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BOBA LETA GLUHIH
2008
DRŽAVNO PRVENSTVO
V ŠAHU
5. mesto-ekipno
Društva GNPdruštva
Maribor za izjavo:
je dobil Milan
Kotnik, sekretar

»Država je pogosto bolj gluha od nas gluhih«

NAŠI NA ODBOJKARSKEM TURNIRJU V
MASKAH
3. in 4. mesto Društva GNP Maribor

UVODNIK
STRAN
Sestanek
nadzornega in VSEBINA
upravnega odbora smo že
2
imeli. V začetku aprila pa bo Uvodnik
sestanek skupščine društva. Obvestila, vabila in čestitke 3

Pomlad bo že zelo hitro spet
tu. Zvončki in ostale cvetlice
se prebujajo iz mrzle zime in
kopice snega, ki smo ga
imeli letos v izobilju.
7. marca ob dnevu žena se
je zbralo 40 članic, da bi
proslavili ta praznik.
Športniki že dolgo trenirajo
in se pripravljajo za državno
prvenstvo gluhih v odbojki,
ki bo 28. marca v Kopru.
Tudi v Celju na pustnem turnirju v odbojki smo se izkazali z dvema odličnima ekipama, ki sta dosegli 3. in 4.
mesto.

V mesecu marcu pa smo
izvedli tudi državno prvenstvo gluhih v šahu. Prijavljenih je bilo 5 ekip, tekmovalcev, ki so tekmovali posamezno pa je bilo 24. Vse
prisotne je pozdravil delegat
Športne zveze gluhih iz Ljubljane g. Sašo Lukič ter sodnik g. Branko Vadlja. Zraven
pa je prevajala ga. Lidija
Letonja tolmačica slovenskega znakovnega jezika
gluhih. Vse je potekalo odlično in smo bili veseli čestitk
tekmovalcev in ostalih gostov.

Sekretarjev kotiček

4, 5, 6

Člani pišejo

7, 8, 9

V spomin

10, 11

Prejemniki priznanj
Šport DP v šahu

12
13, 14

Šport

15

Dogodki v sliki

16

Obvestil

17, 18

Vabila, poezija

19

Zadnja stran

20

Predsednik
Bedrija Črešnik

Prisrčno vabljeni, da še
naprej dopisujete v
časopis

Začetek izdajanja

»NAŠ GLAS«

časopisa »NAŠ GLAS«
Junij 2000

Vaše članke prinesite v
društvo do 15. aprila.

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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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.
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

Nobena velika država ne more dolgo vzdržati v miru:
če nima sovražnika zunaj, si ga poišče doma.
Cicero

ISKRENE ČESTITKE OB PRAZNOVANJU OSEBNEGA JUBILEJA TER VSE
NAJBOLJŠE IN VELIKO ZDRAVJA VAM ŽELI VAŠE
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor
Danica Ornik
Suzana Raner
Marija Šmid
Nina Uhl
Anja Kotnik
Jože Otorepec
Janja Feguš, v
mesecu februarju

Matilda Budigam
Gabrijel Cehner
Miroslava Čad
Jože Flaško
Jožef Janžek
Franc Lazar
Bernarda Maček
Jasna kakor nebo, naj tvoja sreča bo,
tiha kakor voda, naj bo tvoja usoda.
Imej srečo skozi sončne in viharne dni,
pridi do cilja, ki si ga tvoje srce želi.
Marec 2009
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SEKRETARJEV KOTIČEK
Pred vami je že tretja letošnja številka časopisa
Naš glas. V mesecu marcu smo v naši strokovni
službi zaključili s pripravo letnih poročil društva in
jih oddali Ajpesu ter ostalim pristojnim institucijam
in sofinancerjem. Na seji upravnega odbora društva
smo potrdili vsa poročila za preteklo leto in določili
datum sklica redne seje skupščine, ki bo v začetku
aprila, kjer bomo obravnavali poročila za leto 2008
in potrdili plan za leto 2009.
Z aktivnostmi nadaljujemo po predhodno načrtovanem urniku in izvajanjem posebnih socialnih proStrokovni delavec-sekretar Milan Kotnik
gramov za gluhe, naglušne in gluhoslepe prebivalce živeče na območju 41 občin in mest v Podravju, kjer deluje naše društvo. Vse te aktivnosti so izjemno pomembne za delo in življenje vseh naših uporabnikov – invalidov sluha,
saj lahko edino v društvu vsi uporabniki enakopravno in samostojno sodelujejo in razvijajo
svoje spretnosti ter spregovorijo o svojih stiskah, problemih, željah in pričakovanjih brez
strahu, da bi se kdo norčevali iz njih ali pa jih ne bi razumeli. Zato je zelo pomembno, da
vsi zaposleni v strokovni službi društva obvladamo slovenski znakovni jezik gluhih ljudi in
imamo vse prostore društva opremljene z indukcijsko zanko za naglušne osebe, ki uporabljajo slušni aparat. Tako smo konec lanskega leta
tudi pisarno društva opremili z najnovejšo indukcijsko zanko, kar omogoča vsem obiskovalceminvalidom sluha enake pogoje za komunikacijo ne
glede na okvaro sluha, prav tako pa tudi strokovnemu delavcu-sekretarju, ki uporablja slušni aparat
vključno z izboljšanim in ojačanim telefonskim aparatom ter računalnikom, omogočili ustrezno prilagoditev delovnega mesta in nemoteno opravljanje
vseh delovnih opravil pri komunikaciji z gluhimi oz.
naglušnimi uporabniki, ki pridejo v pisarno društva
po pomoč.
Strokovna sodelavka Lidija Salamon

