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UVODNIK

V mesecu aprilu smo bili zelo
aktivni, saj smo organizirali
veliko aktivnosti.
Naj jih naštejem samo nekaj.
Skupščina društva je bila 9.
aprila, kjer smo potrdili
zaključni račun društva ter plan
za leto 2008, ki smo ga v celoti
podprli. Prav tako smo na novo
izvolili nove člane organov
društva; upravni odbor,
nadzorni odbor ter disciplinska
komisija. Potrdili smo tudi
imenovanje sekretarja društva ,
ki je v lanskem letu prav
uspešno začel opravljati svoje
delo kot strokovni delavecsekretar društva. To je naš
dolgoletni član Milan Kotnik
in bivši predsednik društva, ki
je nadvse uspešno opravljal
svojo prostovoljno poslanstvopredsednikovanje v društvudolgih 11 let.
Prav tako zelo uspešno
potekajo priprave na
mednarodni dan gluhih, ki ga
bomo organizirali 27.
septembra v našem prelepem

Mariboru v Slovenskem Narodnem gledališču ter popoldan
pod Pohorjem v prireditvenem
prostoru Arena.
11. aprila je bilo kar 5 naših
članov, smučarjev na tekmovanju na Kaninu, ki ga organizira
že vrsto let zapored naš član
Gabrijel Kravanja. Vsi naši
tekmovalci so osvojili kolajne
za kar jim čestitamo.
11. aprila je naša tolmačica
Marija Koser skupaj organizirala zaključno srečanje vseh
tečajnikov ter gluhih in naglušnih članov dveh društev iz
Maribora in Slovenskih Konjic. Srečanje je bilo zelo uspešno, saj se ga je udeležilo več
kot sto gluhih, naglušnih, tečajnikov SZJ ter ostalih gostov.
16. aprila smo organizirali zelo
obiskano predavanje o lastni
skrbi za zdravje in ustrezno
gibanje za ohranjevanje
zdravega telesa. Po predavanju
smo sklenili, da bomo organizirali še rekreativno vadbo v
toplejših mesecih.
23. aprila smo organizirali
razstavo ročnih del naših
članic in članov, ki so v zimskih mesecih ustvarili pod
mentorstvom tolmačice Zlatice
Hotzl in prostovoljke Slave

Predsednik:
Bedrija Črešnik

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

MARIJA KOSER

Goriška ul. 6, 2000 Maribor

SUZANA NOVAK

Celjska ul. 14, 2000 Maribor

041 600 201 dopol. in popol.

LIDIJA LETONJA

Levanjci 28, 2553 Ptuj

041 282 344 dopol. in popol.

ZLATICA HÖTZL

Streliška c. 63, 2000 Maribor

040/241 505 dopol. in popol.

Stran 2

TELEFON

Andric številne zanimive izdelke.
Ob vseh teh številnih aktivnostih se je izkazal naš novi sodelavec v društvu Bogdan Fras,
ki je vse dogodke fotografiral
in posnel na video kamero.
Na področju športa pa so bili
aktivni skoraj vsi člani, tako
stari kot mladi, saj so to meseci, ko je največ državnih prvenstev gluhih. Zato so bili tudi
treningi balinanja, bowlinga,
odbojke in malega nogometa
zelo dobro obiskani.

02/33 15 711

NAŠ GLAS

GSM

DOSEGLJIVOST

031 316 040 dopol. in popol.
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OBVESTILA, ČESTITKE NAŠIM ČLANOM
Glasilo »Naš glas« Pošiljamo v vse domove upokojencev na
področju Podravja, kjer bivajo gluhi in naglušni ljudje, z namenom, da jim popestrimo njihov vsakdan.

VSEBINA

STRAN

Uvodnik
Glasilo si izmenjamo z Društvoma Auris Kranj in Mestnim drušObvestila, čestitke
tvom 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.

