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BOBA LETA 2008
je dobil Milan Kotnik, sekretar društva za izjavo:

»Država je pogosto bolj gluha od nas gluhih«

Donacija Lions kluba

Državno prvenstvo v balinanju-ekipno

Naši športniki na Češkem

Državno prvenstvo v malem nogometu

V društvu-pogovor

V Kranjski Gori

UVODNIK

Naši otroci junija končujejo z
šolo, prihajajo počitnice in s
tem tudi poletje. Verjamemo,
da bomo izkoristili počitnice in
odšli na dopust bodisi v naravo, na morje ali bomo pa kar
doma. Glavno je, da preživimo
več časa s svojimi najbližnjimi.

igralcev, ki so na žalost kljub
borbi in želji po zmagi dosegli
solidno četrto mesto. Do sedaj
je naše društvo 18-krat slavilo
naslov državnega prvaka.

VSEBINA

Kmalu bo potekalo predavanje
o zaposlovanju.

Sekretarjev kotiček

Naša dva člana Lea Lukner in
David Vranič bosta taborila na
Norveškem 14 dni s pomočjo
sponzorjev oziroma donatorjev
Lions Kluba. Vse to bo tudi
posneto.

Center za sluh in govor bo pripravil kratko reportažo o šolanju, v reportaži bodo posneti
tudi bivši učenci, ki bodo razNaše društvo se je tudi sedaj krivali dobre in slabe plati šolaukvarjalo z raznimi aktivnos- nja v svetu tišine.
tmi. V mesecu maju je poteka- To vse dokazuje kako se člani
la ročna delavnica. 5. 6. je društva in organizatorji trudibila prirejena slovesnost oz. mo, da bi jih čim bolj zadovoljili
zaključek, katerega se je ude- pri njihovem vsakdanjem vkljuležila tudi Spletna TV in so čevanju v delo in družbo.
celotno prireditev posneli na
Čez en mesec bomo organizifilmski trak. Prisotnih je bilo
zelo veliko članov. Zlatica rali proslavo za upokojence,
Hötzl pa je pripravila veliko dan prej pa še za mlajšo generacijo. Takrat se bo tudi odvijal
kvizov in šaljivih iger.
V društvu smo organizirali pre- festival Lent. Tudi poleti bomo
davanje o socialni pomoči. športno aktivni. Avgusta bo
Tudi iz zveze so prišli snemati državno prvenstvo v odbojki
življenje gluhih in o težkih situ- na mivki v Celju. Aktivni bomo
acijah.
še v balinanju.
Tudi v tem mesecu, ki se še ni
Bedrija Črešnik, predsednik
končal smo imeli veliko aktivnosti. Nedavno nazaj je poteZačetek izdajanja
kalo državno prvenstvo v
malem nogometu, ki je potekačasopisa »NAŠ GLAS«
lo v Krškem. Udeležilo se ga je
Junij 2000
osem naših tekmovalcev-
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SPREMLJAJTE
OBJAVE
NA INTERNETU
Od 9. maja 2005 vse
dogodke, aktivnosti, programe in ostale koristne
informacije objavljamo
tudi na internetu na naši
spletni strani.

www.dgnp-mb.si

TOLMAČI

NASLOVI

TELEFON

MARIJA KOSER

Goriška ul. 6, 2000 Maribor

02/33 15 711 031 316 040 dopol. in popoldan

SUZANA NOVAK

Celjska ul. 14, 2000 Maribor

041 600 201 dopol. in popoldan

LIDIJA LETONJA

Levanjci 28, 2553 Ptuj

041 282 344 dopol. in popoldan

KAJA ZLATKA HÖTZL

Streliška c. 63, 2000 Maribor

040/241 505 od 8.00 do 18.00
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ČESTITKE
Glasilo »Naš glas« Pošiljamo v vse domove upokojencev na področju Podravja, kjer
bivajo gluhi in naglušni ljudje, z namenom, da jim popestrimo njihov vsakdan.
Glasilo si izmenjamo z Društvoma Auris Kranj in Mestnim društvom gluhih Ljubljana.
Če tudi vi želite prejeti naše glasilo, se oglasite v našem Društvu v sredo in petek v času
družabništva članov.
Knjižnica Rotovž Maribor prejema naše glasilo z namenom ponuditi svojim bralcem čim
večji izbor internih glasil na področju Maribora in trajnega arhiviranja pisnih publikacij
Maribora.
Glasilo je v celoti objavljeno tudi na spletni strani Društva www.dgnp-mb.si v rubriki,
Mediji / Časopis.
Info Društva

Nove ideje so največkrat otroci starih misli. «

»

Bergson

ISKRENE ČESTITKE OB PRAZNOVANJU OSEBNEGA JUBILEJA TER VSE
NAJBOLJŠE IN VELIKO ZDRAVJA VAM ŽELI VAŠE
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor
Alojzija Bezjak
Zvonko Bizjak
Boris Cebek
Aleksandra Crnčič
Dušica Gap
Majda Kores
Gabriel Kravanja
Adolf Lorenčič
Hirkija Muhič
Suzana Muster
Alojzija Rampre
Slavica Savec
Zoran Tuš
Andreja Pavlič
Alojzija Virc

Junij 2009

S poljubi obdan
naj bo tvoj vsakdan,
še posebej ta dan,
ko ti želim vse najlepše,
za rojstni dan!

