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S Kulturnim društvom Gomilički dégaši smo se 
nedavno odzvali povabilu v Dom za starejše v 
Beltincih in se oskrbovancem pridružili ob dnevu 
pečenja kostanjev. Ob zvoku harmonike in petja so se 
oči dedkov in babic zaiskrile, med pavzo pa je z njimi 
stekel prijazen pogovor. Nato smo zaplesali še splet 
prekmurskih plesov, pri katerem so se nam pridružili še 
oskrbovanci. Naš obisk in nastop jih je zalo razveselil. 

Od njih smo se poslovili s prijetnimi občutki. Dejali so 
še, “pa pridite še kaj, ne pozabite na nas«! 
 Naj še omenimo, da smo se člani društva pridružili 
tudi Kulturnemu društvu Rdeči zvonček pri dogodku 
Lüpanje kukurce. Temu nekdanjemu opravilu se nismo 
mogli odreči. Po kratkem kulturnem programu je 
sledilo delo, nato pa še ljudska pesem, ki je kot nekdaj 
odmevala dolgo v noč. Lepo je bilo z vami, Nedlički 
prijatelji petja!
Ob koncu oktobra se kljub veliki zasedenosti nismo 
odpovedali tudi nastopu v Nedelici na srečanju ljudskih 
pevcev. S pesmijo smo se srečali dolgoletni prijatelji!
Na prvo nedeljo v novembru smo s petjem obogatili 
blagoslov obnovljenih križnih znamenj v Gomilici! 
Veseli nas, da so bili vsi križi v vasi obnovljeni v zelo 
kratkem času in da zdaj tudi kot kulturna dediščina 
krasijo našo vas Gomilice.

Slava Nedelko
Predsednica KD Gomilički dégaši

S ponosom lahko povem, da nam je v Gomilicah uspelo 
obnovili vseh pet križev. V lanskem letu je bil s strani 
Krajevne skupnosti Gomilica obnovljen tako imenovan 
»Balažev križ«, ki je bil poškodovan v prometni nesreči. 
Istočasno je družina Nerad obnovila »Rajov križ«, ki 
stoji na poti med Nedelico in Gomilicami. Križa smo 
takrat tudi blagoslovili.
Letos smo sklenili, da bomo obnovili še ostala dva 
križa, za katera skrbi KS Gomilica. Dotrajan križ na 
pokopališču je bil nujno potreben obnove. Zato smo 
se odločili, da ga v celoti postavimo na novo. Vse, 
razen korpusa, katerega smo prav tako prenovili, saj 
ga je bilo potrebno pobrusiti, kitati in pobarvati. Na 
željo našega župnika patra Tonija in s strinjanjem 
vseh članov krajevne skupnosti je korpus (obnovljen) 
ostal lesen. Križ je bil v taki obliki postavljen leta 1992, 
obnavljali pa smo ga v lastni režiji. Posebno zahvalo za 
obnovo tega križa izrekam Antonu Tivadarju, Štefanu 
Baligaču, Silvoju in Zlatku Tivadarju ter vsem, ki so pri 
obnovi kakorkoli sodelovali. 
Obnavljali smo še »Grinčov križ«, ki je bil postavljen 
okrog leta 1900 v času kuge. Zanj so prej skrbeli in ga 
vzdrževali »Grinčovi«, zdaj že pokojni družinski člani ter 

žal že pokojna Cecilija Litrop, katerim smo za njihovo 
delo hvaležni. Križ smo ustrezno sanirali, ga na novo 
prebarvali, ob njem položili plošče in v celoti obnovi 
ograjo. Prav tako smo naredili nov napis, na katerem 
navajamo, da je križ obnovljen s strani Krajevne 
skupnosti Gomilica, ki skupaj z vaščani skrbi zanj. 
Posebno zahvalo za obnovo tega križa izrekam Antonu 
Tivadarju, Gerhartu Balažicu, Stanislavu Čizmaziji in 
Jožefu Bojnecu ter vsem, ki so kakorkoli pomagali.
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S strani družine Adanič je bil obnovljen tudi »Vinčecov 
križ«, ki sta ga postavila Ferenc Vinčec in Ana Horvat, 
leta 1911.
Križe smo blagoslovili v nedeljo, 7. novembra 2022. 
Iskrena hvala našemu župniku patru Toniju in patru 
Janezu za blagoslov vseh treh križev, hvala Gomiličkim 
dégašom za lepo zapete pesmi, Vesni Trstenjak za 
pecivo, Dominiku Vnuku za posnete fotografije, 
družini Adanič za obnovo njihovega križa in prispevek 