Člani pišejo

2
3
4, 5, 6, 7

Rezultati volitev

8

Obvestila in vabila

9

Foto utrinki

10

Poezija¸ razvedrilo

11

Info Društvo

Draga Nada!
Kolikor livad je v cvetju in zelenju,
toliko sreče ti želim v nadaljnjem življenju!
VSE NAJLEPŠE OB ROJSTNEM DNEVU
ti želi Marija Koser z družino

Iskrene čestitke, Sašotu in Lidiji, Žanu ob
rojstvu novega družinskega člana, Žane
Nihče ne more vedeti, kaj pomeni življenje, kaj pomeni svet,
kaj pomeni kar koli, dokler nima otroka, ki ga ljubi.
Tedaj se vse vesolje spremeni in nič ni nikoli več tako,
kakor je bilo prej.
člani društva GNP Maribor

ISKRENE ČESTITKE OB PRAZNOVANJU OSEBNEGA JUBILEJA V MESECU MAJU
TER VSE NAJBOLJŠE ŽELJE IN VELIKO ZDRAVJA VAM ŽELI
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor
predsednik Bedrija Črešnik

Pavla Grajfoner
Jana Mertik
Ružica Novak
Alojz Pavlinek
Alojz Repnik
Melita Kronič
Ivan Šmit
Maj 2008

Darko Kokol
Lea Lukner
Zvonko Novak
Marija Špes
Adolfina Vodušek
Ferdo Zupanc
NAŠ GLAS
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ZAKLJUČEK TEČAJA ZNAKOVNEGA JEZIKA

Kot vsako leto se je pričel tečaj
Znakovnega jezika gluhih v
Mariboru in Slovenskih Konjicah. Pričetek je bil v mesecu
oktobru in je trajal vse do aprila. V Mariboru je potekal
začetni tečaj Znakovnega
jezika (5 tečajnikov), v Slovenskih Konjicah sta potekala
Začetni tečaj (16 tečajnikov) in
Nadaljevalni
tečaj (6 tečajnikov). Vsi so
uspešno opravili
preizkus znanja
in to potrdili na
družabnem
srečanju, ki je
bil letos ponovno v OŠ Pod
goro v Slovenskih Konjicah.
Na našem družabnem srečanju,
ki je že tradicionalen, saj ga
prirejam že kar 8 leto, je bilo
veliko »gledalcev«, do sedaj je
bil najbolj obiskan, saj nam je
zmanjkalo stolov v dokaj veliki
jedilnici. To nam nekaj pove,
in sicer, da se radi družimo, saj
nam to pomaga in prežene
marsikatero skrb. In prav je
tako, da se malo poveselimo.
Tečajnika in tečajniceso pripravili kar nekaj nastopov, in sicer
Stran 4

so predstavili zgodbice
v
kretnji, mimiki in besedi, tako
da je bilo za vsakogar nekaj.
Zaigrali so kot pravi dramski
igralci in se odlično odrezali.
Sledilo je podelitev priznanj za
vsakega tečajnika, nato pa še
šaljive igre. Obiskovalci so z
veseljem sodelovali v šaljivih
igrah, in tako dobili praktične
nagrade. V šaljivih igrah so
tekmovali tako slišeči, kot
gluhi v ekipah, moram priznati,
da so se naši člani malo bolje
odrezali, saj me že dobro
poznajo, da se splača potruditi,
ostali pa so se z malo treme
potrudili po najboljših močeh.
Pa saj je vseeno, samo, da je
bilo luštno. Ja, pa to še ni vse,
obiskali so nas snemalci iz
ZDGNS in nas posneli, posnet-

