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2. LUŠTNA TRŽNICA
29. avgusta je pred Luštno domačijo potekala 2. 
Luštna tržnica. Namen projekta je povezati lokalne 
pridelovalce in proizvajalce domačih lokalnih 
kulinaričnih in ostalih produktov ter jih ponuditi 
okolju. Tokrat so se nam predstavili domači ponudniki 
kulinaričnih in ostalih izdelkov: Domačija Ros, 
Turistična kmetija Kozelinovi, Vidov brejg, Pomelaj, 
Weebee, Penine Frangež, Hiša Tara, Izdelki iz sivke 
Gyurica, Kmetija J.a.n.a. Predstavljena je bila tudi 
domača obrt izdelave izdelkov iz slame, pletenje košar 
iz šib in luščenje koruze, nastopili pa so tudi plesalci in 
godci Kulturnega in umetniškega društva Beltinci.

TEKMOVALNI USPEHI NAŠIH STRELCEV
V nedeljo, 30. avgusta 2020, je v Ormožu potekalo 
23. državno prvenstvo s samostrelom na 10 metrov 
po pravilih Strelske zveze Slovenije in Mednarodne 
strelske zveze. Tadej Žalik, ki je v svoji karieri z 
različnim orožjem blestel predvsem na mladinskih 
tekmovanjih, tokrat na najvišje stopničke stopa med 
člansko konkurenco. Tako mu je 562 krogov, ki jih je 
na omenjenem tekmovanju nastreljal s samostrelom 
prineslo naslov posamičnega državnega prvaka. 
Na prvenstvu so naši strelci postali tudi ekipni 
zmagovalci. Ekipa, v sestavi Tadeja Žalika, Gregorja 
Maučeca in Uroša Maučeca, je nastreljala 1624 kroge.

Čestitamo.
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URŠKA MATJAŠEC: »KAKO SI RAZLAGATI 
ODLOČITVE NEVRONSKIH MREŽ?«
10. septembra smo v Večnamenskem centru 
prisluhnili poljudnoznanstvenemu predavanju Urške 
Matjašec, mlade raziskovalke iz Gomilic. Predavanje 
so organizirali člani Kluba mladih Turnišče (KMT) v 
sodelovanju z ameriško-slovensko izobraževalno 
fundacijo ASEF. Potekalo je preko spleta in na lokaciji. 
Urška, ki je tudi štipendistka ASEF fundacije, nam 
je predstavila svoje raziskovalno delo s tematskim 
naslovom »Kako si razlagati odločitve nevronskih 
mrež?«, v katerem je na poljudnoznanstveni način 
razložila delovanje umetne inteligence.

UO Kluba mladih Turnišče

ZDRAVA HRBTENICA, NASTOP DÉGAŠOV NA FESTIVALU VINARIUM 
2020 IN DRUŽENJE OB FITNESU V NARAVI
V Kolesarsko pohodniškem društvu Pedal Gomilica smo za svoje člane 
organizirali delavnico »Zdrava hrbtenica« s skeniranjem le-te. Delavnico 
je vodila Simona iz Pilates Studio-Laurus in je potekala v dveh delih. 
Prvi del je bil v zadnjih avgustovskih dneh, v katerem nam je Simona 
predstavila, kaj je »zdrava« hrbtenica. Izpostavila je napake, ki jih delamo 
in nas podučila o samopomoči pri težavah in vadbi doma. V drugem 
delu je sledilo skeniranje hrbtenice, pri čem je vsakemu posamezniku 
razložila naloge oz. vadbe in člane opozorila na bodoče težave na podlagi 
skenirane hrbtenice.

V soboto, 5. 9. 2020, je sekcija KPD 
Pedal Gomilica, Degaši, nastopila 
v Lendavi na Festivalu Vinarium 
2020. Zapeli in zaigrali so svoje 
tradicionalne pesmi.

Naslednji dan, v nedeljo, 6. 9. 
2020, smo z društvom organizirali 
druženje članov z namenom 
preizkušanja novih fitnes naprav v 
naravi, ki so postavljena ob vaško 
gasilskem domu v Gomilicah. 
Ugotovili smo, da smo še vedno 
dokaj gibljivi in spretni. Želimo 
si, da bi čim več naših vaščanov 
uporabljalo fitnes v naravi za 
krepitev svojega zdravja. 

UO KPD Pedal Gomilica
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SERVIS GASILNIH APARATOV ZA VAŠČANE TURNIŠČA
Prostovoljno gasilsko društvo Turnišče v petek, 9. 10. 2020 od 17. do 18. 
ure, organizira pregled in servis gasilnikov za vaščane Turnišča. Servis 
in pregled se bo odvijal pred garažo PGD Turnišče. Možen bo tudi nakup 
novega gasilnega aparata.

OBVESTILA

TEKMOVANJE V BALINANJU
1. septembra smo se člani Društva 
upokojencev Turnišče in člani 
Medobčinskega društva invalidov 
Lendava udeležili tekmovanja v 
balinanju. Športna srečanja med 
člani obeh društev postajajo že 
tradicionalna. Druženje na teh 
dogodkih je vedno prijetno in 
prijateljsko, slovo pa je pravzaprav 
dogovor o naslednjem srečanju. Na 
tekmovanju smo upoštevali ukrepe za 
zajezitev koronavirusa in se zadrževali 
zunaj na prostem. Za pomoč pri 
organizaciji - ISKRENA HVALA vsem, 
ki ste kakorkoli pomagali – v imenu 
DU Turnišče in v mojem osebnem 
imenu.

Danica Kocet, 
predsednica DU Turnišče

POHOD V LENDAVSKE GORICE
V Kolesarskem klubu Varaški šujstri smo v nedeljo, 
6. septembra, pripravili pohod ob Ledavi, iz Turnišča 
do kleti Sepovih v Lendavskih goricah. Pohoda se je 
udeležilo okrog petnajst pohodnikov, ki so za pot, 
dolgo sedemnajst kilometrov, potrebovali nekaj več 
kot štiri ure. Hodili so po poti, po kateri so pred več 
desetletji hodili naši dedje z motikami in s polnimi 
cekarji hrane v Lendavske gorice, spomladi na delo in 
v jeseni na trgatev.
Na cilju pri zidanici se nas je zbralo nekaj čez štirideset 
članov društva in drugih gostov. Med drugimi je prišel 
tudi naš večkratni gostitelj Martin s partnerko Majdo 
iz Radizla, ki nas že nekaj let gostita, ko v Pohorskih 
gozdovih nabiramo kostanje. Ob dobrem pasulju, 
ki ga je skuhal gostitelj in pecivu, ki so ga pripravile 
članice društva ter pijači, ki jo je častil član društva, je 

sončen nedeljski popoldan hitro minil. Polni lepih vtisov in doživetij smo se z avtomobili v poznem popoldnevu 
vrnili v domače kraje.

KK Varaški šujstri

DNEVNI CENTER ZA STAREJŠE V TURNIŠČU -  Za prijave in dodatne informacije o izvajanju programa dnevnega 
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 
Lendava. 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.
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DOGAJANJA V MESECU OKTOBRU
 »  Petek, 9. 10. 2020, od 17.00 do 18.00 – pred garažo PGD Turnišče; Pregled in servis gasilnikov za vaščane 

Turnišča; organizator Prostovoljno gasilsko društvo Turnišče.
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