NAŠ GLAS

Vesna Burk
Ivan Časek
Zdenka Flegar
Danilo Holc
Valerija Kancler
Miran Klemenšek
Franci Korošec
Stevica Kronič
Sašo Letonja
Vili Majhenič
Sandi Modrinjak
Ljudmila Muršak
Suzana Muster
Danijel Senica
Andrej Vivod
Justina Vršič
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SEKRETARJEV KOTIČEK
Ob koncu meseca maja smo informirali člane o ogledu
komedije v Škofji vasi, prav tako smo obvestili člane iz celjskega društva, ki pa se vabilu na žalost niso odzvali. V petek 23. maja smo se tako udeležili gledališke predstave z
naslovom »Pozna trgatev« v odlični izvedbi gledališke skupine v kulturni dvorani v Škofji vasi. Za razumevanje vsebine
igre in govorjene besede sta poskrbeli tolmačici Zlatka Hötzl
in Suzana Novak, ki sta prevajali v slovenski znakovni jezik
gluhih ljudi. Vseh dvajset članov je uživalo v komediji in po
koncu predstave izrazilo željo, da še večkrat organiziramo
ogled gledaliških predstav ob prisotnosti tolmačev.
V junijskih dneh nadaljujemo s številnimi aktivnostmi in izvajanjem posebnih socialnih programov za gluhe, naglušne in
gluhoslepe uporabnike s katerimi jim omogočamo enakopravno vključevanje v vsakdanje življenje in delo v družbi. Po številnih vlogah in prijavah na razpise, ki smo jih tudi letos poslali v 41
občin in mest Podravja smo dobili nekaj pozitivnih odgovorov o sofinanciranju posebnih socialnih
programov s katerimi bomo le delno omogočili nemoteno delo v vseh programih, ki jih izvajamo,
kot edina invalidska organizacija na območju delovanja, za gluhe, naglušne in gluhoslepe uporabnike/prebivalce teh občin. Kljub izjemno pomembnem delu s katerim omogočamo invalidom sluha vsaj delno kompenzacijo invalidnosti in enakopravnejše vključevanja v življenje in delo v vseh
življenjskih situacijah, opažamo, da je tovrstno strokovno delo premalo poznano in veliko premalo
cenjeno. Po pripovedovanju strokovnega delavca na Norveškem, ki dela v sorodni invalidski
organizaciji je njihovo delo izjemno spoštovano, zagotovljene imajo neomejene sistemske vire in
pogoje za delo s katerim lahko izvajajo svoje humanitarno poslanstvo. Ob bok takšni širši podpori
in razumevanju družbe in oblasti lahko postavimo slovensko izkušnjo izjemno zbirokratiziranih,
obširnih, pogosto razvlečenih postopkov pri prijavah na občinske in ostale razpise s katerimi poskušamo pridobivati sredstva za izvajanje svojega poslanstva pomagati in omogočati pogoje vključevanja v
družbo na vseh ravneh življenja za gluhe, naglušne
ljudi, ki so zaradi svoje ne vidne invalidnosti pogosto
prezrti, diskriminirani in odrinjeni na rob družbe. Ob
tem ne smemo pozabiti, da je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve že leta 2000 izdalo našemu
društvu dve odločbi in sicer Odločbo o statusu društva,
ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva, ter področju delovanja, ki je v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport ter leta 2003 še Odločbo o statusu invalidske organizacije s katerima so potrdili pravilnost in pomembnost izvajanja številnih posebnih
V gledališču v Škofji vasi
programov za invalide sluha, ki kot edina kategorija
invalidov nimajo priznanih nobenih tehničnih pripomočkov s katerimi bi jim omogočili enakopravnejše in lažje vključevanje v družbo. Po drugi strani pa
na ravni države in Ministrstev niso zagotovljeni nobeni stalni sistemski viri za zagotavljanje pogojev za delo in izvajanje številnih posebnih socialnih programov in prelagajo to breme na društvo.
Strokovni delavec-sekretar Milan Kotnik

Letošnji mednarodni dan gluhih bo v soboto 19. septembra organiziralo društvo gluhih in naglušnih iz Dravograda. Osrednja prireditev bo v Slovenj Gradcu. Pripravili so že tudi prve informacije
in začeli z zbiranjem prijav. Člani društva se lahko prijavite pri ge. Majdi Kores do 4. septembra,
kar je tudi zadnji rok prijave.
Mesec junij je čas državnih prvenstev, ki jih organizirajo društva gluhih in naglušnih po Sloveniji
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ter ostalih tekmovanj tako doma, kot v sosednjih državah. Kot po tradiciji se naši športniki množično udeležujejo vseh teh tekmovanj, bili so tudi v Avstriji, na Češkem in Madžarskem in nas razveseljujejo z lepimi rezultati, ki so njim in ostalim članom v ponos. Za dobre športne rezultate
vsem iskreno čestitamo in jim želimo še naprej čim boljše uvrstitve.
V društvu pa številna športna tekmovanja in treninge organiziramo tudi sami. Člani imajo zagotovljeno igrišče na balinišču Ljudski vrt, kjer potekajo treningi
vsak torek, treningi potekajo še na ŠRC Fontana, kjer ob petkih trenirajo odbojko na mivki, naša članica Diana Škof pa je
imela srečno roko ter na Ptuju, uspela dobiti igrišče za odbojko na mivki ob nesebični pomoči Pomaranča bara s katero so
našim gluhim članicam in članom omogočili brezplačno uporabo igrišča. Ribiči bodo organizirali tekmovanje v športnem
ribolovu zadnjo soboto, 27. junija na ribniku Nebova. Organizacijski odbor v katerem so številni člani ribiške sekcije se bo
maksimalno potrudil in pripravil vse potrebno za tekmovanje.
Kot vsako leto pričakujemo številno udeležbo ribičev in drugih
Uspešni ribiči
navdušencev iz vse Slovenije.
Naši člani-športniki bodo organizirali že IV. tradicionalno športno rekreativno srečanje »Pozdrav
poletju 2009«, ki bo v soboto 18. julija. Tudi letos pričakujemo rekorden obisk športnikov iz vse
Slovenije, ki bodo tekmovali v treh športnih panogah (balinanje, odbojka na mivki in rusko kegljanje) ter se pomerili za najboljša mesta. Najboljši trije bodo za njihovo športno prizadevnost in najboljše rezultate nagrajeni z lično izdelanimi medaljami.
Po končanem tekmovanju pa bodo organizirali v prostorih društva druženje vseh udeležencev.
Tudi člani upokojenske sekcije nočejo zaostajati in bodo 4. julija v prostorih društva in doma invalidskih organizacij na dvorišču organizirali srečanje vseh upokojencev in članov društva, ki ga
bodo popestrili še tekmovanjem v ruskem kegljanju in pikadu.

Trening odbojke na Ptuju

Ženska in moška ekipa na odbojkarskem turnirju v Kopru

Prav tako nadaljujemo s predavanji po planiranem načrtu in vsako sredo informiramo člane na
okrogli mizi o aktivnostih in novostih iz številnih področij delovanja društva in ostalih pomembnih
dogodkih. Teh informativnih miz se udeležuje vedno več članov, kar izraža potrebnost in izjemno
pomembnost informiranja, ki ga izvajamo v slovenskem znakovnem jeziku in ob pomoči indukcijske zanke, ki jo imamo napeljano v vseh prostorih društva ter tolmačice, ki govorico rok predsednika društva Bedrije Črešnika prevaja v govorjeno besedo ter tako omogoča tudi vsem naglušnim
članom razumevanje podanih informacij na okrogli mizi. Kratke povzetke informacij sproti tedensko objavljamo tudi na naši spletni strani www.dgnp-mb.si, kjer objavljamo še druge pomembne
informacije o delu, dejavnosti, sekcijah društva. Na spletni strani društva imamo objavljen tudi
arhiv časopisa Naš glas, ki je izšel v zadnjih dveh letih. Načrtujemo, da bomo na spletni strani
kmalu pripravili in objavili celoten arhiv časopisa Naš glas vse od leta 2000, ko je izšla prva
Junij 2009
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številka našega časopisa. V petek 12. junija smo pripravili zaključno srečanje vseh tečajnikov
učenja težje razumljivih besed in ročnodelskih delavnic kamor smo povabili tudi vse člane društva
in ekipo Spletne TV. Ob zaključku smo vsem udeležencem tečaja podelili potrdila o udeležbi ter

