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Mednarodni dan gluhih
Častni pokrovitelj predsednik RS dr. Danilo Türk

75. obletnica organiziranega delovanja društva

Maribor, 27. september 2008

UVODNIK

Že v začetku leta smo vedeli,
da nas to jesen čaka veliko
dela - Mednarodni dan gluhih
in 75. obletnica organiziranega
delovanja društva gluhih in
naglušnih Podravja Maribor.
Priprave so potekale celo leto
s polno paro in na vseh področjih. Vsak je dobil svoje zadolžitve in se trudil, da k temu, za
nas še kako pomembnemu
dnevu, doprinese kar se da
največ.
V septembru se je vse začelo
s tiskovno konferenco. Povabili smo novinarje različnih medijev. Tiskovne konference se je
udeležilo 15 različnih predstavnikov medijev, ki so objavili
svoje prispevke v časopisu, na
televiziji in radiu.
27. 9. 2008 se je uradni del
Mednarodnega dneva gluhih
pričel na Lentu v Hiši stare trte
ob 10.00 uri, kjer je vse predsednike in sekretarje Društev
gluhih in naglušnih Slovenije
sprejel in nagovoril podžupan
Mestne občine Maribor g. Rok
Peče.

Nagovor vsem navzočim je
imel tudi sekretar Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije g. Aljoša Redžepovič in ob
tem izročil darilo Deklica s
školjko delo gluhega kiparja
Ivana Štreklja. Kot predsednik
društva sem podžupanu g.
Roku Pečetu za Mestno občino Maribor izročil grafiko priznane slovenske umetnice z
željo, da bo imela Mestna
občina Maribor tudi v bodoče
razumevanje za reševanje
problematike našega društva
in invalidov sluha, ki živijo na
območju občine Maribor.
Svečani del smo nadaljevali
ob 12.00 uri v Slovenskem
narodnem gledališču v Mariboru. Žal moramo omeniti, da se
nikomur od naših državnikov,
niti županu mesta Maribor g.
Francu Kanglerju, ni zdelo vredno, da bi nas počastil s svojo
prisotnostjo ob predstavitvi
našega društva, ki so ga sodelujoči s ponosom predstavili.
Otvoritveni, slavnostni govor
ob Mednarodnem dnevu gluhih in naglušnih Slovenije ter
75. obletnici društva gluhih in
naglušnih Podravja Maribor
sem imel skupaj s sekretarjem
društva g. Milanom Kotnikom.
V programu so se zvrstili številni gluhi, naglušni kulturno
umetniški ustvarjalci, otroci
Centra za sluh in govor Maribor, otroci gluhih staršev članov društva in plesna skupina
Trio LI-VA-SA ter tečajnice

S ponosom lahko povem, da
je proslava potekala brez večjih težav, kar so nas pohvalili
tudi številni gostje.
Arena pod Pohorjem, pa nas
je od 16.00 ure naprej gostila
na našem družabnem delu
dneva, kjer smo podelili priznanja številnim zaslužnim članom našega društva in vsem
sekretarjem in predsednikom
društev in Zveze z željo, da
bomo vsi še v bodoče dobro in
kvalitetno opravljali posebno
poslanstvo pomoči potrebnim
invalidom sluha.
Ob dobri jedači in odlični štajerski kapljici smo si po zaključenem programu vsi zasluženo oddahnili. Seveda ni manjkala niti dobra glasba ob kateri
pa smo se vrteli še dolgo v
noč.
Predsednik
Bedrija Črešnik

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.
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TELEFON

slovenskega znakovnega jezika gluhih. Častno pokroviteljstvo je prevzel Predsednik
Republike Slovenije dr. Danilo
Türk, nagovoril smo predvajali
na velikem platnu v video obliki, ki so ga posneli na naši
Zvezi. V kulturnem programu,
ki je bil pester in zanimiv sta
imela nagovor še predsednik
Zveze g. Franc Planinc in direktor Direktorata za invalide g.
Cveto Uršič.