V začetku marca smo organizirali izbirni šahovski
turnir, kjer smo določili tekmovalce, ki so zastopali naše društvo na državnem prvenstvu v
šahu za gluhe, ki smo ga zelo uspešno izvedli v soboto 14. marca. Odlično organizacijo
državnega prvenstva so pohvalili vsi tekmovalci iz šestih društev in delegat Športne zveze
gluhih Sašo Lukič. Kljub temu, da so naši šahisti zasedli nehvaležno zadnje mesto,
moram pohvaliti vse naše člane, ki so s svojim prostovoljnim delom pripomogli k dobri
organizaciji in dobremu počutju vseh tekmovalcev in gostov. Čestitamo celjskemu društvu, ki je prvič v samostojni Sloveniji osvojilo naslov državnega prvaka šahu v ekipnem
delu.
Konec marca nadaljujemo s predavanji, saj bomo organizirali predavanje na temo »Vse o
sladkorni bolezni«, ki ga bo izvedla gospa Bernarda Janžekovič, sicer članica Društva diabetikov Maribor s katerim zelo dobro sodelujemo.
Letos smo zelo pohiteli in že pripravili razpis za letovanje v počitniški prikolici v Termah
Banovci. Hiter odziv članov društva in številni zasedeni termini potrjujejo pravilnost naše
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odločitve. Verjetno je temu botrovala tudi informacija, da smo v lanskem letu uspešno
zaključili z investicijskim vzdrževanjem in nakupom opreme v prikolici v Termah Banovci.

Počitniška prikolica

Dnevni prostor v prikolici

Notranji bazen v termah Banovci

Zunanji bazen v termah Banovci

Vsem članom želimo prijetno bivanje in veliko sončnih dni z namenom ohranjevanja zdravja, ki je naše največje bogastvo. Tudi na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije so
letos pohiteli in pripravili razpis za letovanje v njihovih počitniških zmogljivostih. Vsi razpisi
so že objavljeni na oglasni deski društva.
Opažamo, da se tudi v mesecu marcu nadaljuje trend povečevanja števila brezposelnih
članov, ki ostajajo v vedno večjem številu brez redne zaposlitve. Kot sem že večkrat opozoril, tudi preko info-okrogle mize, ki je vsako sredo, svetujem vsem članom, da se nemudoma in pravočasno obrnejo na društvo po pomoč v primeru brezposelnosti oz. drugih
težav, ki izhajajo iz delovnega razmerja. Želimo si, da s skupnimi močmi naredimo korak
naprej pri ozaveščanju našega članstva in vseh invalidov sluha ter širše slovenske javnosti za lažje reševanje problemov v njihovem vsakdanjem življenju, uresničevanju in izenačevanju naših pravic z ostalimi državljani Republike Slovenije. V ta namen bomo v začetku meseca aprila organizirali tiskovno konferenco. Povabili bomo predstavnike Zavoda
RS za zaposlovanje, občine Maribor in ostalih občin Podravja, Racia d.o.o. in Območne
organizacije sindikata v Podravju, ki bodo lahko sami predstavili svoj pogled na obstoječo
problematiko vedno večjega števila brezposelnih invalidov sluha in njihove odgovore na
možnost reševanja problematike z namenom informirati širše občinstvo v izogib
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pogostemu nehotenemu kršenju pravic invalidov sluha, ki izhajajo iz te področne zakonodaje. Že v lanskem letu smo zaznali vedno večjo potrebo po pomoči ostarelim gluhim, naglušnim
in gluhoslepim osebam na domu še posebej na širšem ptujskem območju. Po prvih opravljenih
obiskih smo opazili izredno močno željo po prejemanju tovrstne pomoči, ki jo že vrsto let neprekinjeno izvajamo za naše ostarele člane na širšem območju Podravja.