Zaključek ročnih delavnic in tečaja učenja
težje razumljivih besed

Snemanje Spletna TV- problematika

zahvale mentorici Zlatki Hötzl, prostovoljki Andreji Pavlič in neutrudnemu članu društva Andreju
Trifunoviču, ki so vsak po svojih najboljših močeh poskrbeli za nepozabno in prijetno izkušnjo pridobivanja novih znanj in izdelovanja različnih ročnih izdelkov udeležencev, ki so jih razstavili ob
tej priložnosti. Srečanje so popestrili še z reševanjem vprašanj na katera so odgovarjali udeleženci tečaja in tako prikazali svoje osvojeno in pridobljeno novo znanje.
V društvu smo v torek 16. junija pripravili krajšo svečanost s kulturnim programom ob donaciji
treh Lions klubov, ki bodo omogočili trem našim članom udeležbo na taboru hendikepiranih otrok
in mladine na Norveškem, ki ga letos že drugič organizira Lions klub iz Norveške ob sodelovanju
številnih Lions klubov iz večine evropskih držav. Na svečanosti so bili prisotni vsi udeleženci
tabora, predstavnika Lions kluba Ptuj in veliko število članov društva ter predstavnika medijev

Predstavnika Lions kluba

Donacija Lions kluba

Večer in Spletna TV. V društvu bomo tudi letos omogočili cenejši nakup celodnevnih kart za
kopanje v Termah Ptuj z namenom zagotoviti čim več članom ohranjanje zdravja s pomočjo
rekreativnega kopanja kar smo že objavili na oglasni deski društva, spletni strani ter na informativni okrogli mizi. Karte se lahko nabavijo v pisarni društva v času uradnih ur.
V času šolskih počitnic in dopustov želim vsem članicam in članom društva prijetno letovanje in
veliko sončnih dni, ki jih naj izkoristijo za sprostitev in nabiranje novih moči.

Strokovni delavec - sekretar Milan Kotnik
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LIKOVNA KOLONIJA
Kranjska gora, 5. – 7. 6. 2009
V Kranjsko goro sva iz Maribora prišla jaz in moja žena
Mika in še sedem drugih udeležencev iz ostalih društev
gluhih in naglušnih iz Slovenije. Vodja likovne kolonije je
bila učiteljica v pokoju iz Zavoda za gluhe in naglušne v
Ljubljani ter njena hčerka, ki sta v petek začeli s predstavitvijo tridnevnega programa likovne kolonije, ki je vse tri
dni potekalo v večnamenski dvorani doma Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. V soboto naslednji dan
smo imeli na mizi pripravljen material in različne motive,
roža, sadje in podobno. Udeleženci smo morali narisati
Bedrija Črešnik
motive, ki so bili razstavljeni na mizi. Jaz sem z občutudeleženec likovne kolonije v Kranjski Gori kom in po svojem spominu dobro narisal predlagane
motive. Že od svojega otroštva sem imel dobro roko za
risanje. Vesel sem, da še nisem pozabil risati in mi je dobro uspelo narisati lepo rožo.
Tudi moja žena Mika je še kar dobro narisala. Opazil sem, da ima težko in trdo roko pri
risanju. Drugače je dobro narisala sliko s sadjem. Tudi v nedeljo smo risali, podobno kot v
soboto. Jaz sem razmislil in želel narisati karikature. Moja ideja je bila, da narišem portret

Tihožitje

Portret g. Franca Planinca

upokojenega sekretarja Zveze društev Aljošo Redžepoviča in bivšega predsednika Franca Planinca. V Kranjsko goro so prišli tudi iz Spletne TV za snemanje prispevka o našem
delu. Vsi smo pokazali svoje narisane izdelke na platnu in tudi poslikave na majicah. Z
vsemi udeleženci likovne kolonije so opravili še intervju. Bilo je zelo lepo in prijetno, saj
smo se naučili veliko novih tehnik risanja. Združili smo tudi prijetno s koristnim in se veliko
pogovarjali, šalili in se sprostili v prelepi naravi, kljub temu, da je vseskozi deževalo in je
bilo malo mrzlo. Likovna kolonija je bila dobro organizirana in bi želel, da jo tudi naslednje
leto ponovimo, saj poznam kar nekaj likovnih ustvarjalcev iz našega društva, ki bi se je
želeli udeležiti in tako izraziti svojo kreativnost na likovnem področju.
Pripravil:
Bedrija Črešnik
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NAŠA DOLGA POT NA ČEŠKO
V petek dne 17.4.2009 ob 13.30 uri smo se ženska
in moška ekipa v odbojki odpravili na organizirano
tekmovanje v odbojki na Češko.
Pot je bila kar dolga, vendar je razpoloženje bilo
prijetno, zato nam je hitro minilo.
Ko smo prispeli v Brno na Češkem sta nas pričakal
dva prijatelja iz Češke, ki sta nas odpeljala do hotela v katerem smo se namestili. Po večerji smo se
kar hitro odpravili k počitku, saj nas je naslednji dan
že čakala tekma.
Sanja Mertik

Vstajanje je bilo zgodnje, ob 7.00 uri, saj so se tekme pričele ob 8.00 uri zjutraj.

V dvorani je bilo polno ekip iz različnih držav. Ekipe so tekmovale več krat proti številnim
državam. Naša ekipa je tekmovala v skupini C. Tekme so bile kar naporne in smo morali
napeti vse moči. Na koncu smo osvojili 11.mesto.

Ekipa DGNP na Češkem

Ekipa DGNP na Češkem

Ko smo se dodobra odpočili in nahranili naše želodce smo se odpravili v Društvo gluhih
Češke. Pripravili so nam družabno srečanje, kjer smo se vsi prav prijetno zabavali.
Naslednji dan smo se odpravili nazaj proti domu. V Slovenijo smo prispeli ob 20.00 uri.

