n a š
g l a s
NAŠ GLAS
D RU Š T VO G L U H I H I N N AG L U Š N I H P O D R AV JA M A R I B O R
Letnik VI, Številka 25

www.dgn.mb.edus.si

Marec-april 2007

UVODNIK
Pomladanski
dnevi so že
p o š t e n o
zakorakali
v
naša življenja in
nam
dajejo
vedno
več
moči. Veselimo
se skupaj s
prebujajočo naravo in opravki, ki jih
moramo narediti na vrtovih in nam
vzamejo kar nekaj časa.

vztrajno krči osnovne človeške in
državljanske pravice?

Tudi v društvu smo bili zelo aktivni
v začetku leta, saj smo:

Predsednik:

- organizirali 4 predavanja z
različnimi tematikami, ki zanimajo
naše gluhe, naglušne in gluhoslepe
člane,

To je še najbolj opazno pri pripravi
novih zakonov. Ravno v tem tednu
naša Zveza organizira zanimiv seminar v Fiesi, kjer bomo obravnavali
predloge teh zakonov. Pričakuje se
sodelovanje čimvečjega števila gluhih, naglušnih in gluhoslepih predstavnikov društev.

Milan Kotnik

Glasilo »Naš glas«
Pošiljamo tudi v domove upokojen-

- uspešno smo izvedli Državno
prvenstvo gluhih v bowlingu. Naši
člani so kljub samo 1x tedenskim
treningom uspešno zastopali barve
našega Društva in zasedli, kljub
močni konkurenci pravih
profesionalnih igralcev bowlinga,
dobra mesta med posamezniki, v
dvojicah pa so se naši tekmovalci
uvrstili celo na četrto mesto,

cev, kjer bivajo gluhi in naglušni
ljudje, z namenom, da jim popestrimo njihov vsakdan.

- tedensko imamo vsako sredo
okroglo mizo, kjer informiramo naše
člane o različnih področjih:
seznanjanje z različnimi aktivnostmi
(šport, kultura, predavanja),
informiranje o zakonodaji, ki vpliva
na invalide sluha, informiranje o
sklepih s sej organov Društva
(upravni odbor, skupščina Društva).

Auris Kranj in Mestnim društvom
gluhih Ljubljana.

Med najbolj aktualnimi je vsekakor
prihajajoča razprava in obravnava
novih zakonov in Standardnih pravil
za izenačevanje možnosti invalidov
za gluhe in naglušne ter gluhoslepe.
Ali se sploh zavedamo, kako nam
naša lastna država počasi pa vendar

- Dom starejših občanov Tezno

VSEBINA

STRAN

Uvodnik

2

Obvestila, čestitke

3

Člani pišejo

4, 6, 7

Šport

5

Obvestila in vabila

8

Zakaj je dobro biti moški

9

Za vsakega nekaj

10

Uspeh naše mlade športnice 11
Nagradna križanka

12

Poezija, razvedrilo

13

Donacija Društvu

14

Zakon, letovanje Banovci

15

Zadnja stran

16

- Dom Danice Vogrinec in enota
Tabor

- Sončni dom Pobrežje
Glasilo si izmenjamo z Društvoma

Če tudi vi želite prejeti naše glasilo,
se oglasite v našem Društvu v času
uradnih ur.

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 na
spletni strani Društva
v rubriki,
www.dgn.mb.edus.si
Mediji / Časopis.

Od 9. maja 2005 vse
dogodke, aktivnosti, programe in ostale koristne
informacije objavljamo
tudi na internetu na naši
spletni strani.

www.dgn.mb.edus.si
V mesecu aprilu 2007
evidentiran že 20-tisoči
obiskovalec naše spletne
strani

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

Stran 2

TELEFON

SPREMLJAJTE
OBJAVE
NA INTERNETU

02/33 15 711

NAŠ GLAS

/

GSM

DOSEGLJIVOST

031 316 040 dopol. in popol.

040/241 505 dopol. in popol.
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OBVESTILA, ČESTITKE NAŠIM ČLANOM

URADNE URE NA UPRAVNIH ENOTAH ODSLEJ TUDI OB TORKIH
IN SOBOTAH
LJUBLJANA - S spremembami uredbe o upravnem poslovanju je vlada povečala število ur in dni,
ki so namenjeni poslovanju s strankami. Od 1. maja dalje bodo uradne ure na upravnih enotah tudi
ob torkih od 8. do 15. ure, v sredo pa se bo delovni čas podaljšal do 18. ure.
Info Društvo

Vabilo na računalniški tečaj

Vabilo
Na meddruštveno in mednarodno
tekmovanje

Tečaj računalništva bo potekal ob petkih od
17.00 do 21.00 ure.

v športnem ribolovu,

25. 5. 2007
21. 9. 2007

ki bo dne 26. 5. 2007.

26. 10. 2007

Zbor ob 8.00 uri na kraju
tekmovanja
(jezero Jelenče).