k pogostitvi. Prav tako se zahvaljujem vsem, ki 
prinašate cvetje in sveče k našim križem ter vsem, ki 
ste se blagoslova udeležili. Še enkrat iskrena hvala 
zgoraj omenjenim, ki ste s svojim prostovoljnim delom 
najbolj zaslužni za to, da smo v naši vasi obnovili 
vse križe. Zahvalo izrekam tudi članom KS Gomilica. 
Verjamem, da bodo obnovljeni križi še naprej varovali 
našo vas.

Danijela Skledar
predsednica Krajevne skupnosti Gomilica

Za nami je delovno obdobje štirih let Krajevne 
skupnosti Turnišče, katere člani smo bili na novo 
izvoljeni na zadnjih volitvah. Nekaj preglavic pri 
delovanju, organizaciji dogodkov in prireditev nam 
je delal covid, ampak smo kljub temu s pomočjo 
vseh sodelujočih uspeli narediti nekaj koristnega. 
Vsako leto smo sodelovali pri izvedbi dnevu žena, pri 
kresovanju in prvomajski budnici, pri miklavževanju 
in božičkovanju, finančno sodelovali pri ureditvi 
zunanjosti vežice in opremili kuhinjo vežice, nabavili 
kotel za kuhanje ob raznih dogodkih in oblekli Božička 

z novo obleko, finančno pomagali PGD Turnišče, 
sofinancirali razsvetljavo na velikem nogometnem 
igrišču in nabavili nekaj dreves za zasaditev. 
Vse skupaj nam je uspelo, zaradi dobrega sodelovanja 
z Občino Turnišče, s PGD Turnišče in z Javnim 
podjetjem Varaš. Hvala vam za pomoč in sodelovanje. 
Iskrena hvala tudi vsem članom KS Turnišče za ideje, 
mnenja, sodelovanje, pomoč in potrpežljivost v našem 
obdobju.

Kocet Sabina
predsednica Krajevne skupnosti Turnišče

KRAJEVNA SKUPNOST TURNIŠČE

Tako kot kvačko skupaj drži le nekaj niti, tako vaši grbi 
povezujejo vse kraje naše občine. Krajevna skupnost 
se zahvaljuje gospe Tereziji Sobočan, ki si je že lansko 
leto zadala cilj, da sodelujete pri vseslovenskem 
projektu Slovenija kvačka. Gospa Terezija pa se tu 
ni zaustavila in je za vse krajevne skupnosti kot tudi 
za občinsko upravo samoiniciativno še dodatno 
skvačkala grbe. V imenu KS Renkovci kot tudi v imenu 
ostalih prejemnikov na novo skvačkanih grbov se vam 
zahvaljujemo za vaš domoljubni doprinos. Tudi zdaj se 
ne zaustavljajte, gospa Terezija, kvačkajte še naprej! 

KS Renkovci

PREDAJA KVAČKANIH GRBOV
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Po opravljenih trgatvah se je začelo delo v vinskih 
kleteh, kjer so po kakovostni pridelavi grozdja začela 
kletarska opravila za pridelavo vrhunske žlahtne 
kapljice. Da bi vinogradniki pridelali čim boljše 
kakovostno vino je društvo organiziralo “kletarski 
večer”, kamor so povabili strokovno svetovalko 
Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota. Tako je 
na Občini 28. oktobra vinogradnike obiskala ga. Marika 
Feher, katerim je predstavila posebnosti mladega vina 
letnika 2022. Pri tem je vinogradnikom svetovala glede 
nege in nadaljnjih postopkov kletarjenja. Vinogradniki 
so prinesli vzorce svojih vin na pokušino, kjer pa so bili 
vsi zadovoljni, saj pri pokušini teh vin ni bilo zaznati 
napak vin.
Tradicionalno so člani Vinogradniško sadjarskega 
društva Turnišče 11. novembra priredili Martinovanje. 
Tokrat je bilo Martinovanje organizirano in izvedeno 
na Polanščekovi domačiji v Turnišču. Obred krsta 
mošta so opravili člani Zavoda za okolje in turizem 
Dobrovnik, ki so z botro, ga. Marijo Gönc, mošt 
blagoslovili in z nje je nastalo novo mlado vino, katero 

