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18. aprila smo se zbrali na vrtnariji Barbara Pintarič, kjer je 
sledilo izpopolnjevanje o zatiranju škodljivcev na zelenjavi 
in okrasnih rastlinah.

Drugo srečanje je bilo 12. maja na praktični delavnici, kjer 
smo kuhale »trgance« jih posule z makom in sladkorjem, 
pekle smo tudi »koruzno zlevanko« z jabolki in makom 
ter« gibico«

Naše naslednje udejstvovanje je bilo tudi na dnevu narave 
in kulturne dediščine, 14. maja, kjer smo za prisotne 
pripravile pasulj in langaš. 

Srečale smo se 5. maja in se dogovorile za sodelovanje saj 
nam je v skupnem interesu, da se ohranijo stari recepti 
naših babic s sestavinami, ki so šle že skoraj v pozabo, 
ena od takih je mak in vse kulinarične dobrote, ki se dajo 
pripraviti z makom. 
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POGLED NAZAJ

AKTIVNOSTI KMEČKIH ŽENA V APRILU IN MAJU 
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Tudi v Renkovcih stoji mlaj in po dolgem času smo prižgali 
kres. Nogometno društvo Renkovci je ob prazniku dela 
organiziralo kresovanje. Zbrane je nagovorila rekrutka 
Petra Vinčec. Po krajšem glasbenem programu je sledilo 
druženje pozno v noč.

Nogometno društvo Renkovci

Kolesarski klub Varaški šujstri je v nedeljo, 8. maja, 
organiziral kolesarjenje k Copekovemu mlinu v Mali Polani 
k lovski koči LD Polana. Kljub muhastemu vremenu se nas 
je na Polanščekovi domačiji ob poldnevu zbralo okrog 
dvajset kolesarjev, ki so se podali na pot proti Nedelici, 
Brezovici in Mali Polani. Kolesarili smo skozi omenjene 
vasi, ker je zaradi razmočenosti poljskih poti skozi Malo 
polanski gozd bilo neprimerno. Ob lovski koči Lovske 
družine se nas je zbralo okrog sedemdeset članov društva, 
veliko se jih je pripeljalo tudi z osebnimi vozili. Povabili smo 
tudi kolesarje Dimeke iz Beltinec, ki so se nam rade volje 
pridružili. Ob specialitetah z žara, ki sta jih pripravljala dva 
Stanka, je druženje odlično uspelo. Tudi vreme se je čez 
čas popravilo in bilo spomladanskemu času primerno.
Zadnjo soboto v maju smo organizirali tudi pohod ob 
Ledavi v Lendavske gorice do zidanice Sepovih, kjer se je 
zbralo tudi kar lepo število pohodnikov in kolesarjev.

KK Varaški šujtri

10. maj 2022 - BALINANJE
Imeli smo zelo bogat in živahen teden na Polanščekovi 
domačiji, ki se je začel že 9. maja s pripravami na balinanje 
naslednji dan. Za ta dogodek je pravzaprav “kriv” lanski 
september, ko je Občina z evropskim projektom “Skrbna 
skupnost za skupni razvoj” pridobila dvostezno balinišče. 
V Društvu upokojencev Turnišče smo sprejeli izziv in 
s Komisijo za šport pri PPZ DU Murska Sobota skupaj 
soorganizirali tekmovanje za balinanje moških ekip 
Pomurja. Med 9. in 15. ure se je 9 ekip v lepem sončnem 
vremenu pomerilo v doseganju najboljših točk. Balinale 
so ekipe DU iz Bakovcev, Murske Sobote, Lendave, Gornje 
Radgone, Černelavcev, Ljutomera, Bodoncev-Brezovcev-
Zenkovcev, Beltincev in  iz Turnišča. Ekipi iz Bakovcev in 
Lendave sta osvojili pokala za 1. In 2. mesto, tretje mesto 
pa je v igri z ekipo iz Turnišča osvojila ekipa iz Murske 
Sobote. Klub temu, da smo prvič organizirali takšen 
dogodek in se srečali tudi z začetniškimi organizacijskimi 
težavami, smo tekmovanje uspešno izpeljali. Obiskala sta 

