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V prejšnji številki smo v članku 
»Cehovska tradicija v občini Turnišče« 
naleteli na oblikovno napako, v kateri 
sta bili sliki ceh meštrov zamenjani, 
zato v tej številki objavljamo pravilno 
označbo. Spletna izdaja Varaškega lista, 
št. 52, je že popravljena. Za napako se 
vam opravičujemo in vas prosimo za 
razumevanje.

SANACIJA ZDRAVSTVENE POSTAJE
V zdravstveni postaji Turnišče so se 
spomladi pričela sanacijska dela v 
predelu čakalnice in zobozdravstvene 
ambulante. Sanacija je bila nujna zaradi 
ugotovljenega zamakanja, ki je bila 
posledica dotrajane vodovodne inštalacije 
v tlaku zobozdravstvene ambulante in 
čakalnice. Pri obnovi omenjenih prostorov 
so bili poleg inštalacij in tlaka sanirane tudi 
stene, zamenjana vrata, luči in suhi hidrant. 
V zaključni fazi je sledil še oplesk sten in 
stropov v obeh prostorih. Sanacijo sta 
financirala Občina Turnišče in Zdravstveni 
dom Lendava. Zdravstveni dom Lendava 
je ob sanaciji prostorov opremil zobno 
ambulanto  tudi z novim pohištvom.
FESTIVAL CVRTJA TRADICIONALNEGA 
LANGAŠA
Članice Društva kmetic Turnišče smo se v 
soboto, 8. avgusta 2020 ob 16. uri, udeležile 
drugega Festivala cvrtja tradicionalnega 
langaša v Gaberju, kjer se je zbralo 10 
ekip iz Gaberja, Lendave in Turnišča. Iz DK 
Turnišče smo sodelovale Ščap Marija, Ščap 
Bernarda in Kranjec Agata. V ocenjevalni 
tričlanski komisiji so bili ga.  Zdenka Tompa, 
ga. Magdalena Rudaš in ga. Marija (Muca) 
Kiraly. 
Testo smo tekmovalci pripravljali na 
samem dogodku. Komisija je ocenjevala 
čistočo okolice, urejenost miz, dekoracijo in 
urejenost članic v ekipi. Članice DK Turnišče 

Pal Jože - Ceh mešter krojaškega ceha Alojz Vukan - Ceh mešter čevljarskega ceha 



2 | VARAŠKI list | september 2020

KRVODAJALSKA AKCIJA V TURNIŠČU
V dvorani občine Turnišče je 10. 8. 2020 bila že petič zapored izvedena 
krvodajalska akcija, ki so jo organizirali Krajevna organizacija Rdečega križa 
Turnišče v sodelovanju s Transfuzijsko medicino UKC Maribor in Območnim 
združenjem Rdečega križa Lendava.
Krvodajalska akcija je bila kljub strogim epidemiološkim ukrepom zaradi 
korona virusa uspešna. Udeležilo se je 47 krvodajalcev. Med krvodajalci je 
bilo kar nekaj takih, ki so kri darovali prvič in krvodajalec g. Avgust Žalik, ki 
je kri ponosno daroval že kar 75 krat.
Za humano dejanje se zahvaljujemo  vsem krvodajalcem.

Hvala, ker zaradi vas življenje teče dalje.
Krajevni odbor Rdečega križa Turnišče

KOLESARJENJE VARAŠKIH 
ŠUJSTROV
Člani kolesarskega kluba Varaški 
šujstri smo aktivni tudi v času 
koronske krize. V mesecu juliju smo 
pripravili dve prireditvi. Na začetku 
julija smo organizirali kolesarjenje 
po vaseh občine Turnišče, ob koncu 
meseca, 26. julija, pa še kolesarjenje 
k Copekovem mlinu v Mali Polani, 
kjer smo pripravili piknik za vse 
udeležence. Bilo nas je nekaj čez 
štirideset.