Pripravila:
Sanja Mertik

»Kjer je sloga, je tudi zmaga, v slogi je moč.«
Latinski izrek
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ZAKLJUČEK ROČNIH DELAVNIC
V petek 5. junija 2009 je bil zaključek 40-urnega tečaja ročnih delavnic in učenja težje
razumljivih besed, ki sta jo vodili Zlatka Hötzl-tolmačica in prostovoljka Andreja Pavlič.
"Znova je leto naokrog. Pa saj smo se res kar nekajkrat srečali in skupaj ustvarjali ampak,
kaj niso pred kratkim izdelovali Adventne venčke?« smo se vsi spraševali.
Naša druženja ob petkih so prehitro minila in srčno upam, da zato, ker je bilo zanimivo in
lepo. Skupaj smo spoznavali nove materiale, nove tehnike in dosti novih
besed. Pripravljali smo se na praznike in s svojimi izdelki še dodatno okrasili naše domove.

Udeleženci delavnic

Izdelki naših delavnic

Veliko smo klepetali, se smejali in si privoščili kakšno šalo na račun moških. Ti so kar
udobno preživeli zadnje petkove urice z igranjem kart, šaha, pikada…

Zahvala in mala pozornost mentorici delavnic

Priprava pogostitve

Tu in tam je koga zaneslo na "žensko stran", kjer smo jih tiho opazovali in občudovali njihova dela. Po zaključku tečaja so se lahko pohvalile z lepo zbirko izdelkov in znanjem
novih besed. Za zaključek smo organizirali skupni piknik. Na pikniku smo podelili priznanja in pripravili preizkus znanja v obliki križanke, katera je bila sestavljena iz besed, ki so
se jih naučili na tečaju.
Ob zaključku sva se skupaj s sekretarjem Milanom Kotnikom zahvalila Zlatki in Andreji za
uspešno vodenje tečaja, ter vsem, ki so se udeležili zaključnega srečanja.
Mitja Tomažič
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ZAKLJUČEK ROČNIH DELAVNIC-ZAHVALA
Za uspešno izpeljan tečaj se zahvaljujem kolektivu društva, ki je omogočilo meni in moji
prijateljici Andreji, da sva lahko izpeljali tako dobro obiskan tečaj učenja težje razumljivih
besed in ročnih delavnic. Hvala tudi vsem udeležencem, članicam, ki so tečaj tako zvesto
obiskovale, moji prijateljici in somentorici Andreji Pavlič in vsem ostalim, ki so nas podpirali. Ugotovitev je enostavna: septembra nadaljujemo z našim delom, ustvarjanjem, učenjem težje razumljivih besed in ročnih delavnic. Septembra se vidimo in družimo dalje. Na
tečaj vljudno vabimo tudi moški del članstva. Potem se pa pripravite moški, na nov možganski dvoboj.
Želim vam lepo poletje, vidimo se spet v jeseni.

Utrinki iz zaključka delavnic

Pripravila:
Zlatka Hötzl
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MOJE POTOVANJE PO JUŽNI AMERIKI
26. - 28. 1. 2008 Za razliko od prejšnjih juter smo
se tokrat ob 10. uri iz pristanišča odpeljali z ladjo
do kraja Colona, Urugvaj in ponovno naleteli na
gnečo na meji nato pa z avtobusom do Montevidea in od tam s taksijem do hotela. Dve nočitvi po
10$. Tukaj so imeli zelo lepo plažo, a je bilo vetrovno in voda mrzla zato je kopanje odpadlo.
Mesto je bilo nevarno, ljudje na ulici so izgledali
vse prej kot prijazno in kar nekaj turistov so okradli. Policaji so lopove ujeli in jih pregledali. Vsak
dan je bilo na ulici veliko policije, v kontrolo so se
vozili s kombijem, po mestu pa so se za večjo varPristanišče v Coloni
nost ljudi sprehajali tudi peš. Srečal sem tudi gluhega domačina, ki je prosil za denar. Izgovoril sem se, da nimam denarja, izogibal sem se
slepih ulic. Videlo se je, da mesto ni varno.
29. 1. - 1. 2. 2008 Vrnitev v Buenos Aires. Letališče je bilo natrpano z ljudmi. Spet smo
stali in čakali v vrsti. Na letališču so strogi in kontrola je ponovno temeljita. Vzeli so nam
prsne odtise, nas fotografirali, izprašali kje smo spali, kdaj se vračamo domov, kontrola je
bila kar dvakrat. V Atlanti imajo podzemne železnice, te so ugodne in hitre. Mesto je majhno brez večjih znamenitosti in kar 85% je črnskega prebivalstva. Mesto pa je prijazno kot
ljudje v njem. Tukaj se je moja pot tudi končala in vrnil sem se z letalom nazaj v domačo,
prečudovito Slovenijo.
MOJA OPAZOVANJA – ZANIMIVOSTI O JUŽNI AMERIKI
- Peru – Machu Picchu – zaradi višinske razlike sem zelo težko dihal
- Laguna Verde – prav tako oteženo dihanje, nisem mogel spati, težko sem tudi jedel, ker
nisem mogel normalno dihati. Ob prihodih v dolino je bilo mnogo lažje
- v bankah je bilo veliko varnostnikov
- v menjalnicah je bila boljša menjava za ameriške dolarje kot eure, problemi so bili tudi s
kartičnim poslovanjem, bančni avtomati so zavračali kartice (Visa) ali pa niso delovali, bili
so problemi, ko smo ostali brez denarja. V hotelih, prevozih, letališčih in avtobusnih postajah so sprejemali samo kreditne kartice.
- v kraju Puno sta se nam pridružili dve mladi Korejki in z nami potovali do Montevidea v
Urugvaju
- v Južni Ameriki smo največkrat jedli piščanca
- na vsaki meji smo jim morali napisati osebne podatke
- v Čilu in Argentini so bile ceste zelo urejene
- v Čilu so bili stroški bivanja skoraj enaki kot pri nas v Sloveniji
- največji mesti v J. Ameriki je Buenos Aires in Sao Paolo
- največ prebivalcev je v Boliviji
- najbogatejši s kulturo in zanimivostmi so Peru, Bolivija in Brazilija.
Andrej Vivod
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OBJAVLJENI PRISPEVKI NA SPLETNI TV
V društvu gluhih in naglušnih smo dejavni tudi na informacijskem področju, saj poleg lastnega časopisa Naš glas, spletne strani www.dgnp-mb.si, informativnih okroglih miz in
oglasne deske društva dobro sodelujemo tudi z RTV Slovenija regionalno središče Maribor (oddaje Dobro jutro, Migaj raje z nami, poročila, novice iz Maribora, mariborska kronika), RTS, TELE M, Spletno TV.
Na pobudo članov vam na teh straneh prikazujemo pregled objavljenih prispevkov Spletne TV, ki so bili posneti ob sodelovanju društva in naših članov vse od leta 2007 dalje.
Vsi prispevki so objavljeni na spletnih straneh Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, http://www.zveza-gns.si/
Vljudno vabljeni k ogledu prispevkov: S klikom na sliko se vam odpre povezava do spletne strani.
DP gluhih v bowlingu (april 2007) V Mariboru je v soboto 21. aprila
2007 potekalo državno prvenstvo v bowlingu. V prispevku vam na kratko
predstavljamo utrinke iz tekmovanja. Pridobili smo še nekaj informacij o
zgodovini bowlinga, lahko si ogledate tudi rezultate tekmovalcev in razmislite o tem, da se naslednjega prvenstva udeležite tudi vi.
Gluhi in naglušni za volanom (junij 2009) Vse več gluhih in naglušnih
se odloča za opravljanje vozniškega izpita, saj nam avtomobil omogoča
mobilnost, svobodo, hkrati pa pomeni tudi veliko odgovornost. Z veseljem
smo ugotovili, da lahko osebe z okvaro sluha popolnoma samostojno in
varno vozijo. Varno na pot, brez nezgod!
Dan odprtih vrat društva (november 2007) Društvo gluhih in naglušnih
Podravja Maribor so pripravili dan odprtih vrat, kjer so številnim obiskovalcem predstavili svoje delo in probleme. Na obisk je prišel tudi podžupan
Mestne občine Maribor g. Andrej Verlič.
Predstavitev tehničnih pripomočkov v društvu (februar 2008) V Mariboru smo organizirali predstavitev tehničnih pripomočkov. Tehnične pripomočke je predstavil Milan Zupanc, član Odbora naglušnih na ZDGNS.

