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6. julija so bili objavljeni rezultati poklicne mature. V 
občini Turnišče smo letos dobili dva zlata maturanta. 
To sta Gloria Vrbančič, dijakinja Srednje zdravstvene 
šole Murska Sobota, in Vito Houbar, dijak Dvojezične 
srednje šole Lendava. 
Iskrene čestitke in vse dobro na nadaljnji poti.

Društvo MISS - Moda Ideja Svetovanje Stil je v petek, 
24. junija, v Radencih v Hotelu Radin pripravilo 
tekmovanje za izbor Miss Turizma Slovenije 2022. 
Miss Turizma Slovenije 2022 je postala Inja Lebar, 
naša občanka. Inja bo zastopala barve Slovenije 
na svetovnem izboru Miss Turizma Sveta 2022 na 
Kitajskem. Inji čestitamo za njen dosežek in ji želimo 
obilo uspeha na tekmovanju. 
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V Kulturnem društvu “Štefan Raj” Turnišče smo v 
zelo kratkem času opravili veliko aktivnosti. Pevke 
ljudskih pesmi smo zapele v Beznovcih na prireditvi 
Pesem naj druži ljudi in ob praznovanju 10. obletnice 
Kolesarskega kluba Varaški šujstri. Predstavile smo 
se v Lendavi na Predstavitvi društev Zveze kulturnih 
društev Lendava in zapele v Gomilicah na prireditvi 
Naj se čuje pesem. Gostovale smo tudi v Laslovem na 
Hrvaškem, kjer smo zapele in zaplesale. Zapele smo 
še na prireditvi Kuhanje po domače na Polanščekovi 
domačiji.
Sekcija ročnih del je v tem času pripravila dve prijetni 
delavnici. Na prvi so pridne članice nabirale zelišča, na 
drugi delavnico pa so izdelovale orhideje iz najlonskih 
žabic. Sekcija je pripravila tudi razstavo ročnih del na 
Polanščekovi domačiji ob priliki Kuhanja po domače. 

Naslednja sekcija folklorna skupina je zaplesala 
ob Dnevu naravne in kulturne dediščine zraven 
Čevljarskega muzeja, zvečer pa še na kresovanju 
pri Malih (Magdičevih) grabah. Zaplesali so tudi ob 
10. obletnici KK Varaški šujstri, opravili predstavitev 
folklore otrokom v vrtcu ter s plesom in skečem 
popestrili proslavo v Gomilicah na svečani gasilski 
prireditvi. Potovali in gostovali so v Laslovem na 
Hrvaškem in zaplesali v Nedelici na dogodku Druženje 
na Kovačevi domačiji.
S Kulturnim društvom smo se udeležili obeh druženj 
društev, tako na Polanščekovi domačiji kot na 
Kovačevi domačiji in povsod nam je bilo lepo. Kuhali 
smo, se zabavali in družili.

Tatjana Dravec Vuk
Predsednica KD “Štefan Raj” Turnišče

AKTIVNOSTI KULTURNEGA DRUŠTVA “ŠTEFAN RAJ” TURNIŠČE

18. junija smo gasilci Občine Turnišče večstransko 
praznovali. Praznovali smo 10 let ustanovitve 
Gasilske zveze Turnišče, 90 let PGD Gomilica, razvili  
smo nov prapor gasilske zveze in prevzeli dve novi 
gasilski vozili,  in sicer, GVV1 za PGD Gomilica in GV 
za zvezo Nissan Navaro. Ob tej priliki smo se zbrali 
v Gomilicah in dogodke skupaj obeležili. Prireditev 
smo pričeli s povorko gasilskih praporjev,  gasilcev, 
nastopajočih, godbe Odranci in vseh gasilskih vozil. 
Sledila je proslava s kulturnim programom, kjer so 
nastopili KD Gomilički degaši, Folklorna skupina KD 

“Štefan Raj” Turnišče in deklamacija domače gasilke. 
Tekom proslave smo predali prapor gasilske zveze in 
se ob tem vsakemu donatorju zahvalili za botrstvo in 
trakove. Blagoslovili in predali smo svojemu namenu 
tudi nova vozila. Zahvalili smo se vsem sponzorjem, 
donatorjem in vsem, ki so na kakršni koli način 
pomagali, da so vse te pridobitve lastnine bodisi PGD 
Gomilica ali Gasilske zveze Turnišče. V pričakovanju, 
da nam bodo vse nove pridobitve dobro služile vas 
pozdravljamo z gasilskim pozdravom »Na pomoč«.