Kolesarski klub Varaški šujstri

smo delale seveda z rokavicami in maskami, 
ter se držale varnostne razdalje, kot je za ta čas 
predpisano. 
Vsaka ekipa je imela na razpolago 1 kilogram 
moke in iz tega smo tekmovalci morali pripraviti 
8 langašev, velikih 22-24 centimetrov, ostale 
sestavine pa smo si priskrbele ekipe same. 
Za ocenjevanje je bilo potrebno pripraviti 2 
tradicionalna langaša. Enega brez vsega, saj so 
pri tem ocenjevali teksturo testa in drugega s 
česnovim prelivom. Vsaka ekipa je imela možnost 
pripraviti tudi inovativni langaš po svoji želji in po 
namigu »kaj vse se je nekoč našlo na kmetijah«.
Tekmovalke DK Turnišče smo inovativni langaš 
pripravile po svoji recepturi in zanj dosegle 1. mesto. 
Uspešne smo bile tudi v pripravi tradicionalnega 
langaša in osvojile 2. mesto. 
Tekmovalnih dosežkov smo se zelo razveselile. Kljub omejevanja druženja zaradi preventivnih zdravstvenih 
ukrepov, zaradi katerih smo se tekmovanja lahko udeležili le po trije člani iz vsake ekipe, smo članice Društva 
kmetic Turnišče na prireditvi zelo uživale in se imele lepo.

Marija Ščap
predsednica Društva kmetic Turnišče
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IZVOD ZA VETERINARSKO POSTAJO

AKCIJA
S / K

2020/II.

IZVOD ZA DRUŠTVO

PODATKI O LASTNIKU ŽIVALI (vpišite):

Ime in Priimek:

Naslov:

Občina:

Tel. št. / e-pošta:

Pes (vpišite število pri posameznem spolu): Ž M 

Mačka (vpišite število pri posameznem spolu):      Ž      M  

P O M E M B N O !
Z enim kuponom lahko popust uveljavite za več živali.

Pred sterilizacijo oz. kastracijo mora biti vaša žival zdrava in razglistena!

Po zaključku akcije bomo izžrebali 5 nagrajencev, katerim bomo podelili nagrade!

ŠPORTNE AKTIVNOSTI ŠPORTNEGA DRUŠTVA IZZIV - POMURJE
Teniška liga ŠD Izziv Pomurje - Turnišče se igra na teniškem igrišču v Turnišču. Na-
men teniške lige ŠD Izziv Pomurje je popularizacija gibanja, aktivnega preživljanja 
prostega časa in druženja. Jeseni se začne nova sezona. 
Ko se dnevi krajšajo, po navadi opuščamo tudi fizično aktivnost, ob tem pa nam 
pada naravna odpornost. Za ohranjanje fizične aktivnosti bomo za vas v jesenskih 
dnevih organizirali funkcionalno vadbo in HIT vadbo. Vadbi prispevata k izboljšanju 
psihofizičnega počutja, k večji poraba kalorij in zmanjšanju stresa. Vse to vodi k 
boljšemu splošnemu počutju.
ABC ŠPORTA je vadba za otroke od štirih do sedmih let. Osnovna vsebina je vadba, 
ki temelji predvsem na razvoju osnovnih gibalnih sposobnostih in spretnostih, ter je 
prilagojena posameznim starostnim stopnjam, predznanju in količini vadbe. Poudarek je na vajah iz gimnas-
tike, osnovne motorike, atletike in iger z žogo. Športni program ABC Športa – Mladi Športnik prilagaja vadbo 
otrokovi starosti, sposobnostim, lastnostim, potrebam in interesom. Glavni namen splošne gibalne vadbe je 
skozi igro in na zabaven način razvijati gibalne sposobnosti ter približati šport otroku do take mere, da se bo 
tudi kasneje sam in zavestno ukvarjal s športom. Športni program ABC ŠPORTA Mladi Športnik prilagaja vadbo 
otrokovi starosti, sposobnostim, lastnostim, potrebam in interesom.
Več informacij o aktivnostih športnega društva si lahko preberete na www.izziv-pomurje.si.
PRIJAVE NA PREDSTAVLJENE ŠPORTNE AKTIVNOSTI SE ZBIRAJO DO KONCA SEPTEMBRA na info@izziv-
pomurje.si. Vabljeni, da se nam pridružite!