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 VSEBINA
na področju Podravja, kjer bivajo gluhi in naglušni ljudje, z
namenom, da jim popestrimo njihov vsakdan.
Uvodnik

STRAN
2

Glasilo si izmenjamo z Društvoma Auris Kranj in Mestnim Obvestila, čestitke
društvom gluhih Ljubljana.
Člani pišejo

3
4, 5, 6, 7

Če tudi vi želite prejeti naše glasilo, se oglasite v našem
Društvu v sredo in petek v času družabništva članov.
Mednarodni dan
8, 9
Knjižnica Rotovž Maribor prejema naše glasilo z namenom Foto utrinki - Mednarodni dan
ponuditi svojim bralcem čim večji izbor internih glasil na
10, 11
področju Maribora in trajnega arhiviranja pisnih publikacij gluhih in 75. obletnica
Maribora.
Obvestila in vabila

12

Glasilo je v celoti objavljeno tudi na spletni strani Društva
Poezija¸ razvedrilo
www.dgnp-mb.si v rubriki, Mediji / Časopis.

13

Info Društvo Zadnja stran

14

Č E S T I T K E Č LAN O M
Robert Debevec
Andrej Drozg
Stanislav Fakin
Ivan Heričko
Veronika Hribar
Janko Kar
Lidija Majcen
Sanja Mertik
Radovan Milenovič
Nežika Perkovič
Barbara Polič
Vincenc Štraus
Marija Trefalt
Katarina Vučkovič
Marija Zorko

ČESTITKA
Visok osebni jubilej 80 let, je
1. oktobra praznovala naša
dolgoletna članica

Marija Zorko.
Želimo ji še naprej veliko
zdravja in dobre volje še na
mnoga leta.
Člani društva

ISKRENE ČESTITKE OB PRAZNOVANJU OSEBNEGA JUBILEJA V MESECU
OKTOBRU TER VSE NAJBOLJŠE ŽELJE IN VELIKO ZDRAVJA VAM ŽELI
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor,
predsednik Bedrija Črešnik
Oktober 2008
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MOJE ŽIVLJENJE

Stevica Kronić pri e-bančnem poslovanju
preko računalnika

Septembra leta 1983 sem prvič
prišel v stik z računalnikom
VAX/VMS v Univerzitetni
knjižnici v Mariboru, kjer mi je
gospa Sonja Haberl (višja knjižničarka) kazala, kako deluje
računalnik.. Sprva sem bil
neroden, saj še nisem znal
delati z računalnikom in sem
tipkal zelo počasi. V Univerzitetni knjižnici sem si sposojal
knjige s področja fizike, kemije, matematike, računalništva,
uporabe programske opreme,
operacijskega sistema in druge
ter jih prebiral. Sčasoma sem
vse bolj napredoval ob uporabi
tipkovnice in moja navdušenost nad računalnikom je bila
iz dneva v dan večja.
Februarja 1984 sem prosil
mamo, da mi kupi pisalni stroj,
saj na kaj več nisem upal
pomisliti. Sprva sem tipkal
grobo in trdo z veliko napakami in preveč papirja v košu. S
svojo vztrajnostjo pa sem sčasoma vse bolj obvladoval tipke
in to znanje pozneje uspešno
uporabil na tipkovnici računalnika.
Aprila 1986 sem se odločil,
da je čas za izobraževanje in
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izbral sem poklicno šolo ter se
oglasil v Srednji kemijski šoli
in Srednji elektro-računalniški
šoli. Razredničarka Vida Repnik mi je dejala, da zaradi gluhote ne bom mogel hoditi v
srednjo šolo v Mariboru, saj
nimajo prilagojenega programa
in predlagala, da bo zame primernejši Zavod za gluhe in
naglušne v Ljubljani, kjer imajo računalnik v te namene. V
šolskem letu 1986/87 sem se
poklicno usposabljal za knjigoveška in za kartonažerska dela,
a delo je bilo zame pretežko.
Spraševal sem, kje je računalnik, saj obljubljenega programa sploh ni bilo. Učitelji pa so
mi odgovarjali, da računalnika
preprosto ni. Zakaj? So mi mar
lagali? Odgovora ni bilo. Končal sem z deli na Zavodu za
gluhe in naglušne v Ljubljani
do junija 1987 in spet naprej
iskal pot do računalnika.
Septembra leta 1987 sem obiskal Tehniško fakulteto v
Mariboru in prosil profesorja
za učilnico, kjer bi lahko delal
z računalnikom; dovolil mi je
samo proste popoldneve in ne
dopoldneve, zaradi pouka.
Zahvalil sem se mu, ponujeno
je bilo več kot dovolj zame.
Dobil sem svoje prvo uporabniško ime in geslo za računalnik. Potrudil sem se in vadil
delo s programsko opremo za
programske
jezike
Basic,
Cobol in Pascal. Večkrat sem
se vrnil tudi na Univerzitetno
knjižnico Maribor, kjer sem si
izposodil knjigo »Kako deluje
računalništvo in programska
oprema« in se vztrajno učil.
Zraven sem iskal službo, ob
NAŠ GLAS