so ponudili obiskovalcem. Prav tako so vinogradniki na 
blagoslov prinesli svoja mlada vina, katere so po krstu 
za pokušino ponudili še drugim. Da je dobra kapljica 
zalegla so s slastnimi langoši prisotne postregle članice 
Društva kmetic Turnišče.
Vinogradniki so v preteklem letu pridelali odlična vina, 
ki so bila ocenjena na 27. društvenem ocenjevanju vina 
letnika 2021. Tako je bilo vinogradnikom podeljenih 14 
zlatih in 11 srebrnih medalj. 

Franc Bogar
predsednik Vinogradniško sadjarskega

društva Turnišče

V petek, 25. novembra, je župan Občine Turnišče g. Borut 
Horvat podpisal pogodbo za sofinanciranje investicije 
“Rekonstrukcija čistilne naprave Turnišče” v vrednosti 
do največ 1.700.000,00 EUR, ki so zagotovljena v 

veljavnem proračunu Republike Slovenije. Potreba 
po rekonstrukciji obstoječe čistine naprave v občini 
Turnišče je rasla že nekaj let in je postopoma zahtevala 
vse več pozornosti, dokler investicijo ni bilo več možno 
prestavljati na kasnejši čas. Občinska uprava je že v 
prešnjem mandatu (2014-2018) pristopila k pripravi 
projektne dokumentacije in načrtov, ki so bili nato 
podlaga za nadaljnje usklajevanje s pristojnimi organi 
v aktualnem mandatu (2018-2022), v katerem je v 

OBVESTILA
PODPIS POGODBE O 
SOFINANCIRANJU REKONSTRUKCIJE 
ČISTILNE NAPRAVE TURNIŠČE

Ljudski pevci radi obujajo spomine na nekdanji čas, ko 
so naši dedje in babice prepevali ob raznih domačih 
opravilih in ob dolgih zimskih večerih. Kulturno 
društvo Rdeči zvonček Nedelica je v nedeljo 30. 
oktobra, v Vaško-gasilskem domu v Nedelici, pripravilo 
srečanje ljudskih pevcev. Prisluhnili smo ljudskim 
pevcem, ki so obudili spomine na preteklost, ko so se 
ljudje ob večerih družili ob peči in si veselo prepevali. 
Ljudska glasba pokriva različna področja človekovega 
življenja. Dotika se tako žalostnih dogodkov in seveda 
govori tudi o veselih doživljajih v posameznikovem 
življenju. Kot prvi so nastopili KD Štefan Raj Turnišče 
s pesmima: Eno gredo skopala bom in Pridi nazaj. 
Sledili so KD Gomilički dégaši, s pesmima: Kje so moje 
rožice in Nocoj, ko vse je mirno; Ljudski pevci iz Lipe, 
ki so zapeli Nocoj je ena luštna noč in Pod nebom 
glej oblak; KD Močvirski tulipan Radmožanci so se 
predstavili s pesmima Madžarska in Mesec sveti ober 
kleti; Gaberski mantraši KD Zarja iz Gaberja so zapeli 

Ti zemla rajska mila in Zunaj je nevihta bila. Prireditev 
so zaključili domačini, Ljudski pevci iz Nedelice, s 
pesmima: Po gorc je Jezus hodil in Pozimi pa rožice 
ne cveto. Po zaključku programa, ki ga je povezovala 
Nuša Magdič, je sledilo druženje ob pogostitvi.