Kako povezati ustvarjanje in učenje novih besed (junij 2009) Otrok v
obdobju od 3 do 8 leta je najbolj dojemljiv za učenje jezika. Ker gluhi otroci niso deležni zvočno-jezikovnih dražljajev, je njihova sposobnost govora
in dojemanja močno okrnjena. Za učenje besed v odrasli dobi pa je potrebno veliko napora in vaje. V mariborskem društvu si prizadevajo za jezikovno izobraževanje svojih članov na nekoliko drugačen način – preko likovnega ustvarjanja. Obiskali smo jih na zaključku delavnice ročnodelskih spretnosti in tečaja težjih besed.
DP 08 v balinanju - ekipno (junij 2008) V skladu s tekmovalnim koledarjem Športne zveze gluhih Slovenije v letu 2008 je 14. junija potekalo državno prvenstvo gluhih v balinanju – ekipno. Tekmovanje, ki ga je organiziralo Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor je potekalo v balin klubu
Voličina v Slovenskih Goricah. Vabljeni k ogledu.
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Nevladne organizacije se predstavijo (maj 2009) Sejem nevladnih
organizacij v Mariboru je bil ena od priložnosti, da se predstavi tudi mariborsko društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor. Nevladne organizacije so organizacije, ki niso del vladajoče politike in jih ni ustanovila država. Vabljeni k ogledu.
Kako do socialne pomoči? (maj 2009) Ko izgubimo službo ali naš dohodek ne zadostuje niti za plačilo položnic, nam ne preostane nič drugega,
kot da se obrnemo po pomoč na center za socialno delo. V Društvu gluhih
in naglušnih Podravja Maribor so svojim članom predstavili oblike denarne
socialne pomoči in pogoje za pridobitev.
Donacija mariborskemu društvu (april 2009) Društva so gluhim in
naglušnim osebam drugi dom. Da društva lahko delujejo in izvajajo svoje
aktivnosti potrebujejo sredstva. Sredstev je vedno premalo, še posebej
zato, ker se število uporabnikov povečuje. Mariborsko društvo je primer
dobre prakse, kako lahko društvo samo poskrbi za kakšen dodaten evro.
Sara Memič je v Sloveniji predstavila svojo prvo zbirko, poimenovala jo je Svetlobna reka.
Zaključek tečaja znakovnega jezika (april 2009) Na Ptuju je potekala
zaključna prireditev, na kateri so nastopili tečajniki znakovnega jezika.
Kretenj so se učili pod mentorstvom Marije Koser. Izvedeli boste tudi, kaj
so se tečajniki naučili in kje bodo kretnje uporabljali. Vabljeni k ogledu.
Večerov Bob leta 2008 Milanu Kotniku (februar 2009) Že deseto leto
zapored je slovenska javnost izbirala med najboljšimi izjavami, ki so bile
objavljene v časniku Večer. Nominiranih je bilo 10 izjav. Pri Večeru so
letos prejeli rekordnih 43.214 glasov. Prvo mesto, največ 5739 glasov, je
po mnenju slovenske javnosti, letos prejela izjava: »Država je pogosto
bolj gluha od nas gluhih.« Milana Kotnika, sekretarja društva gluhih in naglušnih Podravja.
DGN Podravja Maribor (februar 2008) Društvo gluhih in naglušnih Podravje Maribor je bilo ustanovljeno leta 1933. V vseh teh letih se je društvo
razvilo v zelo močno invalidsko organizacijo, ki na različne načine pomaga gluhim, naglušnim in gluho slepim osebam. Svojim članom ponuja različne socialne programe in aktivnosti v katere se lahko vključujejo. V prispevku si lahko ogledate, katere so te dejavnosti, zakaj člani radi prihajajo v društvo in s
kakšnimi težavami se društvo sooča.
Kulturna prireditev ob mednarodnem dnevu gluhih (september 2008)
Osrednji dogodek mednarodnega dneva gluhih je bila kulturna prireditev,
ki je potekala v Slovenskem narodnem gledališču Maribor. Na prireditvi je
bilo veliko ljudi, tako med gledalci, kot tudi med nastopajočimi. Program
kulturne prireditve je bil raznolik in živahen, za kar so poskrbeli nastopajoči otroci iz Centra za sluh in govor Maribor. Kulturo umetniške skupine pa so s svojimi
izvirnimi igrami, prispevale k umetniški obarvanosti celotne kulturne prireditve. Med nastopajočimi so bili tudi mnogi drugi, ki so na tak ali drugačen način pripomogli k dobri volji
udeležencev.
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Udeleženci mednarodnega dneva gluhih so nam povedali
(september 2008) Ob Mednarodnem dnevu gluhih v Mariboru smo povprašali številne udeležence o njihovem počutju v Mariboru na Mednarodnem dnevu.
Izjave predsednikov društev, sekretarjev (september 2008) Ob Mednarodnem dnevu gluhih v Mariboru smo povprašali še predsednike in
sekretarje o njihovih prvih vtisih v Mariboru na Mednarodnem dnevu.
Izjava predsednika Türka (september 2008) Ob mednarodnem dnevu
gluhih Mednarodnega dneva gluhih se je udeležilo veliko število gluhih iz
vse Slovenije. S svojim obiskom so letošnji mednarodni dan počastili tudi
visoki gostje. Tako si lahko ogledate govor predsednika ZDGNS, Franca
Planinca v celoti, prav tako je gluhe nagovoril tudi predsednik države, dr.
Danilo Türk, o preteklem letu je spregovoril še direktor Direktorata za invalide, mag. Cveto
Uršič.
Mednarodni dan gluhih, sprejem pri podžupanu (september 2008)
Mednarodnega dneva gluhih se je udeležilo veliko število gluhih iz vse
Slovenije. Vabimo vas, da si ogledate tudi sprejem pri podžupanu Mestne
Občine Maribor.
Tiskovna konferenca pred mednarodnim dnevom gluhih (september
2008) Letos mineva že 53 let od dneva, ko je Svetovna zveza gluhih sprejela deklaracijo, v kateri je zapisala, da se po vsem svetu zadnjo soboto v
septembru praznuje mednarodni dan gluhih. Sekretar Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, mag. Aljoša Redžepovič, predsednik DGN
Podravja Bedrija Črešnik in sekretar Podravskega društva Milan Kotnik so na tiskovni
konferenci za novinarje javnost opozorili na številna neurejena področja in izpostavili
pomen delovanja društva za njihove člane.
Donacija RT-TRI (maj 2008) V društvu smo ob pomoči donatorja podjetja
RT-TRI uspeli pomagati naši članici Sanji Mertik pri nakupu novega slušnega aparata, ki ga nujno potrebuje za lažje razumevanje predavanj na
srednji gostinski šoli Maribor.
Mesto Ptuj in njegova bogata zgodovina (2008) V tokratni oddaji se je
ekipa sprehodila po zgodovinski poti mesta Ptuj, ki velja za enega najstarejše dokumentiranih mest na slovenskem. Skupaj z zgodovinarko gospo
Marijo Hernja Masten je naša ekipa odkrivala burno zgodovino tega mesta. Ptuj velja za najstarejše mesto, saj so v njem bivali ljudje že v kameni
dobi. Na Ptuju pa smo obiskali tudi gluhe in naglušne, ki sicer svojega društva nimajo, ker
uradno sodijo pod mariborsko društvo. So bila pa našega obiska precej veseli. Kaj so
nam povedali, pa si poglejte v prispevku.