popoldnevih pa hodil na vaje
na fakulteto, vse to pa je trajalo
do decembra 1988.
Dne 16. 12. 1987 sem prvič
obiskal medobčinsko Društvo
gluhih in naglušnih Maribor in
prosil gospoda Dušana Čermelja, tajnika društva, za sprejem
v društvo. Začel sem seveda
plačevati tudi članarino. Veliko
sva se pogovarjala kako priti
do službe, kjer imajo računalnike in potrebo po ljudeh, ki
imajo znanje, ki sem si ga pridobil
Januarja 1988 sva z mamo
poiskala socialno delavko
Sabino Kelc, da bi mi pomagala poiskati službo, a žal to ni
bilo enostavno. Socialno delavko je skrbelo zame. Čakal
sem več kot leto dni. Medtem
sem na Delavski univerzi delal
z računalniki in bil zelo uspešen. A kmalu se je vztrajnost
poplačala in sem 1. 2. 1989
dobil delo v Metalni. Sledilo je
mojih prvih 5 mesecev dela z
računalnikom IBM. Ni bilo
lahko, ko sem delal na 5 terminalih za konzolo v računalniškem centru in bil za to odgovoren. Šef mi je rekel, da sem
zelo priden in zelo uspešen. Od
1. 8. 1989 sem bil na letnem
dopustu. Za približno 3 – 4 tedne sem se odpravil na morje v
Pulo, nato pa od 1. 9. 1989
začel delati kot pripravnik za
dobo 4 mesecev v Metalni. 1.
1. 1990 sem dobil redno zaposlitev za
nedoločen čas.
Zahvalil sem se socialni delavki za pomoč. V računalniškem
centru sem delal zjutraj,
popoldan in občasno tudi
ponoči ter ob sobotah, nedeljah
Oktober 2008

MOJIH 25 LET V RAČUNALNIŠTVU
in
praznikih
do sredine
1997. Najprej smo delali trije,
jaz in moj sodelavec sva delala
v izmenah, najin predpostavljeni pa samo v dopoldanskem
času. Žal je moj sodelavec
dokaj hitro zapustil svoje delovno mesto in tako sva v izmenah delala sama s šefom.
Kadar je kdo od naju odšel na
dopust, je drugi delal cele dneve. Kasneje je odšel še moj šef
in tako sem leto in pol delal
popolnoma sam. Dobil sem
svojo pisarno, ki sem si jo tako
uredil, da sem se v njej zelo
dobro počutil. Žal pa računalniški center sčasoma ni več
deloval zaradi vse bolj starega
IBM računalnika in poslabšanih razmer na delu. Potrebni so
bili servisi, s katerimi smo ga
občasno popravili, a žal je tudi
to postajalo predrago in na
koncu smo ga morali odstraniti. Kmalu pa smo dobili novi
računalnik (PC) za strežnike.
Oblikoval sem obrazce, vizitke, logotipe firm in vodil računovodstvo s programom excel.
Dela je bilo veliko in bilo je
zelo raznoliko, kar me je še
posebej veselilo. Metalna je 4.
11. 1999 šla v stečaj, kar nas je
zelo potrlo. Dolgih 10 let, 2
meseca in 4 dni sem delal v
Metalni, nato pa moral oditi,
zaradi česar sem bil sam, kakor
tudi drugi sodelavci, zelo žalosten. Od 5. 11. 1999 sem bil
prijavljen na Zavodu za zaposlovanje, doma sem bil 6 mesecev. Ves ta čas sem osebno
vztrajno nosil prošnje za zaposlitev (35 prošenj) v najrazličnejša podjetja. A žal zame ni
bilo dela in vse do zdaj še
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nisem dobil službe. Od 5. 5.
2000 sem registriran tudi na
ZPIZ-u kot invalid. V tem
času, 9.8.2000, mi je umrla
mama, kar mi je zadevo še otežilo.
Sredi leta 1994 sem prvič dobil
novi osebni računalnik in črno
- beli tiskalnik ter se tudi prvič
učil del z operacijskim sistemom, s tedanjimi programi
Microsoft Windows 3.1, Microsoft Office 6.0, CorelDraw 3
in drugimi. Zamenjal sem stari
računalnik z novim z močnejšo
strojno opremo in sam izbrisal
iz starega programsko opremo
ter jo obnovil z novo verzijo
programske opreme. To je
zame pomenilo, da zadevo že
precej obvladam in na svoje
znanje sem bil zelo ponosen.