23. 11. 2007

Tečaj bo vodil Stevica Kronič. Prijave sprejemamo do 11. aprila 2007 oz. do zapolnitve
mest (največ 8 udeležencev). Prijavite se lahko
osebno pri g. Stevici Kroniču.
Vodja sekcije ribičev:
Milan Mertik

ISKRENE ČESTITKE OB PRAZNOVANJU OSEBNEGA
JUBILEJA TER VSE NAJBOLJŠE ŽELJE IN VELIKO
ZDRAVJA VAM ŽELI,

Stevica Kronič

ČESTITKA

Januarja letos je praznoval
okroglo 30. obletnico rojstva
Društvo GNP Maribor
naš dolgoletni član
Predsednik Milan Kotnik

ROZA BERDNIK

ALOJZ PAVLINEK

JOŽE JANŽEK

MELITA KRONIČ

FRANC LAZAR

ADOLFINA VODUŠEK

BERNARDA MAČEK

BRANKO MLAKAR

FRAN RIŽNAR

RUŽICA NOVAK

BEDO ČREŠNIK

ZVONKO NOVAK

JOŽEFA IVANJŠIČ

MARIJA ŠPES

MILENA LONGAR

DARKO KOKOL

FRANC PERKOVIČ

JANA MERTIK

ANTON PIŠOTEK

IVAN ŠMIT

MAJDA SENICAVUJANOVIČ

FERDO ZUPANC
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NAŠ GLAS

Milan Šabeder.

Želimo mu še veliko lepih in
veselih trenutkov ter veliko
zdravja ter, da bi še naprej
aktivno in uspešno sodeloval v
kulturni sekciji.
Člani društva
Stran 3

ČLANI PIŠEJO
PRIMOŽ TRUBAR
Milijonkrat je upodobljen portret Primoža Trubarja na
novem EVRO kovancu za 1
EVRO.

njegov kip na kovancu za 1 popust pri nakupu mobitelov
za naše gluhe člane. Ob tem
EVRO.
smo dobili tudi praktična dari-

Samo en je spomenik župnika
Primoža Trubarja v župnišču v
namškem mestu Urachu.
Zapis v nemškem jeziku je priSpomenik je ustvaril že umrli nesla v Društvo GNP Maribor
gospa Bohm, ki živi v
kipar Kurt Grabert.
Göppingenu, ulico stran od spoOd leta 2004 spada država
menika Primoža Trubarja. GosSlovenija v Evropsko unijo.
pa Bohm je življenska sopotnica
Na začetku letošnjega leta je našega člana Emila Potočnika.
naša država uvedla EVRO kot
svojo novo plačilno valuto. Z
Ivica Burggraf,
EVRO kovancem za 1 EVRO
23.2.2007
je Slovenija počastila svojega
velikega refomatorja Primoža
Trubarja (1508-1586).

la. Prisrčna zahvala tudi vašim
sodelavcem Mobitela, ki so
nam svetovali in pomagali pri
prvi uporabi mobitelov.
Gluhi ljudje največ uporablja-

ZAHVALA

PREJEMNIKOV
TEHNIČNIH
PRIPOMOČKOV

Neznano pa je v Sloveniji, da
je v nemškem mestu Urachu v
župnišču že več kot 20 let iz
brona izdelan kip po starem
lesorezu. Izdelan spomenik je
delo kiparja Kurta Graberta, ki
je umrl leta 1999. Umetniku ni
bilo lahko leta 1986 izdelati
kip Primoža Trubara. Kip je
bil blagoslovljen ob 400 letnici
rojstva Primoža Trubarja. Slovenija je spominsko upodobila
Stran 4

mo predvsem možnost video
V imenu petnajstih uporabnikov klicev (UMTS), saj le ti omomobitelov »SAMSUNG SGH- gočajo enakovredno vizuelno
Z150« se iskreno zahvaljujemo komuniciranje med gluhimi
ge. Snežani Udovič Brumec,
vodji Mobitelovega centra v
Mariboru, Partizanska 46, za

ljudmi.
Prisrčen pozdrav v imenu
petnajstih uporabnikov UMTS
mobitelov!
Prejemniki tehničnih pripomočkov na
novoletnem srečanju
NAŠ GLAS

Mitja Tomažič
Marec-april 2007

ŠPORT
NOGOMETNI TURNIR V SLOVENSKI
BISTRICI 27. 1. 2007

napeto. Bilo je tudi veliko prekrškov. Igrali sta tudi dve ekipi veteranov. Športnikom smo

V soboto 27. 1. 2007 sem bila
na nogometnem turnirju v Slovenski Bistrici, ki ga je organiziralo Društvo GNP Maribor.
Zbralo se je veliko število tekmovalcev in gledalcev. Prišli
so iz vseh koncev naše Slove-

Igralke iz obeh ekip so močno
napadale in branile.
razdelili malico in pijačo.
Minile so ure, ko so pričele
turnir ženske ekipe. V ekipi
»Vzhod« so igrale ekipe iz
Celja, Maribora, Murske
Sobota in Ptuja, v ekipi
»Zahod« pa so igrale ekipe iz
Ljubljane, Novega mesta,
Kopra in Kranja.