Lea Lukner zaposlena v programu javnih del, za
pomoč na domu starejšim gluhim osebam na
Ptujskem območju

Pomoč na domu starejši gluhi osebi
Barbara Slana Dacaj zaposlena v programu javnih del

Zato smo zelo veseli, da smo v začetku marca v
programu javnih del uspeli zaposliti novo gluho
sodelavko, ki bo delovala na širšem ptujskem
območju in bo izdatna pomoč k že obstoječi zaposleni gluhi sodelavki, ki bosta tako skupaj pomagali
vedno več ostarelim ljudem in jim tako omogočili
boljše pogoje in kvaliteto življenja v pozni starosti.

Priprava Časopisa »Naš glas«
Bogdan Fras zaposlen v programu javnih del

Pohvalimo se lahko, da imamo tako v društvu izmed
petih zaposlenih, sedaj zaposlene že 3 gluhe osebe, eno invalidno osebo ter strokovno sodelavko za
polovični delovni čas, ki skupaj opravljamo vedno
bolj številne in zahtevne delovne naloge za reševanje različnih problemov in življenjskih situacij za
naše gluhe, naglušne in gluhoslepe uporabnike.

Vse informacije o dogodkih v društvu in drugih aktualnih dogajanjih dobite na oglasni steni društva, preberete v časopisu Naš glas in na spletni strani
www.dgnp-mb.si ter na informativnih-okroglih mizah, ki jih organiziramo vsako sredo.
Vabimo vas, da se pridružite svojim prijateljem in sovrstnikom v času družabništva ob sredah in
petkih, ter tako s skupnimi močmi in svojimi predlogi pripomorete k še boljšemu delu v društvu.
Strokovni delavec–sekretar
Milan Kotnik

Nikdar ne reci: To je njihova krivda. Vedno je naša krivda.
Claude Aveline
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PRAZNOVANJE 8. MARCA - DNEVA ŽENA
Kot vsako leto ob 8. marcu, smo tudi letos v društvu organizirali za vse
naše članice brezplačno kosilo v gostilni Anderlič za Kalvarijo. Dne 7.
marca v soboto ob 13 uri smo se zbrali. Prijavljenih je bilo 42 oseb od
tega 30 predstavnic nežnejšega spola. Kot novo izvoljeni vodja upokojencev sem imel kratek govor in sem vsem ženskam voščil in jim izročil zloženko z vsebino tega praznika. O nastanku tega praznika:
»Pobudo za praznovanje 8. marca je dala nemška komunistka Clara
Zetkin (1857-1933), ki se je od leta 1889 javno borila za pravice žensk.
Letos mineva 150 let od njenega rojstva«.
Pripravil sem kviz in izbral sem tri kandidatke, ki so dobile 4 pisna vprašanja s tremi možnimi odgovori. Samo en pravilen odgovor je bilo potrebno obkrožiti. Vse tri kandidatke so
prejele nagrado.
Ob tej priložnosti sem se zahvalil ge. Majdi Kores za dolgoletno vodenje sekcije upokojencev, ki bo ostala še naprej namestnica in blagajničarka. Pred kosilom sem vsaki ženi
poklonil nagelj in ji voščil. Imeli smo se lepo. Pogovorili smo se še o prvo majskem eno
dnevnem izletu.