Leta 1995 sem oblikoval logotip oziroma slikovni znak gluhih, leta 2001 pa logotip oz.
znak naglušnih, ki se uporablja
na dokumentih, formularjih in
v javnosti. Bil sem aktiven
kolikor sem le lahko bil.
Leta 1996 sem dobil barvni
tiskalnik, pozneje leta 2000
skener za skeniranje fotografij
in filmov, leta 2001 webcamera s fotoaparatom, leta
2002 digitalni fotoaparat in
končno leta 2003 webcamlogitech. Ko mi je leta 2005
žena podarila videokamero in
NAŠ GLAS

sem se naučil delati tudi z njo,
je bila moja tehnična oprema
že skoraj popolna. A presenečenj kar ni bilo konca, leta
2006 mi je žena nabavila prenosni računalnik, ki ga uporabljam tudi na poti. Preko njega
sem si uredil tudi e-bančno
poslovanje. Prenosni računalnik je podoben rokovniku in je
najboljše wireless omrežje za
internet.
Od leta 1998 sem bil prvič v
Društvu gluhih in naglušnih na
novem računalniku. Milan
Kotnik mi je pokazal novi
računalnik, sam pa sem nastavil novo programsko opremo
in rekel mi je, da sem profesor
in računalniški mojster. V
društvu sem od leta 2001 vodil
tečaj za računalništvo. Mnogi
so me pohvalili zaradi poznavanja računalnika in računalniških programov. Vse pohvale
mi seveda zelo veliko pomenijo in za le – te se vsem najlepše
zahvaljujem.
Leta 2001 sem odkril knjigo
»Govorica rok« in poskušal
skenirati povečano enoročno
abecedo, da bi bila bolj pregledna in popravil »enoročno abecedo«, pri tem pa si pomagal s
programom CorelTrace in s
kopiranjem v CorelDraw popravil celotno abecedo od A do
Ž. Uspel sem prekopirati in
izrezati slike črk abecede v 2
dneh, nato pa začel sam oblikovati enoročno abecedo s
CorelDraw-om. Po 25. dneh
sem oblikoval zelo jasno enoročno abecedo od A do Ž in
vse številke od 0 do 9. Naredil
sem torej izvoz znakov iz
CorelDraw v Adobe Illustrator
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in tudi uvoz iz Adobe Illustrator-ja v Macromedia fontographer. Bal sem se, da mi ne
bo uspelo, a mi je uspelo nad
pričakovanji, na kar sem bil
zelo ponosen. 1. 10. 2001 sem
bil imenovan kot avtor enoročne abecede, imenovane z napisom: ENOROCNA.TTF. Po
tem uspehu sem se odločil, da
zaradi boleče desne roke malo
odpočijem in si vzel odmor.
Žal tega programa Macromedia
Fontographer ni več, obstaja
novi program FontLab Studio.
Macromedia fontographer je
bil odlično računalniško orodje, FontLab pa je še boljše. Od
veselja, ker mi je uspelo, sem
skoraj jokal. Gospod Milan
Kotnik, predsednik Društva
gluhih in naglušnih Podravja