Stran 14

NAŠ GLAS

Junij 2009

OBJAVLJENI PRISPEVKI NA SPLETNI TV
Nagovor predsednika Planinca (september 2008) Ob Mednarodnem
dnevu gluhih v Mariboru na osrednji proslavi v Slovenskem narodnem gledališču je spregovoril predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije g. Franc Planinc.
Mednarodni dan gluhih 2008 (september 2008) V jesenskem mesecu
septembru je potekal mednarodni dan gluhih. Najpomembnejši dan za
gluhe je letos potekal v Mariboru, v soboto 27. septembra, kjer je hkrati
potekala tudi 75-letnica delovanja društva v Podravju. Z velikim veseljem
in ponosom se bomo lahko ozrli na doslej prehojeno pot in skupne uspehe, ki so jih dosegla vsa društva in Zveza na področju povezovanja gluhih in naglušnih
oseb v Sloveniji in začrtali cilje za prihodnost. Častni govornik bo predsednik države dr.
Danilo Türk. Za vas bomo pripravili tudi bogat kulturni in umetniški program.
Obisk pri zdravniku (maj 2009) Da bi vsem državljanom zagotovili enako obravnavo in dostop do zdravniških storitev je v Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika med drugim zapisano, da ima gluha oseba
pravico uporabljati znakovni jezik tudi v javnih ustanovah, kot so zdravstveni domovi, upravne enote, šole. Slovenija je tako ena od sedmih držav
v EU, ki gluhim daje pravico do uporabe njihovega maternega jezika na vseh področjih
dela in življenja. Večina zdravstvenih domov pravico gluhih pozna, tudi storitev tolmačenja
se plačuje. Problem so nekateri koncesionarji, ki ne poznajo pravic, ki izhajajo iz Zakona
o uporabi slovenskega znakovnega jezika. Težavo predstavljajo tudi čakalne vrste, saj tolmač skupaj z gluho osebo čaka enako časa kot drugi, med tem ko njegova tarifa teče.
Državno prvenstvo v šahu (marec 2009) V soboto, 14. marca je v DGN
Podravja Maribor potekalo državno prvenstvo v šahu za gluhe in naglušne. Za naslov državnega prvaka se je potegovalo pet ekip in 26 posameznih šahistov. V prispevku si lahko pogledate, kako je tekmovanje potekalo
in kdo so novi državni prvaki v šahu za gluhe in naglušne.
Prijave na DP v šahu (marec 2009) Državno prvenstvo v šahu bo potekalo 14. in 15. marca 2009. Za organizacijo je poskrbelo Društvo gluhih in
naglušnih Podravja Maribor, skrajni rok za prijavo pa je 6. marec 2009.
Več v prispevku.
Mednarodni turnir v futsalu (januar 2009) Mariborsko društvo je organiziralo že sedmi mednarodni turnir v Futsalu, ki je letos potekal v športni
dvorani v Slovenski Bistrici. Turnir je presegel pričakovanja organizatorja,
saj se ga je udeležilo kar 9 ekip. 5 ekip so sestavljali nogometaši iz društev gluhih in naglušnih Slovenije, 1 ekipa je bila iz Avstrije, 3 ekipe pa so
prišle iz Madžarske. Na turnirju sta se pomerili tudi dve ženski ekipi - Vzhod (članice društev gluhih in naglušnih Maribora in Celja) in Zahod (članice društev gluhih in naglušnih
Ljubljana, Mestnega društva in AURISA). Tekmovalce je spodbujalo veliko navijačev iz
vse Slovenije. Turnir je bil izjemno napet vse do finala, ko sta za prvo mesto igrali ekipi
Szekszard iz Madžarske in ekipa iz Celja.
Vljudno vabljeni k ogledu prispevkov. S klikom na sliko v časopisu Naš glas na spletni
Info Društva
strani www.dgnp-mb.si se vam odpre povezava do Spletne TV s prispevki.
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DRŽAVNO PRVENSTVO ODBOJKE V KOPRU
V soboto, 28. 3. 2009 smo se zjutraj zbrali v Slovenski Bistrici in se podali proti Celju, kjer
nas je čakal Aleš Škof. Skupaj smo nadaljevali pot v Koper.
Ob prihodu smo se pozdravili s prijatelji in prijateljicami iz drugih društev gluhih in naglušnih iz Slovenije, ter se takoj odpravili v garderobo. Na tem tekmovanju smo članice ženske ekipe igrale v novih dresih, ki nam jih je priskrbel kapetan ekipe Andrej Vivod.
Prvo tekmo turnirja smo igrale proti Mestnemu društvu iz Ljubljane. Vso tekmo sem bila
na rezervni klopi in tekmo dosledno spremljala in navijala za soigralke. Tekma je bila zelo
zanimiva in napeta. Kljub trudu in požrtvovalni igri smo na veliko žalost cele ekipe tudi to
tekmo končale poražene.