Mladinski servis MS Servis
d.o.o., Mladinski center Dravinjske doline, Unior d.d., Zreče, Banka Celje d.d., Splošna
knjižnica Slovenske Konjice,
Hotel Dravinja, Papirnica in
trgovina DZS, Pizzerija Paradajz, Papirnica AS, Trgovina
Izziv, Zavarovalnica Triglav,
enota Slovenske Konjice,
Novice d.o.o., Nautic club
Rogla, Trgovina Nina, Trgovina Atma, Foto Nareks, Nova
ljubljanska banka d.d., Kozmetični studio Moni, Zoo
boutique Naja, Prodajalna Žilnik, Kamnoseštvo Čakš, Klas
d.o.o., Konki Nova, Satler
Bojan s.p., Tehovnik d.o.o.,
Knez d.o.o., ČZP Večer, d.d.,
Trgovina SMS Pagan d.o.o.,
ETS trgovina in storitve d.o.o.,
Trgovina
Katja, Ludmer d.o.o.,
Okrepčevalnica Panda,
Slaščičarna
Mikek s.p.,
Mercator,
Puki d.o.o.,
Coma commerce Ljubljana, Elpro
Križnič d.o.o., Zavarovalnica
Maribor d.d., KD Finančna
točka, Nova KBM, Mesarija
Fingušt, Probanka, OŠ Pod
goro in še in še. Morda smo
koga po pomoti izpustili za kar
se v naprej opravičujem.

ke bomo lahko videli v video
novicah, se že kar veselim!
Veseli me, da je to naše tradicionalno srečanje dobro uspelo,
da smo odšli vsi polni lepih
spominov in praktičnih nagrad,
ki smo jih dobili od naših radodarnih sponzorjev. Ob tej PRISRČNA HVALA VSEM!
priložnosti bi se želela iskreno
zahvaliti vsem, ki so nam Do naslednjega srečanja bodite
pomagali, da je naše družabno v sončku z lepimi spomini.
srečanje bilo enkratno in
Vaša tolmačica
nepozabno:
Marija Koser
NAŠ GLAS
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NAUČILI SMO SE SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA
Medobčinsko društvo gluhih in
naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče je v petek, 11.
4. 2008 v sodelovanju z Društvom gluhih in naglušnih Podravja Maribor, v prostorih OŠ Pod
goro v Slovenskih Konjicah,
organiziralo zaključno prireditev

ki je potekal v prostorih Osnovne šole Pod goro. 21 tečajnic se
je 6 mesecev pridno učilo, vadilo
in ob koncu uspešno opravilo
tudi izpit. Na dan izpita so predsednik društva in štiri članska
izpitna komisija pozorno poslušali predstavitve vseh tečajnic,

tečaja slovenskega znakovnega
jezika. Ker je gospa Marija
Koser, sicer tolmačica za znakovni jezik, vodila tečaj tako v Slovenskih Konjicah, kakor tudi v
Mariboru, smo se odločili za
skupni zaključek. Takšna priredi-

jim postavljali vprašanja in odločili ali je bilo njihovo znanje
zadovoljivo. Tečaj so mnogokrat
obiskali tudi člani našega društva,
tako da so imele tečajnice same
priložnost kako spoznati, poteka
pogovor z gluho osebo. V društvu
smo veseli, da so zanimanje za
omenjeni način komunikacije
pokazale tudi javne institucije.
Med tečajnicami smo lahko, zato
pozdravili tudi vzgojiteljice in
knjižničarki. Ostale udeleženke
pa so se za obiskovanje tečaja
odločile, ker jih to vrstna komunikacija zanima, so študentke in
bodo omenjeno znanje potrebovale v okviru delovnega procesa ali
imajo otroka s posebnimi potrebami. S tečaji bomo v društvu
še nadaljevali, saj želimo znakovni jezik približati slišeči populaciji in omenjenemu načinu komunikacije utreti pot v javne institucije in podjetja. V DGN Podravja
Maribor pa so organizirali začetni
tečaj slovenskega znakovnega

tev članom obeh društev predstavlja priložnost, da se srečajo, malce poklepetajo in se pozabavajo
ob družabnih ter šaljivih igrah.
V MDGN občin Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče smo v mesecu
oktobru 2007 organizirali 40 urni
začetni in nadaljevalni tečaj slovenskega znakovnega jezika,
Maj 2008

