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KOLESARSKO POHODNIŠKO DRUŠTVO 
PRIPRAVILO JASLICE V GOMILICI 

Kolesarsko pohodniško društvo Pedal Gomilica je za 
vse občane in ostale obiskovalce postavilo adventni 
venec, jaslice in okrasilo darovano jelko v domači 
vasi. V nedeljo, 18. decembra, pa je organiziralo še 
blagoslov jaslic, blagoslov sta opravila pater Andrej in 
župnik Dejan Horvat. Z angelskimi glasovi pa so zapeli 
otroci cerkvenega pevskega zbora. Po blagoslovu je 
sledila pogostitev v vaško gasilskem domu Gomilica.

Silvija Tklačič,  
predsednica KPD Pedal

OBDAROVANJE OTROK
Pravimo, da je mesec december najlepši mesec v letu 
in prav je tako. Pridne otroke obiščejo dobri možje. 
Prvi izmed njih je Miklavž, ki je otroke obiskal v cerkvi 
v Turnišču in po domovih. Darila pa je prinesel tudi 
Božiček. Tokrat po nekaj letnem premoru je bila za 
naše najmlajše organizirana prireditev Božičkovanje 
v izvedbi Vrtca Turnišče in Osnovne šole Turnišče. 
Mavrično gledališče Vrtca Turnišče je pripravilo 
predstavo z naslovom KOMETEK RAKETEK IN SONČNA 

DARILA. Otroke od prvega do tretjega razreda je 
Božiček obiskal tudi v šoli in jim razdelil darila. Darila 
je financirala Občina Turnišče.
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OBDAROVANJE STAREJŠIH

V začetku meseca decembra je gospod Borut Horvat, 
župan Občine Turnišče, obiskal naše najstarejše 
občane in jih obdaril s prazničnimi dobrotami. Pozabil 
ni niti na občanke in občane, ki prebivajo v Domovih 
za starejše.

ZADNJI UTRIPI KULTURNEGA 
DRUŠTVA “GOMILIČKI DÉGAŠI” V 
PREDBOŽIČNEM ČASU

Kot vsako leto smo tudi letos člani društva pripravili 
Predbožični večer, okrasili oder z božično jelko, ter 
postavili jaslice. Manjkal pa ni kulturni program, na 
katerem so sodelovali gomilički otroci z recitacijo, 
pesmijo in plesom. Pridružil se jim je tudi pater Toni in 
skupaj smo zapeli pesem Sveta noč! Vsekakor moramo 
omeniti tudi goste Vesele Vandrovce s skečem, Boruta 
in Sandro Žalig, ter Mirjano Markoja za odlično izpeljani 
program, Patrika Mariča in tudi naše Gomiličke 
dégaše. Po končanem programu smo otroke obdarili 
in pogostili goste! Vsem se iz srca zahvaljujemo za vaš 
prispevek k uspeli prireditvi!

Slava Nedelko, 
Predsednica društva KD “GOMILIČKI DÉGAŠI”

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 
– KONCERT POMURSKEGA 
TAMBURAŠKEGA ORKESTRA Z 
MIŠEM KONTRECEM IN PEVKO KIARO 
KATALINIČ

V mesecu decembru smo z občinsko proslavo obeležili 
dan samostojnosti in enotnosti, ki je potekala v 
Vaško gasilskem domu v Renkovcih, na sam praznik 
v ponedeljek, 26. 12. 2022. Slavnostni govornik je 
bil gospod Borut Horvat, župan Občine Turnišče. Po 
nagovoru je sledil koncert Pomurskega tamburaškega 
koncerta z odličnim pevcem in violinistom Mišem 
Kontrecem in pevko Kiaro Katalinič. Orkestru dirigira 
Simona Pirc Katalinič. Slovenska glasba, ki nas že 
od nekdaj razveseljuje in bogati naš vsakdan, je 
pomemben element naše kulturne dediščine in nas je 
popeljala v zadnje dni starega leta.
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VABLJENI NA POKUŠINO IN NAKUP 
KROFOV KMEČKIH ŽENA 
Društvo kmečkih žena Turnišče bo na pustni torek, 
21. 2. 2023, od 10. ure naprej, pred občinsko zgradbo 
(Štefana Kovača 73) prodajalo sveže domače krofe. 
Krofe boste lahko tudi poskusili.

VABILO NA PREDAVANJE Z NASLOVOM 
»KAKO SE ZNAJTI V PROMETNIH 
SITUACIJAH«
Vabimo vse upokojence naše občine na predavanje 
in razgovor z vprašanji o prometni varnosti in o tem, 
kako se znajti v sedanjih prometnih situacijah peš, s 
kolesom, avtom ali kako drugače.
Vse nam bo predstavil in bo odgovarjal na naša 
vprašanja g. Srečko Steiner, predstavnik policije 
Murska Sobota, v četrtek, 9. 2. 2023, ob 10. uri v Veliki 
dvorani Občine Turnišče (ulica Štefana Kovača 73).
Zaradi lažje organizacije prosimo za prijave vaše 
udeležbe na telefon 031 593 824 (Danica Kocet) ali na 
Občini Turnišče v pisarni Pomoč občanom, 02 572 22 
24 (Mija Kreslin Štefanec).
Kot pravi pregovor: Življenje nas uči, dokler živimo.
V pričakovanju na prijetno in poučno srečanje vas lepo 
pozdravljam!

Danica Kocet, 
predsednica Društva upokojencev Turnišče

OBVESTILA

DOGODKI

 » 5. 2. ob 15.00 – Velika dvorana Občine Turnišče (Ulica Štefana Kovača 73) - Proslava ob kulturnem 
prazniku in zaključek Literarno – likovnega – multimedijskega ustvarjalnega natečaja 2023 
(organizatorja: Kulturno društvo Štefan Raj Turnišče in Občina Turnišče).

 » 12. 2. ob 13.30 - dvorišče Vaško-gasilskega doma v Gomilici (Gomilica 49) - Valentinov pohod; letos 
predvidena druga trasa poti (organizator: KPD Pedal Gomilica)

 » 26. 2. ob 14.00 - Velika dvorana Občine Turnišče (Ulica Štefana Kovača 73) - Zbor vaščanov Turnišča 
(organizator: Krajevna skupnost Turnišče)

 » 19. 2. ob 12.00 - Vaško gasilski dom v Nedelici - Pustna povorka po vasi Nedelica (organizator: Kulturno društvo 
Rdeči zvonček Nedelica)

 » 19. 2. ob 16.00 - Gostilna Pri studencu - Pustno rajanje (organizator: Kulturno društvo Rdeči zvonček Nedelica)
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Izdajatelj: Občina Turnišče; Fotografije: KPD Pedal Gomilica, Vrtec Turnišče, Občina Turnišče, Zeynep Sumer; 
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.

Pridi na javne plesne vaje
v vaških domovih ob 18. uri:

v Nedelici, 17. februarja,
v Renkovcih, 24. februarja,

v Gomilici, 3. marca in
v Turnišču, 10 marca!

Z vami bo Folklorna skupina
Kulturnega društva Štefan Raj Turnišče.

FOLKLORNI VEČERI
Se želiš naučiti prekmurskih plesov

Sotiša in Šamarjanke?