GASILSKI PRAZNIK V OBČINI TURNIŠČE
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Vinogradnice in vinogradniki, ki imajo svoje vinograde 
na območju goric pri Strehovcih, so v soboto, 25. 
junija, odprli vrata svojih kleti in pričakali pohodnike. V 
Vinogradniško sadjarskem društvu smo ta dan namreč 
organizirali tradicionalni pohod po Strehovskih 
goricah. Pohod je potekal v popoldanskem času. 
Kot prvi na poti je vrata svojih kleti odprla družina 
Marjana Gjure iz Turnišča, nato družina Marije Režonja 
iz Turnišča in družina Viktorije in Alojza Vukana iz 
Turnišča. Pohod se je zaključil pri družini Alojza Raja 
iz Turnišča. Vreme nam je bilo naklonjeno, saj je bilo 
toplo in sončno. Gostitelji so pohodnike pričakali s 
prigrizki in s hladno pijačo, kar jim je v vročini tudi 
prijalo. Vodstvo VSD Turnišče se zahvaljuje vsem, ki 
so odprli vrata svoje kleti in pričakali pohodnike.

Franc Bogar
Predsednik Vinogradniško sadjarskega

društva Turnišče

POHOD VINOGRADNIŠKO 
SADJARSKEGA DRUŠTVA 

9. julija smo imeli na domačiji Štefana Kovača v 
Nedelici prireditev »Druženje na Kovačevi domačiji«. 
K sodelovanju smo povabili društva iz občine 
Turnišče in okoliška društva. Druženje smo začeli 
ob 15. uri s kuhanjem jedi na žlico. Vsako sodelujoče 
društvo je lahko kuhalo jed po lastni izbiri. Pri 
kuhanju so sodelovala 4 društva iz občine Turnišče ter 
društvi iz Lipe in Lipovec. Ob 18. uri je bila proslava, 
na kateri so nastopili otroci iz Nedelice s plesom, 
KD Rdeči zvonček Nedelica so zastopali pevci ter 
dramska skupina s skečem, s prekmurskimi plesi se 
je predstavila folklorna skupina iz Turnišča, za konec 
programa pa je za veselo razpoloženje poskrbelo KD 
Gomilički dégaši. 

Sodelujoče skupine so vse jedi na koncu brezplačno 
razdelile med obiskovalce, kar je bil tudi pogoj za 
sodelovanje pri kuhanju. Tako se je za vsakega našlo 
nekaj: ričet, golaževa juha, zafrigane ugorke, bograč 
… za posladek pa sladke palačinke ter pecivo. Da 
nismo bili žejni pa so poskrbeli člani PGD Nedelica. 
Hvala družini Kovač, da smo se lahko družili na njihovi 
domačiji, povezovalki programa, vsem sodelujočim 
društvom, nastopajočim ter njihovim mentorjem. 
Predvsem pa hvala vsem obiskovalcem, ki so nas s 
številčnostjo prijetno presenetili.
Z upanjem na še več takih lepih druženj,

KD Rdeči zvonček 
Nedelica

DRUŽENJE NA KOVAČEVI DOMAČIJI
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Kolesarsko pohodniško društvo Pedal Gomilica se 
je odzvalo na vabilo Društva kmetic Turnišče in tako 
smo 2. julija na Polanščekovi domačiji skuhali odličen 
bograč. Skuhan bograč smo razdelili med člane  
društva in ga dali v pokušino tudi ostalim 
obiskovalcem.
Prav tako so se naši člani udeležili prireditve Druženje 
na Kovačevi domačji, 9. julija, ki jo je pripravilo 
Kulturno društvo Rdeči zvonček Nedelica. Tudi na tej 
prireditvi smo skuhali jed na žlico in jo razdelili med 
člane društva in ostale goste.