Po daljšem času smo se člani Vinogradniškega sadjarskega 
društva Turnišče ponovno srečali in se odpravili na 
strokovno ekskurzijo v Maribor, kjer smo obiskali del 
Mariborske vinske ceste. Tako smo v soboto, 7. maja, 
obiskali in si ogledali Hišo Stare trte, kjer smo spoznali 
najstarejšo trto na svetu. Njeno potomko imamo tudi 
pred občinsko zgradbo v Turnišče. Nato smo se zapeljali 
po mariborski vinski cesti na Meljski hrib k Vinogradništvu 
Kaloh, ki je znano po izjemno sladkih in predikatnih vinih, 
katere smo z veseljem poskusili. Pot nas je peljala naprej 
v smeri Vodole, na Ekološko vinogradništvo Valentan, kjer 
nam je mladi gospodar predstavil njihov način pridelave 
grozdja in kletarjenja. Prav tako smo preizkusili njihova 
odlična vina. Po degustaciji nas je pot pripeljala na 
kosilo, na Kmečkem turizmu Bračko-Rebernik. Tam so 
nas pričakali s toplim kosilom in dobro pijačo. Po kosilu 
smo se odpravili še do Vinske fontane, kjer smo preizkusili 
vina lokalnih pridelovalcev. Prav tako smo se prepričali, 
kako so se lokalni vinogradniki združili, da promovirajo 
in prodajajo svoja vina. Po napornem dnevu smo se 
v večernih urah vrnili v domači kraj in zaključili naše 
potovanje in spoznavanje vinske ceste.

Vinogradniško in sadjarsko društvo Turnišče

POSTAVITEV MLAJA IN KRESOVANJE 
V RENKOVCIH

KOLESARJENJE K COPEKOVEMU
MLINU

DRUGI TEDEN V MAJU - ŽIVAHNO IN 
BOGATO

IZLET VINOGRADNIŠKEGA SAD-
JARSKEGA DRUŠTVA TURNIŠČE PO 
MARIBORSKI VINSKI CESTI
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nas tudi župan Borut Horvat in direktor Občinske uprave 
Boštjan Horvat. V nagovoru župana je bilo začutiti podporo 
domačemu Društvu upokojencev in vsem, ki so bili tisti 
dan na Polanščekovi domačiji. Za vso opravljeno delo se 
zahvaljujem vsem, ki ste pomagali, posebna zahvala gre 
odboru za šport pri DU Turnišče.

Dnevi ohranjanja kulturne dediščine
Živahnost na Polenščekovi domačiji se je nadaljevala tudi 
po balinanju, po katerem smo pripravili nov dogodek – 
Razstavo ročnih del ustvarjalk in ustvarjalcev, ki ohranjajo 
in pokažejo, kaj se lahko ustvari ob dolgih večerih ali ob 
prostem času. Na razstavi smo lahko videli izdelke, ki so 
nastali s številnimi vbodi ali ob sukanju klekla, igel pletilk, 
čopiča, raznega rezljanja in lepljenja, ter ustvarjanja 
iz odpadnega materiala. Na razstavi so sodelovali 
ustvarjalke in ustvarjalci iz Nedelice, Renkovcev, 
Turnišča in povabljena sekcija ročnih del iz Društva 
upokojencev Beltinci. Razstavljen je bil tudi skvačkan 
občinski grb, simbol naše Občine, vrednota vsakega 
občana in državljana. To zahtevno nalogo je izpeljala 
in s kvačko izdelala ga. Terezija Sobočan, naša občanka 
iz Renkovcev. Tovrstno razstavo bomo še organizirali. 
Želimo, da bi postala tradicionalna v teh dneh ohranjanja 
kulturne dediščine, sproti pa bomo nekoliko dopolnjevali 
koncept dogodka. Vsem za vso pomoč in konstruktivno 
sodelovanje izrekam HVALA.