NAŠ GLAS

jezika, ki ga je obiskovalo 5 tečajnikov. Na prireditvi sta predsednika obeh društev, Matevž Marinko in Bedo Črešnik, tečajnikom
podelila potrdila o uspešno opravljenem začetnem in nadaljevalnem tečaju slovenskega znakovnega jezika, tečajniki pa so poskrbeli tudi za kulturni del programa.
Vse skupine so s pomočjo znakovnega jezika, v obliki igre predstavile štiri pravljice, skupina
nadaljevalnega tečaja pa je predstavila tudi pesem "Nekoga
moraš imeti rad". Po končani prireditvi so pripravili srečanje z
družabnimi igrami in majhno
pogostitvijo. Vse, ki so sodelovali v igrah so nagradili s priložnostnimi darilci, ki so jih zbrali s
pomočjo donatorjev.
Preživeti popoldan je bil čudovit, zato bi se radi ob tej priložnosti zahvalili gospe Mariji Koser
za uspešno vodenje tečajev in
pomoč pri organizaciji prireditve,
Osnovni šoli Pod goro, Slovenske Konjice za nudenje prosto-

rov, gospe Dragici Čander za
koordinacijo ter vsem donatorjem, ki so s svojimi materialnimi
prispevki pripomogli k izvedbi
zaključne prireditve.
Vanja Marinšek
MDGN občin Slovenske
Konjice, Vitanje, Zreče
Stran 5

KANIN 2008

Naša tolmačica Zlatica Hötzl in organizator tekmovanja Gabrijel Kravanja

5. aprila smo se že četrtič
zapored srečali na tekmovanju
v veleslalomu, carvingu in
snowbordu na smučišču na
Kaninu. Zbrali smo se ob osmi
uri pred vlečnico, ki nas je
popeljala na vrh Kanina. Pripeljali smo se iz vseh krajev Slo-

nami prečudovit dan. Takšno
je bilo tudi naše razpoloženje.
Na smučišču je bilo 300 cm
snega in -7*C. Pred samo progo smo še zadnjič preverili prisotnost in razdelili štartne številke. Proga je bila odlično
postavljena in pripravljena,
zahvaljujoč ekipi enajstih ljudi
Francija ČOPIJA. Vsak tekmovalec, ki je prišel pravočasno,
je seveda smel napraviti testni
spust po progi. Nato je šlo za
res. Oba teka sta na srečo potekala brez težav in predvsem
brez poškodb. Skrbno je vse
skupaj posnel na kamero
Gorazd OREŠNIK, za kar se
zahvaljujem Zvezi gluhih in

smo razkrili najboljše smučarje
tega dne in jim podelili medalje
in še darilce po vrhu. Ostalo nam
je še nekaj časa, da smo poklepetali to in ono in si obljubili, da se
snidemo spet drugo leto.

Ekipa mariborskih gluhih, vsi so osvojili
medalje na smučarskem tekmovanju

REZULTATI TEKMOVANJA
ŽENSKE VELESLALOM
12 – 17 LET:
1. mesto Sanja Mertik MB

venije: Kranja, Celja, Ljubljane, Velenja, Nove Gorice,
Maribora in celo iz Kopra se je
prvič pripeljala Radojka JERMAN, ki je imela še prav posebno srečo, saj je zasedla prvo
mesto. Razdelili smo smučarske karte. Na nebu ni bilo niti
oblačka, vedeli smo, da je pred
Stran 6

naglušnih Slovenije. Vsi tekmovalci so bili zelo hitri, zato
nam je ostalo velikčasa za prosto smučanje, uživanje na soncu ali pa kramljanje ob pijači.
Ob treh popoldne smo se morali spustiti nazaj v dolino. Odpeljali smo se do hotela ALP,
kjer smo uživali v toplem obroku. Nato je prišel trenutek, ko
NAŠ GLAS