POHOD V LENDAVSKE GORICE 
5. septembra bomo organizirali zdaj že tradicionalni pohod ob potoku Ledava v Lendavske gorice do zidanice 
družine Sep. Pričetek pohoda bo ob 8.30 izpred Občinske zgradbe v Turnišču. Pot nas bo vodila skozi Nedelico 
do mosta pri Ginjevcu na desnem bregu Ledave  skozi Črni log do zapornice na Ledavi in nato do Dolge vasi 

OBVESTILA

KD RDEČI ZVONČEK NEDELICA 
Kulturno društvo Rdeči zvonček Nedelica tudi v poletnih mesecih ni 
mirovalo, čeprav so ukrepi vlade in NIJZ popolnoma spremenili zastavljene 
načrte. Ker se je zasaditev ob vhodu v vas Nedelica že pošteno razrasla 
in ni več spominjala na obliko zvončka, so nekateri člani zavihali rokave 
in zasaditev obrezali ter jo ponovno olepšali. Poletni nedeljski popoldnevi 
pa so ob lepem vremenu bili namenjeni kolesarjenju, in sicer so se člani 
odpravili na več različnih točk v Prekmurju, ena izmed njih je bil tudi Otok 
ljubezni v Ižakovcih. Tovrstna kolesarjenja se bodo nadaljevala tudi v 
naslednjih mesecih, dokler bo vreme to dopuščalo.
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Informacije za Varaški list lahko posredujete na tel.: 02-572 22 24 ali na e-naslov: info@turnisce.si.

DOGAJANJA V MESECU SEPTEMBRU

DNEVNI CENTER ZA STAREJŠE V TURNIŠČU -  Za prijave in dodatne informacije o izvajanju programa dnevne-
ga varstva se lahko obrnete na socialno službo Doma starejših Rakičan, vsak delovni dan med 11. in 13. uro na 
tel. št. 02 532 16 30 ali preko e-naslova dom.rakican@siol.net. 

POMOČ NA DOMU V OBČINI TURNIŠČE  - Storitev pomoč na domu v občini Turnišče izvaja Dom starejših Len-
dava. Za vse informacije glede storitve se lahko obrnete na koordinatorko za pomoč na domu go. Darjo Varga, 
na tel. št.  059 253 167, 02 578 12 36 ali na e-naslov darja.varga@dslendava.si.

 »  Sobota, 5. 9. 2020, ob 8.30 - Pohod v Lendavske gorice; organizator Kolesarski Klub Varaški šujstri.

 »  Sobota, 5. 9. 2020, ob 15.00 - Druženje ob ognju in preizkus fitnesa na prostem za člane društva; orga-
nizator Kolesarsko pohodniško društvo Pedal Gomilica.

 »  Sobota, 26. 9. 2020, ob 15.00, Kovačeva domačija v Nedelici - Lüpanje kukurce; organizator: KD Rdeči 
zvonček Nedelica.

20% POPUST PRI CENI STORITVE
NA VSEH VETERINARSKIH AMBULANTAH V POMURJU 

od 1. 9. do 31. 10. 2020

KAJ JE TO? Sterilizacija in kastracija sta operativna posega, ki ju opravi veterinar. Namen je 
         preprečiti nezaželeno razmnoževanje, ki vodi v nezaželena legla mladičev.
DOLŽNOST! Dolžnost lastnikov živali je, da preprečijo nekontrolirano razmnoževanje:              
           “Skrbnik hišnih živali mora z zagotovitvijo osamitve, kontracepcije, sterilizacije ali 
           kastracije živali preprečiti rojstvo nezaželenih živali.” (11. člen Zakona o zaščiti živali)

POMOČ: Če se vaše mačke ne pustijo prijeti, nas pokličite na 070 879 212. 

ZA STERILIZACIJO / KASTRACIJO VAŠE ŽIVALI,
POKLIČITE NA NAJBLIŽJO VETERINARSKO POSTAJO.

KUPON ODREŽITE, IZPOLNITE IN PRINESITE S SEBOJ
NA POSTAJO. 

Za vedno smo odgovorni za tisto, kar smo udomačili!

mimo lovske koče po Dolgovaških goricah do navedene zidanice. Pohod bo trajal okrog 4 ure, zato je predviden 
prihod na cilj ob 13. uri. Nazaj grede bo organiziran prevoz. Če se kdo želi udeležiti le večernega druženja pri 
zidanici družine Sep, si lahko organizira lastni prevoz. 
Vse udeležence prosimo, da se zaradi organizacijskih priprav prijavite tajnici društva (ga. Maja Toplak) na tele-
fon 031-763-553 najkasneje do sobote zjutraj na dan pohoda. Ta dan bo v Lendavskih goricah prav tako 
tradicionalno proščenje pri kapeli, kjer si bomo lahko ogledali tudi mumijo Hadika.

Prisrčno vabljeni na pohod!
Kolesarski Klub Varaški šujstri