Petra Magdič
Kulturno društvo Rdeči zvonček Nedelica

SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV V 
NEDELICI

KLETARSKI VEČER IN MARTINOVANJE 
2022
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DOGODKI
BOŽIČNE JASLICE POD NADSTREŠKOM, VEČERNI POHOD Z BAKLAMI IN DRUGI DOGODKI 
KOLESARSKEGA KLUBA VARAŠKI ŠUJSTRI
Kolesarski klub Varaški šujstri se je v zadnjem četrtletju letošnjega leta predstavil na Ferenčevem senju s starodobnimi 
kolesi in z vozom, na katerem je bil čevljar s svojo opravo, ter na »lüpanju kukarce« v Nedelici. Ob koncu oktobra smo 
okrasili nadstrešek z jesenskimi pridelki in z zajčki. Pred prvim tednom adventa smo prižgali prvo lučko na adventnem 
venčku, ki visi pod našim nadstreškom sredi vasi. V sredini decembra bomo postavili Božične jaslice pod nadstreškom, 
ki jih pripravljata naša člana Terezija in Alojz Horvat, spet v nekoliko spremenjeni podobi. Blagoslovitev jaslic bo 
opravljena pred začetkom Božiča, točen datum bomo sporočili naknadno. Prav tako bomo okrog Božiča izvedli večerni 
pohod z baklami do ene izmed sosednjih vasi in nazaj. Letos bomo tudi prvič organizirali izlet v sosednjo Avstrijo na 
ogled predbožičnega Dunaja. Na pot se bomo podali 17. decembra v zgodnjih jutranjih urah in si ogledali predmestje 
Dunaja in praznično okrašeno jedro mesta.

Kolesarski klub Varaški šujstri

ADVENT OB GRAMOZNICI “MALE GRABE”
3. in 10. decembra od 15.00 naprej –  

druženje ob adventnih stojnicah:
topli napitki – jedi – izdelki domačih obrti –  

ustvarjalnica za otroke

17. decembra od 13.00 naprej – božičkovanje:
- topli napitki – jedi – vožnja z Božičkom

23. december ob 17.00 – blagoslovitev jaslic

organizator: 
Klub mladih Turnišče – sekcija Ribiči in Občina Turnišče

26. 12. 2022 ob 17.00, 
Vaško gasilski dom v Renkovcih –

 Prireditev ob Dnevu samostojnosti in enotnosti –
 Koncert Miša Kontreca s 

Pomurskim tamburaškim orkestrom in 
pevko Kiaro Katalinič. 

Organizator: 
Občina Turnišče

BLAGOSLOV JASLIC V GOMILICAH
Kolesarsko pohodniško društvo Pedal Gomilica vabi vse občane na blagoslov jaslic in sicer v nedeljo, 18. decembra ob 
14. uri, na pokopališču v Gomilici.

Izdajatelj: Občina Turnišče; Fotografije: KD Rdeči zvonček Nedelica, Dominik Vnuk, VSD Turnišče, Občina Turnišče; 
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.

mesecu marcu 2022 župan Borut Horvat na podlagi vloge Občine Turnišče 
(ki je bila oddana decembra 2021) zagotovil sredstva za sofinanciranje 
investicije “Rekonstrukcija čistilne naprave Turnišče” v vrednosti do največ 
1.700.000,00 EUR, ki so zagotovljena v veljavnem proračunu Republike 
Slovenije.
Župan Borut Horvat se ob podpisu zahvaljuje ministru za gospodarski 
razvoj in tehnologijo g. Matjažu Hanu in ministru za okolje in prostor g. 
Urošu Brežanu, da sta prepoznala nujnost investicije in v novembru 2022 
podpisala tripartitno pogodbo.
Izvedba projekta “Rekonstrukcija čistilne naprave Turnišče” bo imela 
neposreden pozitivni učinek na nastanek novih delovnih mest ter na 
gospodarsko rast, saj bodo podjetja lahko širila svoje zmogljivosti, mlada 
podjetja pa bodo ob ustrezni gospodarski javni infrastrukturi pridobila 
možnost za začetek poslovanja, razvoj in nadaljnjo rast, saj smo v občini 
pred kratkim uredili gospodarsko cono. Investicijski program projekta ocenjuje, da je investicija primerna in 
nujna za izvedbo, saj bo vplivala na turistični oz. gospodarski in družbeni razvoj območja in Pomurske regije 
ter prispevala k dvigu kakovosti življenja lokalnega prebivalstva. Rekonstrukcija čistilne naprave bo povečala 
kapacitete čistilne naprave iz 4.940 PE na 6.000 PE za naselja Turnišče, Renkovci, Gomilica ter Nedelica.

KLUB MLADIH TURNIŠČE

ORKESTER
TAMBURAŠKI

POMURSKI

OBČINA
TURNIŠČE