nije. Prijavljenih je bilo 9 moških ekip in 2 ženski ekipi pod
nazivom »Vzhod« in »Zahod«.
Turnir se je preselil iz velike
športne dvorane v telovadnico

Rezultat je bil na koncu 5 : 7
za ekipo »Vzhod« pri ženskah.
Sama sem glasno navijala za
Sanjo, saj je imela kar nekaj
dobrih priložnosti.
Po turnirju so člani ekip imeli
večerjo. Kasneje smo odšli v
Društvo, kjer je potekalo družabno srečanje.
V Društvu je bilo poskrbljeno

Sama igra je bila zelo zanimiva. Nekatere ekipe se niso
vdale kar tako. Tudi vratarka
iz Murske Sobote je uspešno
branila nekaj močnih strelov
na gol.
srednje šole v Slovenski Bistrici. Otvoritev turnirja je vodil
Andrej Vivod, član Društva
GNP Maribor.
Sama sem prostovoljno prevzela prodajo pijače. Telovadnica je bila nabito polna.
Vzdušje je bilo tekmovalno in
Marec-april 2007

Pozno popoldan se je turnir
zaključil s polfinalom in finalom.

za pijačo, prostori so bili nabito polni gluhih in naglušnih
ljudi, saj so vsi željno pričakovali podelitev pokalov najboljšim ekipam, najboljšemu strelcu turnirja in igralcu za fair
play igro.
Jana Mertik

NAŠ GLAS
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ČLANI PIŠEJO
KAKO SE JE
POŠKODOVAL
MATJAŽ ŽNIDAR NA
SMUČANJU NA
KANINU
V soboto, 3. marca, je v organizaciji Društva GNP Maribor
potekalo tekmovanje v smučanju gluhih in naglušnih Slovenije na Kaninu. VAU! Tekmovanja se je udeležilo 50 oseb.
Rekord!
Med odmorom smo se skupaj s
prijatelji spustili po zadnji progi v dolino. Med prijatelji je
bil tudi Matjaž Žnidar. Bila je
močna megla, zato smo skupaj
počasi smučali. Nenadoma je
padel Matjaž Žnidar, najverjetneje je spregledal kupček snega. Zgrabila ga je močna panika in pričel je jokati. Ostali
prijatelji in jaz smo mislili, da
ni tako hudo in, da se je samo
prestrašil. Vendar smo se zmotili. Vsi znaki so kazali, da je
situacija resna in na pomoč
smo poklicali reševalce.
Seveda se je pojavil problem,
kako vzpostaviti komunikacijo
med slišečimi reševalci in gluhim Matjažem. Zato sem se v
tistem trenutku odločila, da mu
moram pri tem pomagati, kar
me je prosil tudi Matjažev brat
Klemen.
Matjaža so reševalci odpeljali
v ambulanto, kjer so ga pregledali in mu dali proti bolečinsko injekcijo. Ugotovili so, da
ga je potrebno odpeljati v
Zdravstveni dom v Tolmin.
Tukaj so ga ponovno
Stran 6

pregledali in se odločili, da ga
morajo takoj odpeljati v bolnišnico v Novo Gorico, kjer so
mu slikali nogo in ugotovili,
da gre za grdi zlom na levi
nogi. Takoj sem obvestila njegove starše, da so prišli po njega. Matjaž je do prihoda svojih
staršev moral ostati v bolnišnici, jaz pa sem se vrnila skupaj
z reševalci nazaj v Tolmin,
kjer so me čakali moji prijatelji.
Bilo je prav prijetno komunicirati z zdravniki in spremljali so
me dobri občutki, da sem lahko nekomu pomagala. Zame je
bila to ena izkušnja več.
Sanja Mertik

On je tudi prejel dva pokala,
prvega za društvo, drugega za
svojo zbirko.
Tekmovanje je bilo zaključeno
in odšli smo na mali prigrizek
ter na podelitev nagrad. Vsi
smo bili srečni.
Zaključek je bil v prijateljskem vzdušju. Nazadnje smo
se poslovili od vseh prijateljev
in srečno prispeli domov.
Vsem ribičem želim lepe trenutke ob vodi.
Hebar Franc

DRUŽENJE S
PRIJATELJEM

RIBIŠKO
TEKMOVANJE NA
VIREH PRI LJUBLJANI

V soboto, 30. decembra 2006,
sem se peljal na obisk k Mariu
na Tabor.

Kot člani ribiške sekcije Društva GNP Maribor se udeležujemo vsakega tekmovanja, ki
nam ga omogoči društvo.
Prispeli smo v Vire do ribnika,
kjer je potekalo ribiško tekmovanje.
Pričetek tekmovanja je bil ob
8. uri zjutraj. Lov na ribe se je
pričel. Vsak ribič je čakal, da
bo ujel prvi. Pri tolikih tekmovalcih so se ribe kot nalašč
skrile v globino. A kljub temu
so trije tekmovalci imeli srečo,
da so prišli v finale, med njimi
tudi naš član Andrej Klančnik.

Na Pohorju je bil sneg. Bila
sva zelo vesela. Odšla sva na
sprehod in se kepala.