KPD PEDAL Gomilica

AKTIVNOSTI DRUŠTVA KPD PEDAL GOMILICA

Spoštovani bralci Varaškega lista, želim Vam 
predstaviti delo Društva kmetic Turnišče v mesecu 
juliju, ki je za društvo bil zelo aktiven mesec:
V četrtek, 4. julija ob 14. uri, smo se zbrala društva 
iz občine Turnišče na Polanščekovi domačiji, kjer 
smo po domače kuhali bograč. Sodelovalo je sedem 
ekip in med sabo nismo tekmovali, ampak je bilo 
lepo druženje. Na tem dogodku je Društvo kmetic 
pripravilo tudi razstavo peciva, ki smo ga na dogodku 
razdelili in pojedli,  na razstavi pa so sodelovala tudi 
druga društva s svojimi izdelki. Za popestritev na 
dogajanju je poskrbelo Kulturno društvo Gomilički 
dégaši in ljudske pevke iz Kulturnega društva “Štefan 
Raj” Turnišče.

V soboto, 9. julija, smo sodelovale tudi na prireditvi 
Druženje na Kovačevi domačiji s Kulturnim društvom 
Rdeči zvonček Nedelica, kjer se je kuhalo različne 
jedi na žlico. Društvo kmetic Turnišče je kuhalo 
skoraj pozabljeno jed “Zafrigane ugurke”. Bilo je zelo 
zanimivo. Naša jed  je hitro zmanjkala.

AKTIVNOSTI DRUŠTVA KMETIC TURNIŠČE
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V torek, 12. julija, se je 15 članic društva odzvalo 
prošnji g. patra Tonija, da na letošnjem oratoriju 
ocvremo čez 400 kosov langaša in ocvrtih bučk za 
otroke in animatorje.

 

Konec tedna, v petek, smo pomagale pri peki čez 200 
palačink in pri razdelitvi.
V soboto, 16. julija, pa je prišel naš najlepši dan, ko smo 
se udeležile 4. festivala langaša v Gaberju in izmed 11 

ekip osvojile priznanje za “Najizvirnejši langaš”. Za 
uspeh nam je čestital tudi poslanec g. Janez Magyar. 

Vsem članicam Društva kmetic Turnišče najlepša 
hvala za vso vloženo delo v minulem mesecu.

Marija Ščap
predsednica Društva kmetic Turnišče

Kolesarski klub varaški šujstri smo se v soboto, 16. 
julija, prvič udeležili kulturno-turistične prireditve 
Zrinijada v Hrvaškem kulturnem centru Zrinski v 
Lendavi. Ob tej priložnosti smo prikazali srednjeveško 
ročno izdelavo čevljev. Poleg našega društva so se 
udeležili tudi srednjeveški rokodelci iz Koprivnice, 
Društva zbirateljev iz Pomurja in kuharji tradicionalnih 
jedi, ki so kuhali trgance, pretepeni fižol in zrinski 
perkelt. Nato je sledil še kulturni program z gledališko 
predstavo KUD Žižkovec, tamburaši in folklora 
skupina.
V soboto, 20. avgusta, se bo društvo predstavilo na 
60. Mednarodnem kmetijsko živilskem sejmu »AGRA« 
v Gornji Radgoni.

Podpredsednik KK Varaški šujstri
Avgust Ferčak

KOLESARSKI KLUB VARAŠKI ŠUJSTRI GOSTOVALI NA HRVAŠKEM
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15. POLETNA NOGOMETNA ŠOLA IN TABOR ABC 
ŠPORTA
V petek, 1. julija, smo zaključili tradicionalno poletno 
nogometno šolo in tabor ABC ŠPORTA, ki je namenjen 
otrokom od 5. do 13. leta starosti. Od ponedeljka do 
petka je 45 vadečih dnevno imelo 3 gibalne aktivnosti, 
obiskali so vodni park, spoznali delo Bakovskih 
mažoretk in spoznavali še druge športe. Na koncu 
smo stašem prikazali naučeno tekom tedna in proti 
slednjim odigrali nogometne tekme. Preživeli smo 
nepozaben teden poln smeha in dobre volje. 
Projekta ne bi mogli izpeljati brez pomoči lokalnih 
podjetnikov, ki so se odzvali naši prošnji za pomoč: 
Mlinarstvo Premoša, Planika, Zidarstvo Padar, 
Skupina M.K. 
Zahvaljujemo se tudi NK TURNIŠČU in OŠ TURNIŠČE, 
kakor tudi Občini Turnišče in MNZ Lendava za 
podporo.