Marija Zorko in Majda Kores na praznovanju

Melita Kronič

Mitja Tomažič

Naj vsak dan s pozornostjo bo prepleten in ne samo takrat, ko praznik je žen.
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MOJA ZGODBA V ŠOLI IN SOŠOLKE
V osmem razredu sem veliko razmišljala, kaj bi postala po
poklicu. Odločila sem se, da bom kuharica. Moj ati se ni strinjal češ, da bom imela težave s komunikacijo. Predlagal mi
je poklic grafik-fotostavka. Tisti dan septembra smo skupaj
z atijem in njegovo prijateljico odšli v Ljubljano. Nisem bila
vesela, saj me je bilo strah, kako se bom tam znašla. V šoli
sem spoznala sošolce in sošolke. Ena sošolka me je vprašala, kako mi je ime, rekla sem ji, da mi je ime Lea, tudi ona
je povedala, da ji je ime Tea. Moj priimek je Lukner, njen pa
Lukan. Bili sva zelo presenečeni, da imava podobni imeni in
priimek. Takoj sem postala bolj pogumna in sem prosila sošolke, naj me naučijo nove
kretnje slovenskega znakovnega jezika (živali, predmeti, sadje, kraji). Na praksi sem se
naučila uporabljati računalnik. Približno eno leto sem potrebovala, da sem se naučila 10prstnega slepega tipkanja. Tudi na hitrosti tipkanja sem pridobila.
Zelo sem vesela, da sem se naučila tipkati.
Vseh učiteljev nisem dobro razumela o čem so predavali. Nekateri učitelji so se bolj potrudili, drugi manj. Tudi moja sošolka Tea jih ni dobro razumela, zato sva skupaj za pomoč
prosili sošolko Matejo, ki je bolje razumela od naju in nama še enkrat vse razložila.
Najraje smo imeli učiteljico Veroniko, ki nas je učila slovenščino. Vsi smo jo zelo pozorno
spremljali pri predavanjih, saj nas je imela zelo rada in nam je veliko pomagala pri domačih nalogah. Veliko smo se naučili o književnosti (Lepa Vida, France Prešeren...) saj se je
učiteljica Veronika zelo potrudila, da smo jo vsi dobro razumeli tako, da nismo potrebovali
dodatnega učenja.
Popoldan, ko sem imela prosti čas sem odšla sama ali skupaj z Matejo v mesto pa nakupih. Včasih se nama je pridružila tudi Tea.
Lani sem spoznala fanta. Rada sva se veliko družila popoldan ob prostem času.
V stanovanju v študentskem naselju, kjer sem živela sem veliko kuhala in pekla. Zraven
sta bila v domu tudi Gregor in Mateja.
Vsi trije smo imeli veliko idej o kuhanju in pečenju peciva.
Ko se je šolanje zaključilo sem odšla domov, kjer sem se morala temeljito pripraviti na
maturo. Učila sem se in tako mi ni ostalo dosti časa za zabavo. Pisno maturo sem uspešno opravila in sledila je še ustna maturo. Tudi to sem uspešno opravila, čeprav me je bilo
zelo strah. 7. julija so bili razglašeni rezultati o uspešno opravljeni maturi. Zelo sem bila
srečna, da sem uspešno končala moje šolanje.
Na koncu sem se zahvalila Mateji, da mi je pomagala pri učenju. Obe sva bili zelo srečni
in sva se na koncu objeli.
Nikoli ne bom pozabila sošolko Matejo, kaj vse sva počela v življenju. Tako je življenje v
šoli: veselje, žalost, zabava.
Lea Lukner
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8. MAREC — PRAZNIK ŽENSK
NAJ DAN POSEBEN BO ZA VAS
MLADENKE BRHKE IN ŽENICE
PREŠERNO VOŠČIM VAM NA GLAS
POKLONIM TRAVNIŠKE CVETLICE
LEPOTA VAŠA JE IN ČAR
CVETOČIH BARVNIH LEPOTIC
TOPLINA SRČKA NAJ BO DAR
IN DNEVI VAŠI BREZ BODIC.

