vinske trte, odvisno od načina vzgoje 
vinske trte ter glede na kakovost in količino željenega pridelka. 
Predstavil je tudi številne škodljivce, ki so sedaj prisotni v 
vinogradih in opozoril na pojav določenih bolezni trte. Povedal 
je še nekaj osnovnih podatkov o negi oz. varstvu vinske trte in o 
gnojenju. Približno 45 občanov in članov društva je prikaz pletja 
spremljalo pri gostitelju Jožefu Bojnecu v Lendavskih goricah.

V zadnjem mesecu dni je 
športna sekcija DU Turnišče 
bila zelo aktivna. Pripravili 
so kar šest dogodkov, izmed 
katerih so bili nekateri bolj 
sproščeni, drugi manj, vsi pa so 
bili tekmovalnega duha.
Minuli dogodki; balinanje 
moških v Černelavcih (27. maj), 
balinanje žensk v Brezovcih 
(4. junij), balinanje žensk v 
Puconcih (30. maj), balinanje 
moških v Nemčavcih (7. junij). 
Na tekmovanju, kjer so vsi 
balinali s kroglo na vrvici, se 
je športna sekcija DU Turnišče 

uvrstila nekje v sredino lestvice tekmovalnih ekip. 3. junija je bilo 
v Turnišču organizirano prijateljsko srečanje, ki so se ga udeležili tudi balinarji Društva invalidov iz Lendave. Kot gostitelji smo izpeljali 
prijateljsko tekmo, posedeli in poklepetali ob skromni pogostitvi ter se dogovorili, da bi srečanje še kdaj ponovili.
17. junija smo se odpeljali na prijateljsko srečanje v goste k DU Beltinci. Tako je bil tudi ta dan prijetno obarvan, saj je ob takšnih 
dogodkih vedno pomembno druženje, sodelovanje, prijetna beseda in dogovor o naslednjem snidenju.
V soboto, 15. junija, je v Nedelici potekala prireditev, kjer zagotovo zadiši po domače – kuhanje bograča, kjer so sodelovali tudi člani DU 
Turnišče. Ob prijetnem vzdušju je bograča zmanjkalo. Vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k uspešni izvedbi dogodka se zahvaljujemo.

Za DU Turnišče zapisala Danica Kocet

Člani KD Rdeči zvonček Nedelica so velikonočno okrasitev ob vstopu v vas pospravili 
in postavili novo. Tokrat vas pozdravljata dva štrka, najdete pa tudi nekaj drugih živali 
(žabe, pujsi, metuljčki …), ki so prav tako ročno delo pridnih članov društva, ki tako 
skrbijo za lepo urejeno vas. Vabljeni, da si prenovljeno okrasitev ogledate.

Osrednja občinska proslava ob dnevu državnosti se je 
odvijala na predvečer praznika v Jeričevem domu. V pestrem 
kulturnem programu so nastopili: Pevci KD Rdeči zvonček 
iz Nedelice, recitatorji OŠ Turnišče, učenci glasbene šole 
Amadeus, učenci glasbene šole Lendava, folklorna skupina 
Društva upokojencev iz Turnišča in Ljudske pevke KD Štefan 
Raj Turnišče. Zbrane je nagovoril častni občan gospod Jožef 
Bence.
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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).

OBČINA TURNIŠČE obvešča občane, da ureja primerno lokacijo 
za odlaganje vej pod nadzorom. O vseh nadaljnjih aktivnosti 
boste obveščeni preko spretne strani občine in preko kabelske 
televizije.

Župan Občine Turnišče z Občinsko upravo

Izdajatelj: Občina Turnišče; Fotografije: Arhiv Občine Turnišče, arhiv KD Anton Martin Slomšek Renkovci, arhiv VSD Turnišče, 
arhiv KK Varaški šujstri, arhiv DU Turnišče, arhiv KD Rdeči zvonček Nedelica, arhiv KMT. 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.

DOGODKI V MESECU JULIJU

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).

Medobčinska inšpektorica
Alenka Maroša l.r.  

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN

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

 » Nedelja, 7. 7. 2019, od 10.00 – igrišče v Renkovcih; Ulični turnir; organizator: ND Renkovci
 » Nedelja, 7. 7. 2019, ob 15.00 – igrišče v Gomilici; Vaške igre; organizator: KPD Pedal Gomilica. 
 » Sobota, 13. 7. 2019, od 8.00 do 22.00  – teniško igrišče; Varash open; organizator: ŠD Izziv Pomurje.
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P r i j a ve i n  i n fo r m a c i j e  n a :  w w w. sv i c a nj e . s i  a l i  041-710-956

S k u p i n a  S TA N DA R D
S k u p i n a  P R E S T I Ž

ULIČNA KOŠARKA • ODBOJKA NA MIVKI
TENIS • SPIKEBALL • VLEČENJE VRVI 

MET TROJK • KRALJ PENALOV • BALINANJE 
SAMOSTREL • DOBRODELNI ŠVIC TEK

  PADALCI • SLACK LINE • DRAJSANCA
VARAŠ VLAKEC • MOKRO PRESENECENJE

ANIMACIJE ZA NAJMLAJŠE • SENCA ZA NAJSTAREJŠE

BODYPAINTING • SLIKARSTVO • LONČARSTVO 
KREATIVNO IN USTVARJALNO S PATRICIJO IN 

NATAŠO DO ROČNO IZDELANIH NARAVNIH KOZMETIK

VEČERNI DEL

ATRAKCIJE

DELAVNICE

TEKMOVANJA
ŠPORTNA