NAŠ GLAS

Z Mariom sva se dogovorila,
da se odpeljeva na Pohorje.

Opazovala sva, kako se drugi
smučajo in sankajo. Postalo je
zelo hladno in naju je zazeblo.
Pričelo je tudi snežiti, zato sva
se odločila, da pojdeva v gostilno na toplo pijačo in nekaj
pojest.
Veliko sva klepetala in se smejala. Tako sem preživel
čudoviti popoldan s prijateljem.
Milan Šabeder
Marec-april 2007

ČLANI PIŠEJO
LUNIN MRK
10. marca v noči na nedeljo
smo Evropejci lahko po treh
letih opazovali popolni lunin
mrk, ki so ga ob ugodnih vre-

menskih razmerah lahko spremljali tudi v Aziji in delih
Severne Amerike. V večjem
delu Evrope je bilo oblačno, a
so kljub temu ta pojav opazovali mnogi astronomi. Naslednji popolni lunin mrk bo
mogoče videti 28. avgusta
vendar ne v Evropi.

Prijatelja, s katerim se veliko
skupaj igrava. Vključil sem se
v planinski krožek, ker rad
hodim na izlete. Nazadnje sem
bil na izletu na Kalvariji. V
vrtec se vozim z avtobusom.
Na avtobusu sem spoznal
veliko prijateljev, ki že hodijo
v šolo. Zaradi težje okvare
sluha redno obiskujem
logopeda. Moji logopedinji je
ime Nada in zelo dobro sodelujeva.
Doma se najbolje razumem s
sestrico Sanjo. Mama rada
peče pecivo, ati pa dobre
pizze.
Z dedkom rada hodiva na dolge sprehode. Babica me rada
razvaja in mi kupuje razne
igrače. Rad se igram igrico
Zoo, ki sta mi jo kupila ati in

Veronika Hribar

MARCEL
Star sem 4 leta. Skupaj s sestrico Sanjo, mamo Jano in očetom Milanom živimo pri babici Elzi in dedku Ivanu.
Jaz sem najmlajši član naše
družine. Hodim v vrtec Ob
parku. Moji vzgojiteljici je ime
Marjana in se zelo dobro razumeva. V skupini nas je letos
zelo malo otrok. Imam
Marec-april 2007

mami. Veliko rišem, barvam,
igram igrice na računalniku in
gledam DVD risanke. Zelo rad
jem in pijem navadno vodo.
Ati in jaz se veliko voziva z
avtomobilom tako, da že poznam vse poti, kako se pride do
trgovine, prijateljev in sorodnikov. Vem, kje je ati v službi
in v katero šolo hodi sestrica
Sanja. Sem zelo radoveden,
živahen in igriv fant, ki zelo
rad ob glasbi plešem.
NAŠ GLAS

Zelo dobro obvladam znakovni jezik, ki ga uporabljamo
doma za boljše sporazumevanje.
Zapisala njegova
mama Jana Mertik

ROJSTNI DAN
Že v petek, ko sem prišel
domov, sem moral pripraviti
vse za praznovanje mojega

rojstnega dne. Goste sem
povabil v soboto ob štirih
popoldan. Bila je prava gneča,
saj sem praznoval svojih 30
let. Daril se je kar precej nabralo. Darila sem sklenil odpreti
šele po tem, ko smo pojedli
torto. Dobil sem različna darila. Od prijateljic in prijateljev
sem dobil razne parfume,
čokolade, majice, slike…Od
svoje sestre sem dobil pižamo,
pulije in hlače. Veliko smo se
pogovarjali, se zabavali in
igrali družabne igre.
Zabava je trajala pozno v noč.
Milan Šabeder
Stran 7

OBVESTILA in VABILA
∗

Treningi balinanja na balinišču Ljudski vrt so vsak torek od 16.00 do 18.00 ure.

∗
∗

Okrogla miza je vsako sredo ob 19.00 uri.
2. delavnica na temo Mednarodna kretnja (objava v IST), ki bo 22. maja

∗

Razpis za Likovno kolonijo v KG, ki bo 25. - 27. 5. (organizator ZDGNS).

∗

Razpis za 2. Filmski festival gluhih v Sloveniji (organizator MDG LJ).

∗

Seminar »Obravnava predlogov novih zakonov in Standardnih pravil za izenačevanje možnosti invalidov za gluhe in naglušne«, ki bo v Fiesi (organizator
ZDGNS).

∗

2. junija, Tradicionalno tekmovanje v ribolovu, (organizator je DGN VE).

∗

Razpis gledališkega festivala gluhih, ki bo 13. oktobra (organizator DGN NG).

∗

Vabilo na Državno prvenstvo v košarki, ki bo 26. maja (organizator DGN NM).

∗

Vabilo na Državno prvenstvo v balinanju, ki bo 16. junija (organizator DGN CE).

∗

19. maja, Tradicionalno tekmovanje v ribolovu, (organizator je DGN MS).

∗

Vabilo na Državno prvenstvo invalidov Slovenije v lovu rib s plovcem, ki bo 2.
junija (organizator Zveza za šport invalidov).