Marca, ko se začne tudi topla pomlad, je mesec namenjen ženskam. Ta mesec imamo
ženske kar dva praznika. Na začetku praznujemo 8. marec, mednarodni dan žensk, ki je
posvečen enakopravnosti vseh žensk, 25. marca pa materinski dan, ki je posvečen materam.
Prvo pobudo za praznovanje 8. marca je dala nemška feministka in socialistka Clara Zetkin, ki je zahtevala uveljavitev enakopravnosti žensk že leta 1889. Prvič so dan žena praznovali 19. marca leta 1911 v Avstriji, Nemčiji, Švici in na Danskem. Mednarodni dan
žena, ki je posvečen tudi v spomin na požar v tovarni Triangle, kjer je leta 1911 v New
Yorku izgubilo življenje več kot 140 žensk, praznujejo od leta 1917.
Tako kot drugod po Evropi so tudi v Sloveniji ob koncu 19. in na začetku 20. stoletja potekali številni boji za enakopravnost žensk. Leto kasneje pa je bilo ustanovljeno prvo žensko
društvo. Najbolj pa se je boj za pravice žensk razplamtel leta 1906.
Zelo pomemben korak k enakopravnosti slovenskih žensk se je zgodil leta 1945, ko je bila
uzakonjena splošna volilna pravica. Ženske so z leti dobivale vedno več pravic in se tako
približevale enakopravnejšemu položaju z moškimi.
8. marec je bil pri nas sprva praznik, na katerem so ženske obdarili s šopki rož in slavili
matere. Danes ima ta praznik socialen pomen in je namenjen predvsem boju za enakopravnost in pravice žensk.
Darila, ki so jih v preteklosti darovali materam, tudi danes ostajajo ista. Najbolj priljubljena
so tista, ki jih izdelamo sami. Še vedno so najpogostejše darilo rože.
Iskrene čestitke ob 8. marcu-dnevu žena.
Nina Jeranko
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JOŽETU BURGGRAFU V SPOMIN
(1929 – 2009)
V četrtek, 26. februarja smo se na pokopališču v Selnici ob
Dravi poslovili od dragega prijatelja in člana Društva gluhih in
naglušnih Podravja Maribor gospoda Jožeta Burggrafa.
Njegova življenjska pot se je začela daljnega leta 1929 v Selnici ob Dravi. Gluhota te je spremljala od malih nog, saj so pri
starosti 15 mesecev zdravniki ugotovili izgubo sluha zaradi
vnetja srednjega ušesa. Zelo zgodaj si odšel od doma v šolo
za gluhe v Graz v Avstriji, ki si jo obiskoval 5 let. Daleč od
doma si se pridno učil in uspešno končal šolo za kovinostrugarja.
V mariborsko društvo gluhih si se včlanil leta 1948. Prav
kmalu si med gluhimi ljudmi našel svoj navdih in se začel
aktivno ukvarjati s športom: smučanje, kolesarjenje, streljanje
in kegljanje, kjer si dosegal lepe rezultate. Bil si tudi član Jugoslovanske smučarske reprezentance gluhih, ki je nastopila na Zimski olimpijadi v Oslu na Švedskem.
Kljub težkemu življenju v svetu tišine, saj sta bila oba z ženo Ivico gluha, so bile pred
teboj velike in težke preizkušnje. Tudi tvoji hčerki sta potrebovali vso tvojo skrb in pozornost. Pa zato nisi nikoli obupal, zaposlil si se v Elektrarni Fala, kjer si kvalitetno in uspešno opravljal svoje delo do upokojitve vseh 40 let. Vztrajal si in kljub svoji gluhoti vedno
našel svoj smisel in cilj v življenju. Kot prvi gluhi član v Sloveniji si opravil šoferski izpit in
nam tako dal pogum, da smo ti sledili tudi ostali. S svojim znanjem kot mehanik si pomagal številnim gluhim članom in odpravil marsikatero napako na naših avtomobilih.
V mariborsko društvo gluhih si se vedno znova rad vračal, saj si tukaj imel največ prijateljev. Aktivno si se vključil tudi v delovanje organov društva, saj si bil član upravnega odbora in kasneje nadzornega odbora društva.
V začetku leta 2002 si v društvu potožil o težavah pri urejanju stanovanja, nesebično smo
ti priskočili na pomoč in te redno tedensko obiskovali ter pomagali pri vsakdanjih opravilih.
Ko nam je tvoja žena Ivica sporočila vest, da te je zadela težka možganska kap, smo ti v
društvu še naprej nudili pomoč z obiski gluhe osebe na tvojem domu. Od takrat dalje pa je
tvoje zdravje začelo pešati. Kljub izredno požrtvovalni skrbi tvoje žene Ivice, ki je z vso
ljubeznijo skrbela za tebe, je bila bolezen močnejša.
V našem društvu bo ostala praznina, pogrešali te bomo, saj si nam zapustil spoznanje, da
lahko kljub težki invalidnosti-gluhoti dosežemo vse.
Tvoji dragi ženi in družini, vsem svojcem in prijateljem izrekam iskreno sožalje v
svojem imenu in v imenu vseh članov Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor.
Milan Kotnik
Strokovni delavec-sekretar
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ANTONU HRIBARJU V SPOMIN
(1937 – 2009)
Težko je najti prave besede ob slovesu.
Dragi Anton, ni te več med nami, ni več tvoje dobre volje in tvojega nasmeha.
Rodil si se pred 72 leti v Selnici v Šentvidu pri Stični. Pri starosti 3 let so zdravniki ugotovili gluhoto. V šolo si hodil v gluhonemnico v Ljubljani.
Že leta 1960 si se včlanil v mariborsko društvo gluhih. Prav
kmalu si med gluhimi ljudmi našel svoj navdih in se začel
aktivno ukvarjati s športom v kegljanju, kjer si dosegal lepe
rezultate tudi med slišečimi.
Kljub težkemu življenju v svetu tišine, saj sta bila oba z ženo
Veroniko gluha, so bile pred teboj velike in težke preizkušnje.
Zaposlen si bil kot mizarski pomočnik, kjer si kvalitetno in
uspešno opravljal svoje delo do upokojitve. Vztrajal si in kljub
svoji gluhoti vedno našel svoj smisel in cilj v življenju.
V mariborsko društvo gluhih si se vedno znova rad vračal, saj si tukaj imel največ prijateljev.
Ko nam je tvoja žena Veronika sporočila vest, da ne boš mogel hoditi, smo ti v društvu
priskočili na pomoč in te večkrat obiskovali na domu, kjer smo bili vedno dobrodošli. Kljub
napredovanju tvoje bolezni si ohranil dobro voljo in nas znal nasmejati, vendar je bila
bolezen močnejša.
Danes se poslavljamo od tebe dragi Anton z mislijo in spoznanjem, da lahko kljub težki
invalidnosti-gluhoti dosežemo vse.
Dragi Anton, ohranili te bomo v trajnem spominu. Naj ti bo lahka slovenska zemlja.
Tvoji dragi ženi in družini, vsem svojcem in prijateljem izrekam iskreno sožalje v svojem
imenu in v imenu vseh članov Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor.
Milan Kotnik
Strokovni delavec-sekretar