ŽENSKE CARVING:
1. Flavija Podlogar
2. Teodora Strel
ŽENSKE VELESLALOM
34 LET:

18 –

1.mesto Radojka Jerman
2.mesto Špela Sternen
Maj 2008

KANIN 2008
ŽENSKE VELESLALOM
35 – 49 LET:
1. Polona Kopina
2. Andreja Gumzej
ŽENSKE VELESLALOM

MOŠKI VELESLALOM
18 – 34 LET:

OTROCI - SLIŠEČI DEČKI:

1. Darko Kokol MB
2. Robert Debevec MB
3. Simon Oblak

MOŠKI SNOWBOARD:

1. Robert Podlogar
1.mesto Bojan Strel
OTROCI SNOWBOARD:

50 LET:

1.mesto Tomi Strel

1. Sonja Trampuž

SKUPNI REZULTATI:
1. Jan Orešnik
2. Darko Kokol MB
3. Robert Debevec MB

MOŠKI VELESLALOM
35 – 49 LET:
1. Marjan Leskovec
2. Sandi Modrinjak MB
3. Drago Pozonec
2. Rafaela Demir
ŽENSKE VELESLALOM
(INVALIDI IN GLUHI):
1. Alenka Šifrer
MOŠKI CARVING:
1. Marko Podlogar
2. Brane Kulovič

Za nami je bil prečudovit dan,
kar se poznalo tudi na naših od
sonca ogorelih obrazih. Utrunost sem čutil tudi jaz, hkrati
pa olajšanje, da je tekma dobro
uspela in ponos, da sem tudi to
leto uspel izpeljati tekmovanje

MOŠKI VELESLALOM 50
LET:
1.

Andrej Peternelj

2.

Stanko Melinc

gluhih in naglušnih v smučanju. Z željo, da boste z menoj
tudi drugo leto, ko bomo imeli
prvo malo obletnico (pet let),
vas prisrčno pozdravljam.

3. Gariel Kravanja MB
MOŠKI VELESLALOM
12 – 17 LET:
1. Jan Orešnik
Maj 2008

Spomenik ob meji z Italijo
NAŠ GLAS

Organizator tekmovanja: Gabrijel Kravanja
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ZAHVALA DONATORJEM
Ob zaključnem srečanju tečajnikov slovenskega znakovnega jezika gluhih,
ki je bilo 6. 5. 2008 v Slovenskih Konjicah, se zahvaljujemo vsem donatorjem:
Mladinski servis MS Servis d.o.o., Mladinski center Dravinjske doline, Unior d.d., Zreče, Banka Celje
d.d., Splošna knjižnica Slovenske Konjice, Hotel Dravinja, Papirnica in trgovina DZS, Pizzerija Paradajz,
Papirnica AS, Trgovina Izziv, Zavarovalnica Triglav, enota Slovenske Konjice, Novice d.o.o., Nautic
club Rogla, Trgovina Nina, Trgovina Atma, Foto Nareks, Nova ljubljanska banka d.d., Kozmetični studio
Moni, Zoo boutique Naja, Prodajalna Žilnik, Kamnoseštvo Čakš, Klas d.o.o., Konki Nova, Satler Bojan
s.p., Tehovnik d.o.o., Knez d.o.o., ČZP Večer, d.d., Trgovina SMS Pagan d.o.o., ETS trgovina in storitve
d.o.o., Trgovina Katja, Ludmer d.o.o., Okrepčevalnica Panda, Slaščičarna Mikek s.p., Mercator, Puki
d.o.o., Coma commerce Ljubljana, Elpro Križnič d.o.o., Zavarovalnica Maribor d.d., KD Finančna točka,
Nova KBM, Mesarija Fingušt, Probanka, OŠ Pod goro, ki so donirali sredstva in s tem omogočili,

da je srečanje gluhih, naglušnih in tečajnikov slovenskega znakovnega jezika gluhih potekalo v prijetnem vzdušju. Video prispevek si lahko ogledate na spletni TV ZDGNS:
http://www.zveza-gns.si/?osnova=organizacija
VSEM ŠE ENKRAT HVALA!
Organizatorka srečanja tolmačica Marija Koser
Društvo GNP Maribor