∗

Računalniški nasveti I.
na spletni strani Zmaga.com so objavljeni računalniški nasveti, primerni in razumljivi tudi
za gluhe ljudi. Objavljenih je veliko nasvetov v pisni obliki, ki so v pomoč pri obvladovanju
in čimboljši uporabi računalnika in različnih programov.

∗

Računalniški nasveti II.
na spletni strani Piflar.com so objavljeni računalniški nasveti, primerni in razumljivi tudi za
gluhe ljudi. Objavljenih je veliko nasvetov v video prezentaciji in so v pomoč pri
obvladovanju in čimboljši uporabi računalnika in različnih programov.

∗

Priprava video-novic društva
Vljudno vabljeni k pripravi videonovic v društvu vsak torek in sredo popoldan.

∗

Program pomoč gluhim staršem šoloobveznih otrok
poteka v društvu vsak drugi torek popoldan od 17.00 do 18.30. Starši z šoloobveznimi otroci
so vabljeni.

Stran 8

NAŠ GLAS
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ZAKAJ JE DOBRO BITI MOŠKI

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Telefonski pogovori trajajo 30 sekund.
Veš veliko koristnih stvari o tankih in letalih.
Za 5-dnevni oddih je dovolj že ena sama potovalka.
Čakanje pred kopalnico se skrajša za 80%.
Konzervo si lahko odpreš sam.
Stari prijatelji še opazijo ne, ali si zgubil ali pridobil na teži.
Ni ti potrebno nositi polne torbe pomembnih reči s seboj.
V družbi greš lahko na WC sam.
Tvoj priimek se ne spreminja.
Hotelsko sobo lahko pustiš nepospravljeno.
Garaža je čisto tvoja.
Čiščenje kopalnice nastopi le po potrebi, ni pa to nuja.
Stuširan in pripravljen na vse si lahko že v 10-ih minutah.
Poročne skrbi se uredijo same od sebe.
Če te kdo pozabi kam povabiti, to še ne pomeni, da ne more biti tvoj prijatelj.
Spodnje perilo dobiš že za 7 EUR in to 3 v kompletu.
Nihče v tvoji okolici nima moči, da bi te spravil v jok.
Ni se ti treba briti nižje od vratu.
Ob večerih se ti ni treba crkljati z nekim kosmatim tipom.
Če si star 34 let in še vedno samski, tega ne bo nihče opazil.
Čokolada ti predstavlja samo en grižljaj.
V vožnji lahko mirno in tiho uživaš tudi na sovoznikovem sedežu.
Nikoli ti ni treba skrbeti za občutke drugih.
Trije pari čevljev so več kot dovolj.
Srajco lahko nosiš odpeto, če je vroče.
Avtomobilski mehaniki ti govorijo resnico.
Ne sekiraš se, če drugi niso opazili tvoje nove frizure.
V miru lahko gledaš Clinta Eastwooda, ne da bi moral stradati, da bi izgledal kot on.
Sivi lasje ti dajo značaj.
Ko pride sladica, ti je ni treba odkloniti.
Ženska poročna obleka stane celo premoženje, izposoja sakoja pa le 40 EUR.
Televizijski daljinec je tvoj, samo tvoj. Če se na zabavi pojavi kdo enako oblečen kot ti, je
lahko to začetek dobrega prijateljstva.
Novi čevlji te ne režejo, žulijo in ne utrujajo tvojih nog.
Rože rešijo vse.

VSEM MUČENCEM ISKRENE ČESTITKE ZA PRAZNIK
Pripravil: Mitja Tomažič

človek spozna, da je bil srečen šele takrat, ko bega po ruševinah izgubljene sreče.
Courty
Marec-april 2007
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ZA VSAKEGA NEKAJ
TEST SPLOŠNEGA
ZNANJA

7.

KAJ POMENI

BONTON?

Tolar: Res si lep, toda ne
vem, če boš preživel toliko let
kot sem jaz. In še sedaj me
imajo ljudje radi.

Lepo pisanje
Obkroži pravilne odgovore!
1. KAJ JE SLOVENIJA?
Slovenija je mesto
Slovenija je naša dežela
Slovenija je knjiga

Lepo vedenje
Lepo branje
8.

ZAKAJ SE

UMIVAMO?
Zaradi igre

Knjiga

Zaradi lepšega

Tri glave
Gora

ZAKAJ UPORABLJAMO
OČALA?

3. KATERA DRŽAVA JE
SOSEDA SLOVENIJI?

Da smo drugačni

Češka
Madžarska

Da bolje vidimo
Da se skrijemo.

Romunija

Kviz pripravil:
Milan Šabeder

4. KAJ JE SONCE?
Žoga
Zvezda
Svetloba
5. IVAN CANKAR JE BIL
Pisatelj
Duhovnik
Kmet
6. KAJ JE LONEC?
Vaza za rože
Vrč za vino
Posoda za kuhanje

Stran 10

€vro: Mene pa pa sedaj občudujejo, o meni se vsi pogovarjajo. Še na reklami sem se
videl!
Tolar: Ko sem bil jaz majhen,
ni bilo reklam in so me vseeno
občudovali.