Moška odbojkarska ekipa DGNP Maribor

Pozdrav pred pričetkom tekme

Drugo tekmo smo igrale proti ekipi DGN iz Celja. Na koncu smo bile prežete z velikim
razočaranjem, saj smo tudi to tekmo končale poražene.
Naša moška ekipa se je veliko bolje odrezala, saj so turnir končali z osvojenim tretjim
mestom. Ob njihovi dobri uvrstitvi smo malo pozabile na svoj poraz in se skupaj z njimi
veselile njihovega uspeha.
Po končanem turnirju smo se odpravili na skupno kosilo. V Maribor smo se vrnili pozno
ponoči.

Ogrevanje

Ženska odbojkarska ekipa DGNP Maribor

Preživela sem dan poln novih spoznanj, bilo mi je zelo všeč. Dogovorile smo se, da bomo
redno trenirale, da bomo sposobne dosegati dobre rezultate.

Pripravila: Lea Lukner
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TURNIR ODBOJKE NA MIVKI V GRAZU
V soboto 6.6. je potekal v Avstriji, v mestu Graz, 10. turnir odbojke na mivki. Prijavljenih je
bilo 5 ženskih ter 5 moških ekip, med njimi dve ženski in ena moška ekipa iz mariborskega društva. V Avstriji imajo pravila zelo drugačna, kakor pri nas, in tudi sodniki so zelo
strogi, kar je zelo pohvalno. Počitka skorajda ni bilo, saj so bila tekmovanja v polnem
pogonu. Z Janjo sva osvojile 4. mesto, Mirjana in Tamara 5. mesto, prav tako Aleš in
Vivod.
Ko se je zaključilo tekmovanje, smo še igrali mešano. Tokrat je bilo pa 12 ekip, 6 ekip pod

Dijana in Janja med tekmo za 4. mesto

Mirjana in Tamara

A, in 6 ekip pod B. Ker ni bilo časa za polfinale, smo prešli kar v finale. V finalu sem bila z
Avstrijcem Herbetom Pirkerjem in s skupnimi močmi sva osvojila 1. mesto. Po koncu tekme smo šli še jest, v društvu so imeli piknik, nekateri so jedli tam, nekateri so šli v druge
restavracije. Malo smo se pozabavali in z lepimi spomini šli domov.

Andrej in avstrijska sotekmovalka

Dijana med tekmo mešanih ekip

Rada bi pa pohvalila naše ženske, in moške za ves trud, dobro voljo in dobro družbo.
Zame je bilo prvič, da sem tekmovala v Avstriji, in moram priznati, da mi je bilo tam zelo
všeč, med tekmami ni bilo videti nobene jeze, le dobro voljo, in nasmeške do ušes. Zagotovo bomo šli še večkrat v Avstrijo.
Napisala: Dijana Škof
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INTERVJU S SAŠKO CAFUTA
Kdaj si se prijavila v avto šolo?
Prijavila sem se letos marca.
Kje si opravila teorijo za avto šolo?
Teorijo sem opravila na Ptuju.
Ali je bilo težko in ali si prvič opravila teorijo?
Ne, ni bilo težko. Ja, prvič sem opravila teorijo.
Ali ti je pomagala tolmačica pri teoriji?
Ne, ker je nisem potrebovala.
Ali si že kdaj mogoče poskusila voziti?
Saška Cafuta

Ja seveda.
Ali si bila zelo vesela, ko si začela voziti?

Ja, seveda sem bila zelo vesela zato, ker sem si želela čim prej samostojno voziti.
Koliko ur si vozila, praktični pouk-vožnje?
Vozila sem 28 ur.
Kdo je bil/a tvoj/a inštruktor/ca vožnje za avto šolo?
Moj inštruktor je bil Stanko.
Ali je bil/a zelo prijazen/a s teboj?
Ja, seveda.
Ali si se dobro razumela z inštruktorjem za avto šolo?
Ja, seveda sem se dobro razumela z inštruktorjem. Ampak je on pogosto pisal na papir (kam naj
peljem, levo, desno…).
Ali si se vozila samo na Ptuju ali tudi izven Ptuja?
Ja, veliko sem vozila na Ptuju in izven Ptuja, ampak mi še manjka vožnja po avtocesti, ker te ni na
Ptuju.
Ali si potrebovala tolmača?
Ne, nisem potrebovala tolmačice, na srečo mi je dal inštruktor teorijo, da sem se doma učila.
Ali si imela kakšne druge težave?
Ja seveda, inštruktor je bil jezen na mene, da sem narobe in prehitro ustavila avto, zato je ugasnil
motor v avto.
Kako si se počutila, ko si kasneje vozila čisto zares v prometu po mestu?
Počutila sem se dobro, ko sem vozila z avtom po mestu. Jaz sem vozila, zraven je sedel moj ata
in sem bila malo zmedena, ker to ni enako kot v avto šoli. Da se bom boljše naučila voziti z avtom,
si bom ga sposodila od staršev.
Kako si se počutila, ko si imela izpit praktične vožnje in je zadaj sedela komisija?
Ja seveda, bilo me je strah, saj se mi je tresla noga. Oh. Vožnja se mi je zdela neskončno dolga.
Želela sem si samo, da se čim prej konča.
Povej kakšen je danes promet, ali je potrebno veliko pozornosti v prometu?
Danes je promet zelo velik. Jaz bom vozila po predpisih, ker nočem dobiti kazni za nepravilnosti.
Kaj bi svetovala novim voznikom v prometu?
Da bi morali upoštevati vse predpise v prometu, še posebej upoštevati prometne znake z omejeno
Intervju pripravila : Lea Lukner
hitrostjo.
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DOGODKI V SLIKI