Za Društvo upokojencev Turnišče, 
Danica Kocet

V soboto, 14. maja, smo v občini Turnišče po dveh letih 
premora obudili prireditev Dan naravne in kulturne 
dediščine, na kateri so bile predstavljene znamenitosti 
naše občine.

DAN KULTURE IN NARAVNE 
DEDIŠČINE 
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Zbrali smo se v zelo lepem številu pred gasilskim domom v 
Gomilici, kjer nas je v uvodnem nagovoru pozdravil župan 
Borut Horvat, nato pa je potek dogajanja predstavila ga. 
Silva Lutar. V Gomilici je bil možen ogled Halasove sobe. 
Po pogostitvi se je pot nadaljevala proti Nedelici, kjer nam 
je g. Boris Kučko predstavil Ancovo galerijo in tudi povedal 
nekaj o nastanku in ohranitvi že skoraj pozabljenih 
predmetov. Od tam smo pot nadaljevali na Kovačevo 
domačijo, kjer smo si ogledali razstavo in se okrepčali.

Naslednja postaja je bila Turniška cerkev, kjer nas je 
sprejel g. pater Andrej in nam najprej predstavil zgodovino 
nove cerkve nato pa še stare cerkve, kjer nam je zelo 
nazorno obrazložil pomen bogatih fresk. Ogledali smo 
si tudi razstavo rožnih vencev, ki so jo pripravili člani 
Kolesarskega kluba Varaški šujstri skupaj z g. patrom 
Andrejem.

Na obronku Turnišča je tudi rastišče sibirske perunike, 
ki je prava redkost in je vredna ogleda. Naprej smo šli v 
Renkovce na ogled kupinarskega muzeja. Na poti nazaj 
smo se ustavili pri nadstrešku Kolesarskega kluba Varaški 
šujstri, kjer je kratko predstavitev podal predsednik 
društva g. Anton Sep in nato naprej še do čevljarskega 
muzeja, kjer je folklorna skupina Kulturnega društva 
“Štefan Raj” Turnišče priredila kratki skeč in odplesala 
par narodnih plesov. Zaključek je bil na Polanščekovi 
domačiji, kjer smo se okrepčali s pasuljem in langašem ter 
dobro ohlajeno pijačo.
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Najlepša zahvala vsem prisotnim za njihovo udeležbo. 
Posebno zahvalo namenjamo: Kolesarsko pohodniškemu 
društvu Gomilica, Kulturnemu društvu Rdeči zvonček 
Nedelica, g. patru Andreju, Kulturnemu društvu Anton 
Martin Slomšek Renkovci, Kolesarskemu klubu Varaški 
šujstri, KD “Štefan Raj” Turnišče (folklorni skupini) in še 
posebej Društvu kmečkih žena iz Turnišča, ki so pripravile 
dobrote za pogostitev.

V Kulturnem društvu Gomilički dégaši smo v sklopu tedna 
vseživljenjskega učenja v sodelovanju z Zvezo kulturnih 
društev Lendava pripravili dvodnevno delavnico ročnih 
del, ter 15. maja odprli razstavo v Vaško-gasilskem domu 
v Gomilici. S tem ohranjamo kulturno dediščino v upanju, 
da bodo naši rodovi nekoč odprli shranjeno staro škrinjo 
in pogledali vanjo ter se spomnili svoje dediščine!