prvič uporabil
mojo pisavo, jo
uporablja neprenehoma in ji
zaupa. Zahvalila
sta se mi za izjemno delo.
Leta 2002 sem
se pričel ukvarjati tudi s fotografiranjem ob
podpori računalnika.
V društvu DGN Podravje
Maribor sem naredil nekaj
digitalnih fotografij, jih doma
presnel na CD in jih potem
odnesel nazaj v društvo.
Decembra 2002 sem se prvič
priključil na novi kabelski
internet, tako da mi ni bilo več
potrebno gledati interneta le v
Univerzitetni knjižnici Maribor.
Zahvalil
sem se za
vse usluge
v omenjeni
knjižnici,
saj so mi
bili v veliko podporo
in
pomoč v
dobi mojega izobraževanja.
Melita Kronić pri uporabi programa ZoomText za povečane
Leta 2004
črke na računalniku.
in
2005
Maribor in ga. Polonca Burgar, sem v društvu DGN Podravje
sekretarka društva, sta bila začel voditi Sekcijo računalnišprav tako zelo ponosna na tva.
moje avtorstvo pri pisavi enoročne abecede. Od 4. 7. 2004, Vodil sem računalniške tečaje.
ko je gospod Milan Kotnik
Vsi tečajniki so uspešno opra-
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tečaju. Od leta 2006 naprej so
v DGN Podravja Maribor
namestili 4 računalnike z web
kamerami, ki omogočajo vizualno komunikacijo preko zaslona računalnika. Od tedaj je
moja pomoč še bolj dobrodošla. Pri težavah, ki se pojavijo
pri delu z računalniki, z veseljem pomagam in to sicer počnem že od sredine leta 2000,
ko sem večkrat pomagal popraviti napake ali ovire na računalnikih gluhim v društvih
širom Slovenije. To počnem še
naprej z veseljem in voljo do
dela.
Na sestanku upravnega odbora
Društva gluhih in naglušnih, ki
bo oktobra ali novembra letos,
bomo razpravljali o ustanovitvi
in organizaciji 1. Srečanja gluhih računalnikarjev, kjer bom
pomagal s svojimi izkušnjami.
Cilj tega je, da bi takšna srečanja odtlej potekala vsako leto.
Vesel sem, da sem prejel kar
nekaj priznanj in pohval, za
katere sem vsem izjemno hvaležen:
- 23. 3. 2002 sem prejel priznanje za uspešno vodenje tečaja
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računalništva v letu 2001,
- 3. 12. 2005 prejel priznanje
za uspešno vodenje tečaja
računalništva Društva v letu
2005,
- 22. 12. 2007 prejel pohvalo
za uspeh na področju računalništva: Izdelava enoročne abecede,
- 27. 9. 2008 prejel priznanje
za uspehe na področju računalništva – za enoročno abecedo
na Mednarodnem dnevu gluhih
in ob 75. obletnici delovanja
društva.
Na koncu bi rad opozoril še
na računalniške viruse, ki povzročijo napake tudi do te mere,
da se nam računalnik zruši, kar
pomeni da se lahko pokvari
tako, da je nepopravljiv. V te

namene obstajajo programi za
zaščito pred virusi, katere je
obvezno potrebno naložiti v
vaše računalnike. V primeru
kakršnihkoli napak v računalniku, ki jih ne znate odpraviti
sami, pa je nujno potrebno
poklicati računalniški servis,
kjer vam jih bodo profesionalno odpravili. Za takšna in druga dela na računalniku se priporočam tudi sam.
Stevica Kronić
Vodja sekcije
računalništva
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LETOVANJE V
BANOVCIH

časa trudil, da je odkril napako.
Krivec za zmedo v prvih urah
dopusta je bil električni podaljšek, na katerega je bil priklopljen hladilnik, ki ga sploh
nisem uporabljal. Vse kar sem
nakupil, sem moral hitro pojesti, pozneje pa sem si hrano
dnevno kupoval v Veržeju.

Bila je nedelja, 22. septembra,
ko sem se vesel in razpoložen
podal na pot in novim dogodivščinam naproti mojega mini
dopusta. Vreme je tistega dne
bilo bolj ali manj jesensko in
vetrovno, tako, da sem se spraševal kakšno vreme bodo pri- Čudno se mi zdi da moji predhodniki niso seznanili društva
z problemom, da bi se okvara
pravočasno sanirala. V bodoče
bi veljalo to prakticirati

nesli naslednji dnevi.