Zaradi zdravja

2. TRIGLAV JE

€vro: Joj, kako sem lep!

€vro: Jaz pa imam 12 zvezdic,
ti pa niti ene. Zato, ker me je
izbralo 12 držav.
Tolar: Tebe prav zagotovo
nimajo vsi radi, ker sem videl
nekaj ljudi, ki s tabo niso bili
zadovoljni, ker ti ne zaupajo.
€vro: Ha, na tebe se redkokdo
spomni.
Tolar: Zakaj me pa stari mož
nosi v žepu?
€vro: Saj ti pravim, redkokdo!
Tolar: Hmm, hmm.

EVRO

€vro: Ha,ha, zmanjkalo ti je
besed, kaj?

Minilo je že nekaj časa od
1. januarja 2007, ko se je
poslovil naš priljubljeni
denar TOLAR in je njegovo mesto sedaj zasedel
EURO .
Iz žepa starega moža se
je slišal glasen klepet.
Stari mož je ravnokar šel
k počitku in trdno zaspal,
zato sem pogledal v strgan žep. Notri sta bila
cekin-tolar in euro-€,ki sta
se kregala.
NAŠ GLAS

Tedaj pa se je mož prebudil,
iz žepa potegne cekin-TOLAR
in se mu nasmehne.
Spominjal ga je na svojo mladost.
Mitja Tomažič
SKRIVNOST
"Kako lahko zahtevamo od drugega,
da varuje našo skrivnost, če pa je še
mi sami nismo mogli ohraniti zase."
- La Rochefoucauld
Marec-april 2007

USPEH NAŠE MLADE ŠPORTNICE
Prosil sem jo, naj napiše kratek življenjepis o svoji mladosti in kako
se je seznanila s športom. Prosil sem jo zato, ker je na treningu 5. marca 2007 zasedla drugo mesto med slišečimi igralkami za » NAJ
IGRALKO V BOWLINGU«. Vsak ponedeljek mi gluhi treniramo za
državno prvenstvo gluhih in naglušnih Slovenije, ki je bilo v Mariboru,
»PLANET TUŠ«, 21.
aprila 2007.
Izvleček z njenega življenja:
» Ime mi je Justina stara sem 22
let in sem rojena v Mariboru. Sem
težko naglušna od 5 leta, ko se mi
je sluh poslabšal. Imam še živeče
starše, moj oče je že v pokoju,
mati pa je gospodinja. Imam pa še dva brata stara 26 in 32 let
in enega polbrata, starega 36 let. Sem najmlajša sestra. Sedaj živim v Mariboru pri fantu Borisu.
Ko sem bila stara 6 let, sem morala hoditi v Lenart na vaje za govor in sluh. Potem me je ga. Žnidarič napotila v Maribor, kjer mi je tudi ona naprej pomagala. S 7 letom sem dobila slušni aparat,
ki sem ga nosila dve leti. Po dveh letih sem dobila dva aparata, ampak mi desni boljše služi. Zelo
rada nosim slušna aparata,
saj z njima lepo slišim in mi
pomagata, da se lahko
pogovarjam z drugimi ljudmi
in berem z ust. Obiskova
sem 1 leto vrtec pri Parku, in
sem tudi končala osnovno
šolo, v katero sem hodila 10
let. Zaključila sem jo s prav
dobrim uspehom. Rada sem
sodelovala v šolskem glasbenem društvu, s katerim sem
večkrat nastopala in zastopala našo šolo po Sloveniji.
Bili smo tudi na televiziji z
ji, v šaljivi uganki, z risanosnovni šoli sem se
šolo v Mariboru, za
dila zaključni izpit z dobrim

raznimi športnimi tekmovanjem in podobno. Po končani
vpisala na Srednjo kmetijsko
»VRTNARJA« in sem nareuspehom.

Brez službe sem že 2 leti,
prijavljena sem na zavodu za
zaposlovanje, zelo rada bi
delala, ko bi kje dobila delo.
V začetku se nisem veliko zanimala za šport, ko pa sem spoznala fanta Borisa, ki je zelo aktiven
športnik v našem društvu, me je prepričal, da sem se tudi sama udeležila v raznih športnih aktivnosti v Društvu. Sedaj pogosto sodelujem na raznih državnih in prijateljski prvenstvih v odbojki in
nogometu. Sedaj imamo še novo panogo v bowlingu, za katero imam še posebej veliko veselja, saj
lahko z Borisom skupaj trenirava. Prvič sva s fantom lani zasedla 2. mesto na turnirju v odbojki na
mivki v Mariboru-Fontana. Že sedaj se veselim športa in se bom potrudila za čim boljše rezultate.
Pisala je Justina VRŠIČ
Kot organizator bowling treninga ti iskreno čestitam in bodi še naprej vzor ostalim športnicam!
Športni pozdrav!
Marec-april 2007
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Mitja Tomažič
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NAGRADNA KRIŽANKA