Vsak človek je čudovit, s srcem in duhom: vse življenje človeka je mogoče pokazati zanimivo in vredno ljubezni, tudi najbolj revno.
Thomas Mann
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PREJEMNIKI PRIZNANJ DRUŠTVA
Na novoletnem srečanju 27.
decembra 2008 smo najzaslužnejšim članicam in članom
podelili priznanja in zahvale
za njihovo požrtvovalno delo v
dobrobit vseh članov društva.
Priznanja za nesebično
pomoč pri izvajanju številnih
aktivnosti in dolgoletno delo
na področju športa:

Aleš Škof prejemnik priznanja za področje športa – mali
nogomet

Franc Perkovič prejemnik
priznanja za področje športa
in vodenje šahovske sekcije.

Mitja Tomažič prejemnik priznanja za nesebično pomoč
Stran 12

pri organizaciji državnega
prvenstva v balinanju.

Asja Matjaž (novinarka časopisa Večer) prejemnica priznanja društva za njene prispevke in njen pronicljiv občutek
prepoznati stiske, probleme in
redke radosti gluhih, naglušnih in gluhoslepih ljudi ter njen
pogum in vztrajnost zapisati in
objavljati pogostokrat prezrte
življenjske situacije invalidov
sluha. S tem je zagotovo dala
velik pečat k prepoznavnosti
problematike invalidov sluha
in obravnavi najpogostejših
problemov s katerimi se srečujejo gluhi, naglušni in gluhoslepi ljudje in s tem razumevanju in strpnostjo do
»drugačnih« v družbi.

Polonca Burgar prejemnica
priznanja društva dolgoletno
delo in nesebično pomoč v
času službovanja v društvu.
NAŠ GLAS

Snežana Udovič-Brumec
prejemnica priznanja društva
za nesebično pomoč pri urejanju in dobavi mobilnih telefonov za gluhe ljudi.

Zlatka Kaja HÖtzl prejemnica
priznanja društva za nesebično pomoč pri urejanju in posredovanje najrazličnejših
znanj gluhim in naglušnim.

Andreja Pavlič prejemnica
priznanja društva za nesebično pomoč pri ročnih delavnicah.

Sanja Mertik prejemnica priznanja za športnico leta 2008
v društvu in njene dobre športne rezultate na tekmovanjih.
Marec 2009

PREJEMNIKI PRIZNANJ DRUŠTVA

Andrej Vivod prejemnik priznanja za športnika leta 2008 v
društvu in njegove dobre športne rezultate na tekmovanjih.

Ženska ekipa odbojke na
mivki je prejemnik priznanja
za žensko ekipo leta 2008.

Moška ekipa nogometa je
prejemnik priznanja za ekipo
leta 2008 za osvojeno 2. mesto na državnem prvenstvu v
nogometu.
Bogdan Fras

DRŽAVNO PRVENSTVO GLUHIH V ŠAHU
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor je v soboto 14. marca 2009, uspešno izvedlo državno prvenstvo gluhih v šahu ekipno in posamezno. Tekmovanje je potekalo v dveh delih. Dopoldan se je med seboj pomerilo 5 ekip društev gluhih in naglušnih Slovenije. Otvoritev je opravil
predsednik društva Bedrija Črešnik, udeležence pa je pozdravil tudi delegat Športne zveze gluhih
Slovenije Sašo Lukič. Po svečani otvoritvi prvenstva s slovensko himno, ki jo je prevajala tolmačica slovenskega znakovnega jezika Lidija Letonja, je tekmovalna pravila tekmovalcem obrazložil
mednarodni šahovski sodnik Branko Vadlja.

Medsebojni šahovski dvoboji

Igralo se je po Ekipnem pravilniku Šahovske zveze Slovenije. Po izredno kvalitetnih igrah je slavila je ekipa iz Celja, ki je tokrat prvič v samostojni Sloveniji osvojila naslov državnega prvaka gluhih v šahu v ekipnem delu. Drugo mesto je osvojilo Mestno društvo gluhih Ljubljana ter tretje
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ŠPORT
mesto Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana.
Po krajšem premoru s kosilom smo popoldan izvedli še drugi del državnega prvenstva v šahu
posamezno, katerega udeleženci so prihajali iz 6 društev. Tekmovalo se je 9 krogov po pravilih
FIDE z dodatkom za pospešeni šah. Po zanimivih medsebojnih šahovskih dvobojih je postal
državni prvak Anton Pelko, MDG Ljubljana, drugo mesto je osvojil Andrej Mavrič, Auris Kranj ter
tretje mesto Maks Draškovič, DGN Celje.