DONACIJA PODJETJA RT-TRI IN ODBORA NAGLUŠNIH
ZVEZE GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE

V četrtek 15. maja smo v društvu
imeli še posebej vesel dogodek,
saj je naša mlada članica Sanja
Mertik prejela nov slušni aparat,
ki ji je ga podaril Odbor naglušnih Zveze gluhih in naglušnih
Slovenije s pomočjo donacije
podjetje RT-TRI. Sanja je težko
naglušna srednješolka srednje
gostinske šole v Mariboru. Za
enakovredno spremljanje predavanj in pouka je nujno potrebovala ustrezno močnejši slušni aparat. Ta slušni aparat, ji bo omogoStran 8

čil kvalitetno razumevanje govorjene
besede v njenem
vsakdanjem življenju. Že v osnovni
šoli se je kot mnogi
invalidi sluha srečevala s pogostimi
ovirami v komunikaciji. Kot je sama
povedala ji je v
osnovni šoli kot
tehnični pripomoček pripadal FM sistem s katerim
je bila povezana z učiteljem, ki je
okoli vratu nosil mikrofon, le ta
pa je povsem brezžično omogočal
prenos zvoka v slušni aparat. To
ji je po zakonu šolanju otrok s
posebnimi potrebami zagotovila
osnovna šola. V nadaljnjem šolanju v srednji šoli pa ji takšen tehnični pripomoček ni več pripadal.
Pri tem se seveda sprašujemo ali
naša država resnično zagotavlja
vsem enake pravice, ki so zapisane celo v ustavi RS, to je pravice
NAŠ GLAS

po enakovrednosti vseh državljanov, in s katerimi se tako vehementno ponaša v EU. Namreč s
tovrstno odločitvijo, da invalidom
sluha ne pripada v nadaljnjem
šolanju noben tehnični pripomoček s katerim bi mladim nadebudnežem omogočili boljšo izobrazbo in s tem boljšo prihodnost,
postopa država izjemno diskriminatorno do invalidov sluha, ki se
želijo šolati še naprej, kot, da bi
želeli, da ostanemo neizobraženi!!
K sreči se vedno najdejo ljudje in
podjetja dobre volje, ki priskočijo
na pomoč v trenutkih, ko država
odpove.
V imenu društva in naše članice
Sanje Mertik se iskreno zahvaljujem Odboru naglušnih iz ZDGNS
in podjetju RT-TRI z željo, da
tudi v bodoče nadaljujejo s tako
plemenitimi akcijami.
Strokovni delavec- sekretar
Milan Kotnik
Maj 2008

OBVESTILA in VABILA
∗

INFO - Okrogla miza je vsako sredo ob 19.00 uri.

∗

Priprava video-novic društva
Vljudno vabljeni k pripravi video-novic v društvu vsako sredo in petek popoldan.

∗

Na priprave za mednarodni dan gluhih v Mariboru, ki bo 27. septembra 2008
vljudno vabimo člane društva. Za dogovor in sodelovanje se dogovorite s predsednikom društva.

∗

Državno prvenstvo gluhih v balinanju bo 14. 6. 2008 na balinišču v Voličini
(občina Lenart).

∗

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 čimboljši uporabi računalnika in različnih programov.

∗

Vsak torek in
Branik Maribor.

∗

V počitniški prikolici v Termah Banovci je še nekaj prostih mest. Prijavite se
lahko v pisarni v času uradnih ur društva.