Predsednica Kulturnega društva 
Gomilički dégaši

RAZSTAVA ROČNIH DEL KD GOMILIČKI 
DÉGAŠI
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Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) je hitro napredujoče 
nevrološko obolenje, ki prizadene motorične nevrone 
centralnega živčnega sistema, zato mišice v človeškem 
telesu postopno začnejo slabeti in posameznik vse teže 
govori, se prehranjuje in premika, pogoste so tudi težave 
pri dihanju. Zaradi pešanja mišične moči oboleli postaja 
pri vseh življenjskih opravilih vse bolj odvisen od fizične 
pomoči drugega človeka. ALS obolenje zaenkrat še ni 
ozdravljivo. Zdravilo riluzol (Rilutek) podaljša preživetje 
za nekaj mesecev, za lajšanje simptomov, na primer za 
blaženje utrujenosti, mišičnih krčev, mišične spastičnosti, 
zaviranje čezmernega slinjenja, se uporabljajo druga 
zdravila. Statistični podatki v literaturi navajajo od 3 do 
5 let preživetja od postavitve diagnoze. Zdravstveno 
podporo obolelemu in svojcem v okviru zdravstvenega 
sistema nudi Tim za ALS v okviru Kliničnega inštituta 
za klinično nevrofiziologijo na UKC Ljubljana, izven 
zdravstvenega sistema pa se oboleli včlanjujejo v Društvo 
distrofikov Slovenije oziroma v Odbor za ALS, ki deluje v 
okviru društva. Odbor za ALS je nastal leta 2002 na pobudo 
gospodov Vinka Rozmana in Andreja Čampe, ki sta želela 
spoznati druge obolele, se z njimi o obolenju pogovarjati 
in deliti izkušnje, gnala pa ju je tudi iskrena želja narediti 
nekaj dobrega za širšo skupnost, saj zdravilo riluzol 
(Rilutek), v Sloveniji takrat še ni bilo dostopno. Tako Odbor 
za ALS v letošnjem letu praznuje 20. obletnico ustanovitve. 
Okrogli jubilej bodo oboleli, svojci in podporniki obeležili 
na Svetovni dan ALS 21. junija 2022 s srečanjem v hotelu 

Mons v Ljubljani. Okroglo obletnico delovanja Odbora za 
ALS bodo obeležili tudi s sodelovanjem v dobrodelnem 
kolesarskem projektu “212 občin”. Matjaž Hribljan, 
mlad cestni kolesar iz Ivanjega Sela, član KK Jan Sport 
iz Vrhnike, bo v 13-ih dneh, med 19. in 31. julijem 2022, 
prekolesaril vseh 212 slovenskih občin in ozaveščal o ALS 
obolenju. Akcija bo namenjena tudi zbiranju sredstev za 
ALS obolele in se bodo namenila za sofinanciranje fizične 
pomoči na domu, nakupu električne postelje in stropnega 
dvigala. Za več informacij obiščite društveno spletno stran 
www.drustvo-distrofikov.si ali jih poiščite na družabnem 
omrežju FB. 

21. JUNIJ – SVETOVNI DAN OZAVEŠČENJA O ALS OBOLENJU

OBVESTILA
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Spoštovani bralci!
V pripravah na praznovanje 30. obletnice vojne za 
Slovenijo smo vsa Območna združenja veteranov vojne 
za Slovenijo v Pomurju, Območna združenja slovenskih 
častnikov v Pomurju in Policijsko veteransko društvo Sever 
za Pomurje pripravili razstavo VOJNA ZA SAMOSTOJNO 
SLOVENIJO 1991 s podnaslovom OSAMOSVOJITVENA 
VOJNA V POMURJU. Zakaj v Pomurju in ne po posameznih 
občinah? Zato ker smo želeli prikazati kaj se je dogajalo 
na obeh straneh reke Mure, ki nas povezuje in poudariti, 
da se je v Pomurju odvila več kot polovica vseh spopadov 
v Sloveniji. 