Predstavniki najbolje uvrščenih ekip

Najboljši med posamezniki

To državno prvenstvo, ki smo ga organizirali je bilo izvedeno odlično, saj so nas tekmovalci iz
drugih društev in delegat Športne zveze gluhih pohvalili za brezhibno organizacijo. Celotno tekmovanje je za prispevek na Spletni TV za Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije s kamero
posnel Sašo Letonja iz Zveze društev gluhih in naglušnih.
Slovesna razglasitev rezultatov in podelitev pokalov najboljšim ekipam ter posameznikom je bila
v našem društvu v Domu invalidskih organizacij na Trubarjevi 15, v Mariboru.
Rezultati ekipno:
1. mesto Društvo gluhih in naglušnih Celje
2. mesto Mestno društvo gluhih Ljubljana
3. mesto Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana
4. mesto Društvo gluhih in naglušnih Auris Kranj
5. mesto Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor
Rezultati posamezno:
1. mesto Anton Pelko, Mestno društvo gluhih Ljubljana
2. mesto Andrej Mavrič, Društvo gluhih in naglušnih Auris Kranj
3. mesto Maks Draškovič, Društvo gluhih in naglušnih Celje
Uvrstitve naših šahistov:
9. mesto Franc Perkovič
11. mesto Srečko Pihler
16. mesto Milan Kotnik
19. mesto Zvonko Bizjak
20. mesto Jože Trefalt
21. mesto Andrej Trifunovič
22. mesto Franci Korošec
Poročilo pripravil
Strokovni delavec-sekretar
Milan Kotnik
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PUSTNI ODBOJKARSKI TURNIR V CELJU
V Celju je 28. 2. 2009 potekal »Pustni odbojkarski turnir mešanih ekip«. Posebnost tokratnega turnirja je bila v tem, da so vsi tekmovalci bili v odeti v pustne kostume.
Turnirja se je udeležilo devet ekip, ki so tekmovale v A in B skupini. Iz mariborskega društva sta se tekmovanja udeležili dve ekipi.
Turnir je bil zelo zanimiv in nekaj posebnega, saj so tekmovalci med tekmo bili v pustnih
kostumih.

Ekipa »A« DGNP Maribor

Ekipa »B« DGNP Maribor

Zelo zanimivi in napeti so bili finalni obračuni, saj sta se v finale uvrstili obe naši ekipi, ki
sta si priborili 3. in 4. mesto.
Končni rezultati tekmovanja:
1. mesto DGN Celje A

3. mesto DGNP Maribor B

2. mesto Graz

4. mesto DGNP Maribor A

Čestitke našim športnikom za doseženo dobro uvrstitev, pa tudi lepi so bili.

Pred začetkom turnirja

Info društva
Marec 2009
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DOGODKI V SLIKI

Albin je Majdi podaril slinček

Izdelovanje nakita

Osvojene nagrade na Pustnem turnirju v odbojki

Trening odbojke

Srečanje gospodinj

Valentinovo

Človek je vedno občutljiv za drobne in neobčutljiv za velike stvari okoli sebe.
Blaise Pascal
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OBVESTILA

ZAHVALA
ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka in brata

JOŽEFA BURGGRAFA
21. 2. 1929 — 21. 2. 2009
iz Fale
se iskreno zahvaljujem vsem sorodnikom, prijateljem,sosedom in znancem, ki ste ga pospremili na
njegovo zadnji poti,nam ustno in pisno izrazili sožalje, ter darovali sveče.
Zahvaljujem se osebnemu zdravniku dr. Beigotu iz Selnice, patronažni sestri ga. Janji, negovalkam
ge. Tatjani, Vesni in Jožici,osebju reševalne postaje in zaposlenim na internem oddelku UKC Maribor, Pogrebnemu podjetju Slovo za opravljene storitve.
Hvala g. župniku za opravljen pogrebni obred s sveto mašo.
Gospodu Kotniku se zahvaljujem za ganljiv govor, ge. Zlatki za tolmačenje v slovenskem znakovnem jeziku gluhih.
Žalujoča žena Ivica in hčerki z družinama.