Zadovoljen, da sem nekaj
rešil, sem kljub dokaj hladnemu vremenu začel uživati. Prikolica je lepo urejena in na
dobri lokaciji, saj imaš vse kar

Vozil sem se v smeri Lenart,
Videm ob Ščavnici. Po dobri
urici vožnje sem se ustavil v
Ljutomeru, mestu, ki leži v osrčju Prlekije. Sledila je težko
pričakovana kavica, ob kateri
se mi je prilegala tudi cigareta.
Po kratkem oddihu sem pot
nadaljeval proti Veržeju in potrebuješ zelo blizu.
naenkrat sem prispel na težko Zelo veliko sem se kopal, če
pričakovani cilj.
nisem bil v bazenu, sem bil na
Po opravljenih formalnostih terenu, tako, da sem kar dodobna recepciji, sem se peš odpra- ra spoznal Prlekijo vključno z
vil do prikolice, ki sem jo zelo Jeruzalemom, ki je na čudoviti
hitro našel. Vrnil sem se po lokaciji.
avtomobil, ki sem ga parkiral Sam pri sebi sem spoznal, da
pred recepcijo in se odpeljal do Slovenija prelepa dežela, samo
prikolice. Najprej sem si oglespoznati jo moramo bolje.
dal notranjost prikolice. Ob
priklopu hladilnika sem doži- Vse kar je bilo lepo je hitro
vel pravi šok, saj je neprestano minilo, čeprav težko, sem
izklapljalo stikalo. Ker sam moral oditi. Bilo je lepo, le
nisem vedel kako in kaj, sem vreme je nagajalo, da bi lahko
se podal na recepcijo po vzdr- bilo še lepše.
Miran Klemenšek
ževalca, ki se je kar veliko
NAŠ GLAS
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IGNACU ERJAVCU V SLOVO
Dne 7. oktobra 2008 smo se na Dobravskem pokopališču
poslovili od Ignaca Erjavca, našega dolgoletnega člana
Prva leta svojega življenja je preživel v Trbovlju, kjer se je tudi
rodil 1. februarja 1929. Otroštvo so mu pisano obarvali mlajši brat
Vinko in sestra Slavica.
Prizadeti sluh in govor sta ga vodila v sosednjo Avstrijo, kjer je obiskal šolo v Grazu. Pridobil je veliko znanja, ki mu je pomagalo na
njegovi življenjski poti. Imel je dobre ročne spretnosti, ki jih je s
pridom izkoriščal vse svoje življenje, saj je kratek čas nazaj z veseljem popravljal hlače prijateljem, sosedom in znancem. Poznali so ga kot izjemno natančnega in zanesljivega krojača.
Podjetje TAM mu je zagotovilo delovno mesto tapetnika; zvest jim je bil do pokoja. Dohodek mu
je omogočil gradnjo hiše s prvo ženo in hčerko Simono, ki se mu je rodila leta 1961.
Po razvezi mu je v življenju stopila na pot Hermina s svojima sinovoma Gorazdom in Klavdijem.
Sprejel jih je v svoj dom, kjer so skupno premagovali vsakdanje težave in uživali skupne lepe trenutke.
Žal je življenje nepredvidljivo in mu je vzelo ljubečo ženo po skoraj štiridesetih letih skupnega življenja. Z žalostjo v srcu se je spominjal njenega nasmeha, ki sta dopolnjevala njun vsakdanjik, Ko
sta sinova odrasla sta zapustila dom.
Zadnje čase je njegovo zdravje začelo popuščati. Popolno oskrbo je dobil v domu ostarelih Danice
Vogrinec, katere varovanec je bil zadnje tri mesece. Zaradi zdravstvenih težav je večji del časa prebil v bolnici. Zadnji boj je izgubil na Pljučnem oddelku na Pohorju. V četrtek 2. oktobra in se zadnjič poslovil od prijatelja.
Vedno boš ostal v naših srcih in spominu.
Mitja Tomažič