TENIŠKA LIGA TURNIŠČE
V začetku julija se je končala spomladanska teniška 
liga, ki je potekala od konca aprila do 9. julija. V ligi je 
nastopilo 14 igralcev.
Končna razvrstitev: 1. mesto GRUT ANDREJ, 2. mesto 
LEBAR JANEZ, 3. mesto BOKAN ANDREJ, sledijo: 
Ropoša Bojan, Lutar Denis, Farkaš Peter, Burger Jan 
in Novak Damjan.
Vabljeni, da se nam pridružite na jesenski 
izvedbi teniške lige, ki se začne konec avgusta. 

VIII. VARASH OPEN 2022 
Lebar Janez je letošnji kralj varaške “svete trave”.
Že osmo leto zapored, smo na teniškem igrišču v 
Turnišču, v soboto, 16. julija, organizirali teniški turnir 
VARASH OPEN, kamor se uvrsti 8 najboljših iz lige. 
Ponovno je svoje mojstrstvo pokazal Lebar Janez, ki 
je v finalu z 6:2 3:6 6:3, premagal v ligi neporaženega 
Grut Andreja. 
Čestitamo Janezu za 6. zaporedno zmago na VARASH 
OPNU.

POLETNA NAMIZNOTENIŠKA LIGA

V petek, 22. julija, je potekal zadnji igralni dan poletne 
namiznoteniške lige, v kateri je bilo vključenih 18 
igralcev in je potekala 6 tednov. Zasluženo najboljši z 
vsemi zmagami je tokrat bil Zver Marjan, drugo mesto 
je dosegel Premoša Martin, tretje pa Gjerkeš Štefan. 

Športno društvo Izziv Pomurje

AKTIVNOSTI ŠPORTNEGA DRUŠTVA IZZIV - POMURJE 
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Občina Turnišče je meseca maja prejela Sklep o določitvi 
višine sredstev za sofinanciranje Rekonstrukcije 
zdravstvene postaje Turnišče od Ministrstva za zdravje. V 
naslednjih mesecih bomo v okviru rekonstrukcije uredili 
novo sobo za medicinske sestre, dve splošni ambulanti, 
referenčno ambulanto, laboratorij, garderobe ter 
parkirišče pred Zdravstveno postajo Turnišče.

V času gradbenih del se bo splošna ambulanta 
zdravstvene postaje začasno preselila v Večnamenski 
center na Cvetni ulici 1A, lekarna in zobozdravstvena 
ambulanta pa bosta še naprej delovali nemoteno na 
lokaciji zdravstvene postaje, vse obiskovalce le-teh pa 
prosimo za razumevanje in predlagamo, da uporabljate 
druga javna parkirišča.

Folklorna skupina Kulturnega društva “Štefan Raj” 
Turnišče, vabi nove pare in posameznike, da se nam 
pridružite in nam pomagate s svojimi plesnimi koraki 
še naprej ohranjati kulturno izročilo in dediščino 
našega kraja. Pridi in se nam pridruži! Za vse 
informacije sta vam na voljo Urška Černi (031 350 503) 
in Aleš Balažic (040 323 849).

V ČASU REKONSTRUKCIJE ZDRAVSTVENE POSTAJE TURNIŠČE BO SPLOŠNA 
AMBULANTA ZAČASNO PRESELJENA V VEČNAMENSKI CENTER

FOLKLORNA SKUPINA KULTURNEGA 
DRUŠTVA “ŠTEFAN RAJ” TURNIŠČE 
VABI

OBVESTILA

DOGODKI

PROSIMO, DARUJTE KRI!
RKS - OZ Lendava vas vljudno vabi na  
krvodajalsko akcijo, ki bo potekala v:

PROSTORIH OBČINE TURNIŠČEPROSTORIH OBČINE TURNIŠČE
v petek, 12. 8. 2022 od 7. do 11. ure.