KAM PO POMOČ, KO SE ZNAJDEMO V TEŽAVAH?
◊

Center za socialno delo, Dvorakova 5, 2000 Maribor, telefon: 02 250 66 00
koordinatorka 02 252 72 71

◊

Varna hiša, tel: 02 480 11 86

◊

Materinski dom, tel: 02 623 25 52

◊

Krizni center za otroke in mlade, tel: 02 320 26 60

◊

PU Maribor 02229 12 29

◊

Društvo za nenasilno komunikacijo, tel: 02 320 21 46

◊

Šolske svetovalne službe

◊

Svetovalni center za otroke mladostnike in starše Maribor
Lavričeva 5, telefon: 02 234 97 06

Izredni ljudje živijo kratko in redko se postarajo.
Marcus Valerius Martial
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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.

Vsako sredo ob 18:00 uri poteka okrogla miza za informiranje
članov. Informacije pripravljata sekretar Milan Kotnik in predsednik
Bedrija Črešnik.
B

Vsako sredo ob 17:00 uri poteka tečaj slovenskega znakovnega jezika gluhih. Prijava pri sekretarju Milanu Kotniku .

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.
Vsak petek ob 18:00 uri poteka tečaj učenja težje razumljivih besed
in ročne delavnice pod vodstvom tolmačice Kaje Zlatke HÖtzl. Prijave
pri predsedniku Bedriji Črešniku.
V sredo 25. 3. 2009 ob 17.30 uri organiziramo v prostorih društva predavanje »Kaj moramo vedeti o sladkorni bolezni.«
Predavala bo ga. Bernarda Janžekovič.
Razpis za letovanje v počitniških zmogljivostih Zveze društev
gluhih in naglušnih Slovenije je na oglasni deski društva. Prijave v
pisarni društva v času uradnih ur.

Vljudno vabljeni k sodelovanju pri aktivnostih v društvu!
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POEZIJA, RAZVEDRILO...
ŠALE

DOMOTOŽJE
Vlak trzne,
drsi, drsi
skoz tisočera okna.
Razkošje jutranje zarje
v srcu,
večeri ugašajoči
v žametnih terasah trte,
pečat skrivnosti.
Dom se odmika.
Piramida osvetljena,
sončni griči,
Drava,
kupole, zvoniki.
Plahuta
lokomotive griva.
Mladenič ob mladenki,
roke drhte, glas,
srh
po telesu.
Pohorje se oddaljuje.
Žge bolečina.
Vrnita se,
zastočejo
stopinje davne,
princese mladosti,
bele golobice.
Sij Severnice,
shladi v duši domotožje!

VRAČAM SE
Ponoči se vračam
na krilih,
v tančicah mesečine.
Prebudim
zveste žrebce,
žalostno –grenke neveste.
Šopek
na mizo postavim,
barve, palete.
Okitim se.
Venček si pletem.
S cvetovi prepletam
hiše, ceste, mesta.
Rože potresam
na grobišča,
na požgana svetišča.
Prižgem
ugasle oči mladeniča,
vse luči, zvezde.
Na belih žrebcih
poletiva
vse više, više.
Avtorica objavljenih pesmi:
Majda Senica Vujanovič

Srečanje alkoholikov. Doktor
za bolezni odvisnosti vpraša
paciente:
"Žejnemu oslu ponudijo vedro
vode in vedro vina. Kaj bo
spil?"
"Vodo!" so v en glas povedali
udeleženci srečanja.
"In zakaj?"
"Ker je osel."

"Ali tvoj fant še študira matematiko?"
"Ne omenjaj mi ga! On ni
več moj fant. Prejšnji teden
sem ga zapustila."
"Zakaj pa?"
"Zvečer sem ga klicala, da
bi šla malo na sprehod, pa
mi je baraba rekel, da leži v
postelji in rešuje problem z
dvema neznankama!"
Hitler je umrl. Ko je prišel do
Svetega Petra, ga je prosil,
naj ga spusti v nebesa, pa
mu bo dal za uslugo železni
križec. Sveti Peter je krenil
do Jezusa in ga poslal k Hitlerju, ki je čakal pri vhodu v
nebesa. Hitler je tudi Jezusu
ponudil železni križec in
Jezus je odšel po nasvet k
očetu bogu.
"Oče, zunaj je Hitler, ki bi
rad v nebesa, za uslugo pa
mi ponuja železen križec.
Kaj naj storim?"
"Kaj ti ni bil dovolj lesen
križ? Si res želiš še železnega?"

"Laži so tako plodne, da zadostuje samo ena, pa jih je že na tisoče."
Carlo Goldoni
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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
Kratka obvestila
SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE

LETOVANJE V BANOVCIH

V počitniški prikolici v Termah Banovci lahko letujete
po zelo ugodni ceni v času
od 1. junija do 30. septembra. 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:

031 / 777 132

GSM predsednik:

041 / 331 287

Studio:
Sekcije:

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 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