DRŽAVNO PRVENSTVO V MALEM NOGOMETU V VELENJU
Zbrali smo se v Rdeči dvorani ob 8:30 uri. Potem smo se pripravili v garderobi. Zatem nas je sodnik razvrstil v vrste za
vsako ekipo in nam povedal pravila igre. Tekmovalo nas je 5
ekip in to: Maribor, Celje,Velenje,Slovenske Konjice in Ljubljana. Finalna tekma je bila med Mariborom in Celjem. Prvi
polčas je bil zelo borben. V drugem
polčasu pa so nam Mariborčanom
pošle moči tako,da je ekipa Celja
imela lažje delo. Ekipo je rešil Aleš
Škof, zato smo se mu zahvalili,
sicer bi bil rezultat še slabši. Proti pričakovanju, smo Mariborčani zasedli
drugo mesto, saj smo mislili, da bomo še slabši. Po državnem prvenstvu
smo šli na kosilo, kjer je organizator prvenstva podelil pokale in medalje
in nam zaželel srečno pot domov.
Najboljši strelec prvenstva je bil Aleš Škof.
Darko Kokol
Oktober 2008
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ČLANI PIŠEJO
MEDNARODNI DAN GLUHIH IN 75. OBLETNICA ORGANIZIRANEGA DELOVANJA V MARIBORU
V septembru se je vse začelo s tiskovno konferenco. Povabili smo predstavnike časopisov, TV hiš
in radia. Tiskovne konference se je udeležilo 15 predstavnikov različnih medijev, ki so poročali o
problematiki Društva ter problemih s katerimi se soočajo gluhi, naglušni in gluhoslepi ljudje.
Mednarodni dan gluhih je bil zadnjo soboto v septembru. Udeleženci so se zbrali na parkirišču pri
ljudskem vrtu, kjer so jih pričakale prostovoljke II. gimnazije Maribor in jih usmerjale (voden
ogled mesta, SNG, Hiša Stare trte na Lentu). Mednarodnega dne gluhih se je udeležilo več kot
tisoč gluhih in naglušnih iz vse Slovenije, med njimi so bili številni posebni gostje, ki so s svojo
prisotnostjo dali vedeti, da jim ni vseeno za invalide sluha. Častni pokrovitelj Mednarodnega dne
gluhih je bil predsednik države Republike Slovenije dr. Danilo Türk, ki je udeležence nagovoril v
video prispevku, ki so ga posneli v studiu Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Kulturni
program v Slovenskem narodnem gledališču je bil pester in zanimiv, nastopajoči so vložili veliko
truda in dela in s ponosom lahko napišemo, da je predstavitev potekala preprosto brezhibno.
Arena pod Pohorjem pa nas je od 16.00 ure naprej gostila na našem družabnem delu dneva, kjer
smo podelili priznanja številnim zaslužnim članom našega društva in vsem sekretarjem in predsednikom društev in Zveze z željo, da bomo vsi še v bodoče dobro in kvalitetno opravljali posebno
poslanstvo pomoči potrebnim invalidom sluha. Priznanja so dobili tudi polnočutni posamezniki, ki
so s svojim delom skozi različna obdobja pripomogli k reševanju in prepoznavnosti problematike
invalidov sluha v našem društvu.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nas na ta dan počastili in podprli s svojo prisotnostjo in vsem, ki ste
kakorkoli pripomogli pri organizaciji in izvedbi Mednarodnega dne gluhih v Mariboru:
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
Mestna občina Maribor
Urad za komunalo, promet, okolje in prostor, MOM
Pokrajinski arhiv Maribor
Prostovoljke II. Gimnazije Maribor
Center za sluh in govor Maribor
Saša Kranjc - povezovalec na proslavi
številna mariborska podjetja, ki so prispevala
donatorska sredstva za izvedbo MD gluhih
Strokovni delavec-sekretar
Milan Kotnik
Stran 9
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FOTO UTRINKI MEDNARODNI DAN GLUHIH

Slovensko narodno gledališče dopoldan

Tiskovna konferenca v društvu

Zdravica

Ogled razstave »Gluhi skozi čas«

Dobrodošlica

Svečan nagovor predsednika in sekretarja

Z ustrežljivostjo si pridobiš prijatelje,
z resnico pa sovražnike.
Publij Terencij Afer
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FOTO UTRINKI MEDNARODNI DAN GLUHIH

Otroci Centra za sluh in govor Maribor

Udeleženci Mednarodnega dne v ARENI

Tečajnice SZJ med nastopom

Nastop kulturno umetniške skupine »Tihi svet«

Izročitev priznanja

Skupna slika v Areni, predsedniki in sekretarji društev in Zveze

Čista vest velja toliko kot tisoč prič.
Mark Fabij Kvintilijan
Oktober 2008
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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 čimboljši 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 e-učenje.