PROSIMO, POKLIČITE IN SE NAROČITE
NA DAROVANJE KRVI

Na tel.: 041 479 242 ali 041 320 796
Krvodajalcem se zahvaljujemo za odziv, 

razumevanje ter upoštevanje vseh preventivnih 
zaščitnih ukrepov.

• Četrtek, 25. 8. 2022 ob 17. uri - Mamca pripovidavlejo 2. zgodbico – pravljična urica v Krajevni knjižnici Turnišče; 
organizator Občina Turnišče.

• Sobota, 27. 8. 2022, - Pokal Občine Turnišče; organizator  NK Turnišče
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Izdajatelj: Občina Turnišče; Fotografije: Društvo MISS; Občina Turnišče; KD “Štefan Raj” Turnišče, VSD Turnišče,  Društvo kmetic Turnišče, KD Rdeči 
zvonček Nedelica; PGD Gomilica; GZ Turnišče; ŠD Izziv Pomurje, KK Varaški šujstri, Gloria Vrbančič, Vito Houbar; Naklada 1000 izvodov; Varaški list 
Občine Turnišče ni naprodaj, prejme ga vsako gospodinjstvo v občini Turnišče brezplačno.

Informacije za Varaški list posredujte na tel.: (02) 572 22 24 ali na e-naslov: info@turnisce.si.

PROGRAM PRAZNOVANJA VELIKE MAŠE 2022

četrtek, 11. avgust

God sv. Klare, ustanoviteljice 
sester klaris. 
Pri sestrah klarisah sv. maša ob 
6.00 in 17.00 uri. 
V župnijski cerkvi sveta maša ob 
7.30 in ob 19.00 uri.

nedelja, 14. avgust

Svete maše: ob 6h pri klarisah; 
v cerkvi ob 7h, 9h, 10.30, 18h 
(oratorijska) in 20h (zakonci).

sobota, 20. avgust

Romanje župnijske Karitas v Belo krajino

nedelja, 21. avgust

Srečanje bolnikov, invalidov in starejših vernikov. 
Ob 14. uri molitvena ura, ob 15. uri sv. maša; med 
mašo podelitev bolniškega maziljenja.

POPOLDANSKI DEL
VARAŠKE NOČI:

Sobota, 13. 8. 2022,  
ob 12.00 
– parkirišče tovarne Planika; 
Srečanje upokojencev 
Občine Turnišče; 
organizator DU Turnišče.

Sobota, 13. 8. 2022, 
 ob 13.00
 - parkirišče tovarne 
Planika; Srečanje pevskih 
skupin »Pojemo za vas«; 
organizator KD Štefan Raj 
Turnišče.

sobota, 13. avgust

Svete maše po delavniškem 
razporedu.
Ob 16. uri pozdrav dojenčku – 
srečanje za starše z majhnimi 
otroki. Na prvem mestu vabljeni 
otroci prebivajoči v turniški 
župniji (občini) in rojeni v letu 
2019, 2020 in 2021.

petek, 12. avgust

Klečanje – celodnevno češčenje 
svetega Rešnjega Telesa.
Sv. maše ob 6h (pri klarisah), v 
cerkvi ob 8h, 10h in ob 19h.
Po večerni sv. maši sledi koncert 
marijanskih pesmi našega 
pevskega zbora Marija pod 
logom.

ponedeljek, 15. avgust, praznik Marijinega Vnebovzetja

Sv. maša ob polnoči, nato ob 5. (župnija Beltinci), 6., 7. uri;
ob. 8. uri sv. maša v madžarskem jeziku (župnija Dobrovnik);
ob 10. uri glavna romarska slovesna sv. maša – vodi 
                      msgr. dr. Peter Štumpf;
ob 15. uri sv. maša pri sestrah klarisah;
sveti maši še ob 17. in 19. uri.