Avtorji gradiva za razstavo so najvplivnejši udeleženci 
priprav in omenjene vojne, zato so vsi prikazani dogodki 
resnični, brez olepšav in prikazani tako, kot so se dogajali 
takrat pred več ko tridesetimi leti.
Razstava je namenjena širši javnosti z namenom, da 
se ohranijo spomini na tiste težke čase, posebej pa je 
namenjena mlajšim generacijam, saj bodo na ta način 
spoznale, kaj se je dogajalo v osamosvojitvenem procesu 
Republike Slovenije. Izdelana je tudi kot učni pripomoček 
za učence osnovnih in dijake srednjih šol. Vsem pa naj služi 
kot opomin, da se kaj takega ne bi več nikoli ponovilo.
Razstava prikazuje dogodke pred osamosvojitveno vojno, 
pomembne dogodke med osamosvojitveno vojno in po 
njej. Vsebuje čez 140 fotografij, ki s pridodanim tekstom 
pojasnjujejo dogodke.

Razstava bo postavljena v okviru dneva državnosti v 
Občine Turnišče in bo na ogled od 18. do 26. junija v 

prostorih Vaško-gasilskega doma v Gomilici.
Vabimo vas, da si razstavo ogledate v čim večjem številu.

KOLESARSKI KLUB 
VARAŠKI ŠUJSTRI

vabi na

OBELEŽITEV 
10. OBLETNICE 

DRUŠTVA
Prireditev bo potekala v 

soboto, 4. junija ob 15. uri, 
na Polanščekovi domačiji. 

Vljudno vabljeni!

PGD GOMILICA in
GZ TURNIŠČE

vabita na

SVEČANO PRIREDITEV ob

90. obletnici ustanovitve PGD 
Gomilica in prevzem gasilskega 

vozila GVV 1 in 
10. obletnici ustanovitve GZ 

Turnišče z razvitjem prapora in 
prevzemom gasilskega vozila GVZ.

Prireditev bo potekala v 
soboto, 18. junija ob 17. uri, 
pri Vaško gasilskem domu v 

Gomilici.
Vljudno vabljeni!

OBČINA TURNIŠČE in
KPD PEDAL GOMILICA

vabita na

OBČINSKO PROSLAVO ob
Dnevu državnosti

s predvajanjem filma
Strici so mi povedali

ter na
Razstavo starodobnih 

koles s Polanskimi 
Pücki.

Prireditev bo potekala v 

nedeljo, 26. junija, pri Vaško 
gasilskem domu v Gomilici.

Vljudno vabljeni!

RAZSTAVA “VOJNA ZA SAMOSTOJNO 
SLOVENIJO 1991” s podnaslovom 
OSAMOSVOJITVENA VOJNA V 
POMURJU

• V soboto, 4. 6. 2022 – 2. namizno teniški turnir 2022; Organizator ŠD IZZIV Pomurje

•  V soboto, 25. 6. 2022 ob 19. uri, Vaško-gasilski dom v Nedelici - Vaška veselica s kratkim kulturnim programom 
ob Dnevu državnosti; organizator PGD Nedelica

• Konec junija – začetek julija – Poletna namiznoteniška liga; Organizator ŠD IZZIV Pomurje

• V soboto, 25. 6. 2022  ob 13. uri, pri družini Bogar v Lendavskih goricah 60 (pri Sveti Trojici) – Prikaz zelenih del v 
vinogradu; Organizator VSD Turnišče.

• Od 27. 6. do 1. 7. – Poletna nogometna šola in Tabor ABC Športa; Organizator ŠD IZZIV Pomurje

DOGODKI
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Izdajatelj: Občina Turnišče; Fotografije: : Društvo kmečkih žena, ND Renkovci, VSD Turnišče, KK Varaški šujstri, DU Turnišče, Občina Turnišče, KD 
Gomilički dégaši, Društvo distrofikov Slovenije; Naklada 1000 izvodov; Varaški list Občine Turnišče ni naprodaj, prejme ga vsako gospodinjstvo 
v občini Turnišče brezplačno.
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