∗

Vsa obvestila o aktivnostih so objavljena na oglasni deski društva

četrtek

so

treningi

balinanja

pri

Balinarskem

klubu

Vljudno vabljeni k sodelovanju pri aktivnostih v društvu

Glasilo »NAŠ GLAS«
Začetek izdajanja glasila.
Junij 2000

Misel je kot kopanje vodnjaka voda je najprej kalna, počasi pa se zbistri.
Kitajska modrost
Maj 2008

NAŠ GLAS
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NAŠ GLAS

UTRINKI

Maj 2008

POEZIJA, RAZVEDRILO...
EVA Z JABOLKI
V dlan ti trkljam
dišeče jagode.
Zadiši po brinjubosih nogah.

svoj svet.
To sem jaz,
moja pot.
Majda Senica Vujanovič

Preplavi me
trpko sladki vonj
davnega kadila.
Zadimljeni tramovi.
Katran.
Tvoje hvaležne oči
se lepijo name.
Toplo mi je.
trkljajo se vijolične
jagode na ustne, oči na
dlani,
med najine prste.
Pradavni plod posut z
zvezdnim poprhom.
Zardevam.
Majda Senica Vujanovič

MOJA POT
Na svojem pragu dokončno
obstanem.
Tukaj me čaka prav vsemir, tolažba,
rod, duša.
Ne iščem ničesar več.

ŠALE
Janez na razgovoru za sprejem
v službo."Kolikšno plačo bi
imel pri vas?"
"Najprej osemdeset, kasneje pa
preko sto tisočakov!"
"No, bom prišel pa raje
kasneje."

POETU
Poznal si besedo.
Nenadoma je zazvenela
trše
kot jeklo in bron.

Na Gorenjskem, pri kmečki
hiši: "Oprostite, lahko dobim
kozarec mrzle vode?"
"Lahko, toda sosedje imajo
bolj mrzlo vodo kot mi."

Besedaduh, duša, mati…
Korenini
v srcu, zemlji.
Neviden zaklad.

"Tej pošti ne zaupam več!"
"Zakaj le?"
"Mož je v zdravilišču v Radencih, na razglednici pa je žig
pošte v Izoli."

Trden kot skala in gora
in povsod nad nami.
Poet,
ohranil si nam
materino besedo.
Majda Senica Vujanovič

Več ljudi je nesrečnih
zaradi pomanjkanja
odvečnega
kot zaradi pomanjkanja
potrebnega.

Gasilec pri požaru poskuša
rešiti starejšo gospo. Gasilec na
lestvi, spodaj razpeta plahta,
gospa na balkonu."No, gospa,
sedaj pa stisnite zobe, primite
me za roko, nato pa se bova
spustila po lestvi.""O potem
moram pa nazaj v stanovanje.
Zobe imam v kopalnici."

"Kakšna je razlika med telefonom in ženo?"
"V telefon vržeš kovanec in
govoriš, ženi pa daš celo plačo,
pa moraš biti še vedno tiho."

Našla sem izgubljeno,
svoje korenine,
Maj 2008

Paul de La Lozere
NAŠ GLAS
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DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA

Kratka obvestila
SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE

Vsako sredo in petek
Web klepetalnica od 17:00
do 22:00 ure. Prav tako
lahko uporabljate
4 računalnike v
računalniški sobi za
brskanje po spletu in
e-učenje.
Vsako sredo
ob 19:00 uri okrogla miza
za informiranje članov.

Članarina v letu
2008:
- zaposleni in upokojenci
9,00 EUR
- brezposelni, študentje,
dijaki in otroci
BREZPLAČNO.

Dosegljivost
Društvo:

Telefon/Faks

02 / 252 21 82

GSM sekretar:

031 / 777 132

GSM predsednik:

041 / 331 287

Studio:
Sekcije:

Elektronska pošta

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

dgn.maribor@guest.arnes.si

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

dgn1.maribor@guest.arnes.si
GSM: vodja športa

041/609 500

dgn2.maribor@guest.arnes.si

Sreda: 18:00 do 19:00

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