Pravilno rešeno križanko prinesite v društvo k Majdi Kores, ki bo zbirala rešitve do konca meseca maja.
Med vsemi prispelimi pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 1 nagrajenca, ki bo dobil praktično nagrado.
Stran 12
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POEZIJA, RAZVEDRILO...
SPEČE TRAVE
Žensko
si prebudil v meni
nehote - speče bilke trave.
Obstala sva začudena:
nad vrtom
rožnata nebesa,
Bela, sinje-nežna.
V lepoto krhko
sem zatavala,
Iskala te a ti si se nekje izgubil?
V praznini blodim sama.
Majda Senica Vujanovič

ŠALA
Mož in žena sta poročena 20
let. Medtem, ko mož čisti žar,
žena na vrtu se sklanja in puli
plevel. Mož reče:« Žena, tvoja
rit je tako široka kot žar!«
Žena presliši pripombo. Mož
vzame meter in izmeri žar nato
še ženino rit. Mož reče:« Moj
bog, tvoja rit je širša kot žar.«
Tudi to pripombo žena
presliši.
Zvečer mož in žena ležeta v
posteljo. Mož se stisne k ženi,
ker se želi malo pocarkljat.
Žena reče:« Če misliš, da
bom prižgala žar za en sam
čevapčič, se hudo motiš!«
Veronika Hribar

… IN VEČNO ŠUME
UMIRAJOČE SANJE
Dež. Dežuje lahno, milo …
V tvojo dušo pada,
vase se zazri!
Začutil dežne kaplje
boš na mojem licu ...
Tiho polzijo.
Izmivajo spomine - spredene
iz svetle pajčevine.
O, blagi dež, zagrni čas,
zapri oči umirajočim sanjam.
Majda Senica Vujanovič

GOZDOVI
Tam gori v Pohorju nekje,
nabrusiš temeljito si pete, tam
kjer je neokrnjena narava, stoji
planinska izpostava,
Tu najdeš mir in čisti zrak, tu
prožen je korak, lahak,
če srečo imaš …
te gleda tudi kak srnjak!
Globoko v gozdu kukavica
kuka, okoli nog se temna
praprot smuka, mogočno
smreko majejo vetrovi, tu
najdeš blažen mir …
in večno šume gozdovi!
Brigita Živec
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Pametnejši
Doktor in inženir se
pregovarjata kdo je
pametnejši:
"Le kako lahko voziš motor,
če pa še veš ne kako deluje?!"
reče inženir.
"Le kako pa ti lahko seksaš s
svojo ženo, ko pa nisi
ginekolog?!"

Pridne delavke
"Mravlje delajo brez odmora
več kot pol dneva, in to vsak
dan" razlaga profesorica biologije. "Kaj nam to pove?"
"Da imajo slabo organiziran
sindikat" se oglasi Miha.

Kerozin
Kontrolor poletov v letališkem
stolpu je prebledel, ko je
zaslišal pilotov glas:
"Tukaj AFG 3734. Rezervoarji
letala so prazni! Samo še nekaj
kapljic kerozina imam!"
"Ha-ha-halo AFG 3734!" se je
jecljajoče oglasil kontrolor
poletov. "Sa-sa-samo bre-brez
pa-pa-panike! Spo-ro-čite mi
va-vaš po-lo-žaj!"
"Na koncu pristajalne steze!
Kdaj pripelje cisterna?"

SKRIVNOST
"Kako lahko zahtevamo od drugega, da varuje našo skrivnost,
če pa je še mi sami nismo mogli
ohraniti zase."
La Rochefoucauld
Stran 13