Državno prvenstvo v malem nogometu v Krškem

Donacija Lions kluba

V pisarni

V prostorih društva-družabništvo

Državno prvenstvo v balinanju

Snemanje za Spletno TV v društvu

"Kdor se nauči brati ljudem z obraza, ne potrebuje knjig.
Mathias Wielmann
Junij 2009
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OBVESTILA in VABILA
Priprava video-novic društva
Vljudno vabljeni k pripravi video-novic v društvu vsako sredo in petek
popoldan.
Računalniški nasveti Na spletni strani Zmaga.com in Piflar.com so
objavljeni računalniški nasveti, primerni in razumljivi za gluhe ljudi.
Objavljenih je veliko nasvetov v pisni obliki, ki so v pomoč pri obvladovanju in čim boljši uporabi računalnika in različnih programov. V kolikor
potrebujete kakršnokoli pomoč, se lahko obrnete na Stevico Kronića.
Vsako sredo ob 18:00 uri poteka okrogla miza za informiranje članov.
Informacije pripravljata sekretar Milan Kotnik in predsednik Bedrija
Črešnik.
Vsako sredo in petek od 17:00 do 22:00 ure lahko uporabljate 4 računalnike v računalniški sobi za brskanje po spletu, video klepet in eučenje. V sejni sobi društva je urejen računalniški kotiček, kjer lahko
člani uporabljate zmogljiv računalnik za video montažo, snemanje in pripravo različnih filmov ali ogled in obdelavo slik z aktivnosti.
Piknik upokojencev. V soboto 4. julija vabimo vse člane društva na
piknik, ki bo na dvorišču našega društva. Dobro voljo prinesite s sabo,
za vse ostalo bomo poskrbeli mi.
Treningi balinanja. Vsak torek ob 16 –18 ure treningi balinanja na balinišču pri Ljudskem vrtu. Prijavite se lahko pri vodji sekcije Jožetu Koserju in Vesni Burk.
Treningi odbojke na mivki. V športno rekreativnem centru Fontana in
na Ptuju ob gostilni Pomaranča bodo potekali treningi odbojke na mivki.
Vodja treningov je Andrej Vivod (Maribor) in Diana Škof (Ptuj).
Kopanje v Termah Ptuj. V društvu so na razpolago celodnevne karte
za kopanje v Termah Ptuj. Karte dobite v pisarni društva v času uradnih ur.
Razstava govorice rok. V petek 26. junija je otvoritev razstave v okviru predstavitve slovenskega znakovnega jezika gluhih v Muzeju narodne osvoboditve (Ulica heroja Tomšiča 5)
»Pozdrav poletju« V soboto 18. julija vljudno vabljeni na športno prireditev. Igrali bomo odbojko na mivki, balinali …

Vljudno vabljeni k sodelovanju pri aktivnostih v društvu
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POEZIJA, RAZVEDRILO
ŠALE
"Kaj je to lovec?"
"S puško oboroženi pijanec,
ki se je iz gozda napotil v
gostilno!"

SOLZE ŽALOSTI
Sedela mi vnučka v naročju,
sem nemo ji zrla v obraz,
po licih so tekle mi solze,
to žalosti bil je obraz.

NAŠA LEA SLIŠI

Se otrok mi stiska na grudi,

Osemnajst let si dopolnila
naša draga deklica,
sama si se odločila,
da rada bi nas slišala.

kaj misli si, kdo to ve,
ne more pa vprašati mene:
babica, zakaj ti teko solze?
Usoda tako je hotela,
da vnučka ne sliši me,
Le milo v obraz me gleda
in stiska ob mene se.
Še bolj si pritisnem na prsi
to malo detece,
v grudih mi bije močneje,
žalostno moje srce.
Le komu je krivo to dete,
za katere grehe trpi?
V svetu molka in tišine,

Verjela ti si v medicino,
stopila pred zdravnike si:
Pomagajte mi,
jaz vas prosim,
prekinite tišino mi.

Splošni zdravnik pregleda
pacientko in reče:"Mislim, da
gre za hipohondrijo."
"Čudovito! Moj mož mi pa
vedno pravi, da mi nič ne
manjka."
Jure je obiskal lovskega
tovariša in ga vprašal:"Je
res, da si na lovu zadel? Kje
imaš pa plen? V pečici?"
"Ne, v bolnišnici."
"Zakaj nočeš biti moje
dekle?" proseče sprašuje
fant dekle.
"Iz dveh razlogov."
"Katerih?"
"Prvi razlog si ti, drugi pa je
nekdo drugi."

Se tebi je želja izpolnila,
ti sluh je dan.
Zdaj slišiš, če ti kdo zakliče, Hišnik je v šoli uredil garderobo in nad obešalniki
rad te imam.
namestil napis: "Za profesorje."
Avtorica pesmi:
Naslednji dan je bil pod
Alojzija Lukner napisom pripis: "Tukaj lahko
obesite tudi plašče."
"Kakšna je razlika med mladino in črvi?"
"Mladina vpije: "Mi smo Titovi!",
črvi pa: "Tito je naš!"

mala Lea živi.
Avtorica pesmi:
Alojzija Lukner

»Ni umetnost postarati se: umetnost je kako to prenesti.«
Goethe
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D RU Š T VO G L U H I H I N N A G L U Š N I H P O D R AV J A M A R I B O R
SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE

BREZPLAČNO LETOVANJE
V TERMAH BANOVCIH ZA
SOCIALNO OGROŽENE
ČLANE

V počitniški prikolici v Termah Banovci se lahko prijavite socialno ogroženi člani
ter brezposelni. Na voljo so
prosti termini v septembru.

Za več informacij in rezervacije termina se osebno
oglasite v Društvu.

Članarina v letu
2009:
- zaposleni in upokojenci
10,00 EUR
- brezposelni, študentje,
dijaki in otroci
BREZPLAČNO.
Dosegljivost

Društvo:

Elektronska pošta
Telefon:

02 / 252 21 82

Faks:

02 / 620 88 51

GSM sekretar:

041 / 777 132

GSM predsednik:

041 / 331 287

Studio:
Sekcije:

Uradne ure v pisarni
Ponedeljek: 09:00 - 12:00

dgn.maribor@guest.arnes.si

Sreda: 09:00 do 12:00; 16:00 do 18:00
Sreda: 18:00 - 19:00

dgn1.maribor@guest.arnes.si
GSM: vodja športa 041/609 500

dgn2.maribor@guest.arnes.si

Sreda: 18:00 - 19:00

Druženje in aktivnosti:
Sreda in petek: 17:00 - 22:00
NAŠ GLAS - interno, brezplačno glasilo Društva gluhih in naglušnih
Podravja Maribor, Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija.
Spletna stran društva: www.dgnp-mb.si
Glasilo urejajo: Bogdan Fras, Milan Kotnik, Lidija Salamon.
Izid brezplačne številke so omogočili: FIHO, občine Podravja, Zavod RS za zaposlovanje.
Tisk: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