∗

∗

Vsak petek ob 18:00 uri poteka tečaj učenja težje razumljivih besed in ročne delavnice pod vodstvom tolmačice Zlatice Hotzl. Prijave pri predsedniku Bedriji Črešniku.

n

V soboto 8. novembra vas vabimo ob 10:00 uri na voden ogled Pokrajinskega
muzeja Maribor s tolmačico Zlatico Hotzl. Ogled bo trajal cca. 2 uri. Vstopnina v
muzej je 2,00 €. Po ogledu bomo vsi udeleženci ogleda odšli na kosilo ob 13.00 uri v
gostišče Anderlič. Kosilo stane 11,00 €. Prijave pri predsedniku Bedriji Črešniku do
petka 7. 11. 2008.
n

Vljudno vabljeni k sodelovanju pri aktivnostih v društvu

Vse, kar počenjaš, dobro premisli, šele potem se loti dela; če ne boš preudaril vseh
možnih okoliščin, boš sicer z navdušenjem začel, pa boš moral delo opustiti in se
osramočen vrniti. Če se lotiš naloge,ki ji nisi kos, ne boš dovršil niti te, niti tiste,
ki bi jo zmogel.
Stran 12
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POEZIJA, RAZVEDRILO...
ZDRAVICA STARI
TRTI
V zavetju
naših src
razpletaš kite,
ljubljenka edina!
Na pragu hiše
polna sonca
se razcvetaš,
trdoživa mati,
spočeta
iz sanjskih sanj
modrine.
Upognimo kolena,
pogled uprimo
v grozde,
grozdje sladko.
Kaplje,
že kaplja kavčina.
Natočimo si vina
slave.
Za upanje,
za sprave,
za prijateljstva,
Prihodnost.
Bog nas živi!
Majda Senica Vujanovič

Dobrota v srcu cveti,
z lepoto lice krasi.

MESEČNICA
Počilo mi bo srce
od sreče-presreče.
Lunin zadnji krajec
polna luna v meni,
luna ob luni,
nosi me v neznano.
Počilo mi bo srce
od sreče-presreče.
Našla sem te,
mesečnica.
Zadnji krajec.
Ne upam se te dotakniti,
izgovoriti
tvojega imena.
Bodi jablana.
Za srečo
in presrečo.
Majda Senica Vujanovič

KRHKOST
Včasih
nepovabljena
vstopam
v tvoj svet.
Sem te ranila?
Boli?
Nič ne rečeš?
Tvoj molk
je globoko v meni,
v moji krhkosti,
do drobcenega bitja
in
ptičjih vzgibov.
Še manjša se zdim sebi.

Majda Senica Vujanovič
Majda Senica Vujanovič
Oktober 2008
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ŠALE
Jožko jih je dobil s palico od
očeta. Ko je prišel k prijateljem, ki so ga slišali jokati, so
ga vprašali:
"Ali te je zelo bolelo?"
"Bolelo ni, toda oče mi je zdrobil vse cigarete, ki sem jih imel
v zadnjem žepu."
Ti, ali je Dušan še vedno tak
ljubimec kot včasih?""Še vedno. Tolikokrat se je že moral
skriti v omaro, da se že z vsemi
molji tika!"
Ženska je prišla od spovedi in
hodila v krogu okoli cerkve.
Druga ženska, ki se je bližala
cerkvi, kamor je hotela k spovedi je vprašala prvo:
"Zakaj pa hodiš okoli cerkve?"
"Župnik mi je dal pokoro. Za
vsakokratno varanje moža
moram narediti krog okoli cerkve."
"No, potem grem pa jaz kar
domov po kolo!" je rekla druga
in se obrnila.
Zakaj je praktično imeti blondinko za sovoznico, kadar se
voziš po centru mesta?
"Ker lahko parkiraš na prostoru
za invalide."
Sin profesionalnega nogometaša se je zadnji dan pouka vrnil
domov in oče ga je vprašal:
"No, kako je kaj s tvojim spričevalom?"
"Odlično! Vsi v razredu morajo zamenjati razred, le meni so
podaljšali pogodbo."
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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

Vsako sredo in petek
Web klepetalnica od 17:00
do 22:00 ure.
Možnost uporabe
4 računalnikov 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:

Elektronska pošta
Telefon/Faks

02 / 252 21 82

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, Bedrija Črešnik.
Izid brezplačne številke so omogočili: FIHO, občine Podravja.
Tisk: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