DONACIJA DRUŠTVU
DONACIJA DOBRODELNEGA DENARJA IN PREDSTAVITEV
DRUŠTVA GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR
V Društvo, ki deluje v javnem interesu podeljenim od Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve in z statusom invalidske organizacije, je vključenih preko 400 uporabnikov, ki s sodelovanjem v različnih aktivnostih, ki temeljijo na prostovoljstvu in samopomoči, v številnih sekcijah
zadovoljujejo svoje osebne potrebe.
Za neposredno individualno pomoč gluhim in naglušnim invalidom sluha v različnih življenjskih
situacijah pa v društvu izvajamo 12 posebnih socialnih programov. Ti posebni socialni programi,
posameznikom in skupinam invalidov omogočajo bolj aktivno sodelovanje in pripomorejo k odstranjevanju ovir in
bolj neodvisnemu življenju (usposabljanje za aktivno življenje in delo, oskrba s tehničnimi pripomočki, osebna asistenca,
programi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, programi za starše in svojce, tolmačenje in spremljanje, programi
za ohranjevanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi,
informativna dejavnost, računalništvo, foto in video dejavnost,
kulturna dejavnost, rekreacija in šport).
Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil dijakinji Maji Korošak, ki je skupaj z Denisom Malačičem iz Srednje šole za oblikovanje Maribor bila soorganizatorka dobrodelnega koncerta, ki se je zgodil 21. 12. 2006 v Samsari, za darovano donacijo v
višini 705,00 EUR. Zbran dobrodelni denar
so nam izročili v sredo, 7. 2. 2007, v prostorih našega društva ob navzočnosti naših članov in Nine Sorošak Serčič, ki je posnela
svečano izročitev. Poleg članov društva je
bila prisotna tudi tolmačica znakovnega
jezika gluhih, ki je navzočim gluhim članom
prevajala v njim razumljivi govorici rok.
Pri izročitvi so bili prisotni;
Milan Kotnik (predsednik društva), Polonca
Burgar (sekretarka-strokovna delavka društva),
Lidija Salomon (sodelavka v društvu), Andrej
Drozg, Majda Kores, Ivan Ivanjšič, Jože Koser
(člani društva), Suzana Novak (tolmačica znakovnega jezika gluhih), Maja Korošak Serčič, Denis Malačič in Nina Korošak Serčič (Srednja šola
za oblikovanje Maribor).
Darovan denar bomo v skladu z načeli delovanja društva porabili za pomoč gluhim in naglušnim
članom na socialnem področju. S tem darovanim denarjem so nas mladi dijaki prijetno presenetili
in nam s svojim človekoljubnim dejanjem dali vedeti, da v svojem več kot 73 letnemu delovanju in
pomoči invalidom sluha, nismo osamljeni. Za darovan denar se še enkrat iskreno zahvaljujem v
svojem imenu in imenu vseh članov društva.
Predsednik Milan Kotnik
Stran 14
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ZAKON, RAZPIS LETOVANJE
ZAKON O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
(Uradni list RS, št. 96/05, kratica ZDIJZ-UPB1)
1. člen
(vsebina zakona)
(1) Ta zakon ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij
javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije,
javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb (v
nadaljnjem besedilu: organi).
(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo naslednje direktive Evropske
skupnosti: Direktiva 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o javnem
dostopu do okoljskih informacij in razveljavitvi Direktive 90/313/EGS in direktiva 2003/98/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o ponovni uporabi informacij javnega
sektorja.
(3) Ministrstvo, pristojno za upravo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na podlagi podatkov Poslovnega registra Republike Slovenije na svetovnem spletu objavi in redno osvežuje informativni
katalog organov iz prvega odstavka tega člena.
2. člen
(namen zakona)
(1) Namen tega zakona je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organov ter omogočiti uresničevanje pravice fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja.
(2) Za uresničitev namena tega zakona si morajo organi prizadevati, da dosežejo čim večjo obveščenost javnosti o svojem delovanju.
Info Društvo

RAZPIS LETOVANJA V PRIKOLICI V TERMAH BANOVCI
Cenik

Prosti termini

Dnevna najemnina
Član Društva GNP Maribor, 3.115,32 SIT
s plačano članarino
Ostali odrasli gluhi in
5.032,44 SIT
naglušni prebivalci Slovenije
Ostali zunanji uporabniki
7.668,48 SIT
Najemnik

Cena v EUR
13,00
21,00

8. 6. - 15. 6.
6. 7. - 13. 7.
10. 8. - 17. 8.
31. 8. - 7. 9.

32,00

V ceno dnevne najemnine so vključene tudi karte za kopanje v Termah
Banovci za vse prijavljene v počitniški prikolici.

7. 9. - 14. 9.
14. 9. - 21. 9.
21. 9. - 28. 9.

Info Društvo

Več informacij v času uradnih ur v Društvu.
Marec-april 2007
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D R U Š T V O G L U H I H I N N A G L U Š N I H P O D R AV J A
MARIBOR
Kratka obvestila
SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE

Vsako sredo in petek
web klepetalnica od 17:00
do 22:00 ure. Prav tako
lahko uporabljate 3 računalnike v računalniški sobi
za brskanje po spletu in eučenje.

Vsako sredo
ob 19:00 uri okrogla miza
za informiranje članov.

Članarina v letu
2007:
- zaposleni in upokojenci
7,00 EUR
- brezposelni, študentje in
dijaki BREZPLAČNO.
Članarino je potrebno
plačati do konca meseca
junija

Dosegljivost
Društvo:

Studio:
Sekcije:

Telefon/Faks

02 / 252 21 82

GSM pisarna:

031 / 365 410

GSM predsednik:

041 / 777 132

Telefon/Faks:

02 / 252 21 82

Telefon/Faks:

02 / 252 21 82

GSM predsednik:

041 / 777 132

Elektronska pošta

Uradne ure v pisarni

dgn.maribor@guest.arnes.si

Ponedeljek: 09:00 do 12.00
Sreda: 09:00 do 12.00; 16.00 do 18:00

dgn1.maribor@guest.arnes.si
dgn2.maribor@guest.arnes.si
Druženje in aktivnosti:

Sreda in petek: 17.00 do 22.00
NAŠ GLAS-interno glasilo Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor,
Trubarjeva 15, 2000 Maribor, Slovenija. Spletna stran Društva: www.dgn.mb.edus.si
Odbor za pripravo časopisa: Majda Kores, Radovan Milenovič, Milan Kotnik, Bedo Črešnik,
Polonca Burgar, Vesna Burk., Lidija Salamon
Izid brezplačne številke so omogočili: FIHO, občine Podravja, Evropski socialni sklad
Tisk: Društvo GNP Maribor

