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NAŠ GLAS

SPREMLJAJTE

OBJAVE

NA INTERNETU

Od 9. maja 2005 vse

dogodke, aktivnosti, pro-

grame in ostale koristne

informacije objavljamo

tudi na internetu na naši

spletni strani.

http://www.dgnp-mb.si

http://www.facebook.com

Začetek izhajanja

časopisa

»NAŠ GLAS«

Junij 2000

Vsak prvi četrtek v mese-

cu od 16 – 18 ure v pisarni

občine Zgornja Kungota

imamo uradne ure za vse

člane DIM in Društva glu-

hih in naglušnih Podravja

Maribor.
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MARIJA KOSER Goriška ul. 6, 2000 Maribor 02/33 15 711 031 316 040

SUZANA NOVAK Celjska ul. 14, 2000 Maribor 041 600 201

LIDIJA LETONJA Levanjci 28, 2553 Ptuj 041 282 344

dopol. in popoldan

dopol. in popoldan

dopol. in popoldan

TOLMAČI NASLOVI TELEFON GSM DOSEGLJIVOST

KAJA ZLATKA HÖTZL Streliška c. 63, 2000 Maribor 040/241 505 od 8.00 do 18.00

Julij in avgust je čas počitnic in
v tem času je bila in še je naša
prikolica v Banovcih polno
zasedena in vsi, ki so jo koris-
tili so bili zelo zadovoljni. Tako
z vremenom, kakor tudi z našo
prikolico ter samim zdraviliš-
čem. Tudi v Fiesi in Piranu so
se naši člani dobro počutili in
si napolnili baterije za prihaja-
joče jesenske dni, ki bodo od

Nas zahtevali izvedbo veliko
aktivnosti v Društvu in podruž-
nici na Ptuju.
Avgusta so se naš i člani v
športu dobro izkazali, saj so
dosegli odlične rezultate. Na
Državnem prvenstvu v Velenju
v odbojki na mivki sta naša
člana iz Društva osvojila 3.
mesto, člana iz podružnice
Ptuj pa 2. mesto.

Tudi v času poletnih počitnic
so naš i člani zelo aktivni, saj
redno trenirajo balinanje,
kakor tudi odbojko na mivki na
Ptuju.

V Društvu je sekcija upokojen-
cev pripravila piknik, da so si
tudi starejš i člani popestrili
svoje poletje. Bilo je veselo,
toplo in prijazno vzduš je. Pik-
nik smo zaključili tako, da smo
si še ogledali ognjemet na
Lentu.

Zdaj pa gremo s polnim elanom
naprej, kjer se bomo v začetku
septembra aktivno udeležili pri
izvedbi »Kulturnega večera za
invalide Maribora«, ki bo pote-
kal 14. septembra v Sloven-
skem narodnem gledališču v
Kazinski dvorani. V sredino
septembra pa nas že čaka pre-
stavitev na mednarodnem dne-
vu mobilnosti.
Že v soboto 18. septembra pa
se bomo številni gluhi in nagluš-
ni člani Društva udeležili Med-
narodnega dne gluhih v Tržiču.
Po sklepu Upravnega odbora
Društva smo letos udeležbo
omogočili tudi socialno ogrože-
nim in brezposelnim članom.
V ponedeljek 20. septembra pa
bomo na Trgu svobode v Mari-
boru sodelovali na prireditvi
»Evropski teden mobilnosti«,
kjer bomo predstavili problema-
tiko invalidov sluha.

Bedrija Črešnik predsednik

BedrijaČrešnik

Predsedn ik Društva GN P Maribor

Glasilo »Naš glas« Poš iljamo v vse domove upokojencev na področju Podravja, kjer bivajo gluhi

in naglušni ljudje, z namenom, da jim popestrimo njihov vsakdan, da dobijo aktualne informacije

s področja delovanja društva in ostale pomembne informacije. 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 popoldan v

času družabništva članov.

Knjižnica Rotovž Maribor in Univerzitetna knjižnica 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 htpp://www.dgnp-mb.si v rubriki,

Mediji / Časopis in na socialnem omrežju http://www.facebook.com, kjer so objavljene številne

zanimivosti iz našega življenja v svetu tiš ine. Info Društva
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ČESTITKE - VOŠČILA

NAŠ GLAS

Darja Bračko

Franc Breznik

Vesna Burk

Saška Cafuta

Ivan Časek

Silvo Čeh

Sara Črešnik

Skhelzen Dacaj

Jožef Flaško

Zdenka Flegar

Tatjana Glavnik

Ivan Gragar

Esher Hadžiselimović

Danilo Holc

Jože Iskrač

Valerija Kancler

Robert Klemenčič

Miran Klemenšek

Jasna Kogelnik Šmigoc

Franci Korošec

Ljuba Kos

Franc Kotnik

Stevica Kronić

Ivan Kurnik

Franc Leva Bukovnik

Sašo Letonja

Jana Lorber

Vili Majhenič

Borut Meš ič

Janez Mihelič

Nada Muršec

Suzana Novak

Avguštin Očko

Zdenka Otorepec

ISKRENE ČESTITKE OB PRAZNOVANJU OSEBNEGA JUBILEJA

TER VSE NAJBOLJŠE IN VELIKO ZDRAVJA VAM ŽELI VAŠE

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

Franc Pavčič

Boris Pavlin

Srečko Pihler

Dragica Pišotek

Rozika Podgoršek

Ljubo Poropat

Elizabeta Požgaj

Sonja Repnik

Vladka Sok

Marjetica Sumer

Milan Steiner

Ksenja Špeš ič

Dušan Štumpf

Vladimir Toš

Andrej Trifunovič

Magdalena Verlič

SANJI MERTIK VOŠČILO OB ROJSTVU SINA

Za mamina ušesa najlepši je zvok,

ko prvič po rojstvu zajoka otrok.

Srce materinsko ji sreča prežema,

ko prvikrat svojega otroka objema.

Teh čustev nihče opisati ne zna,

kar le v dnu srca se čutiti jih da.

Veselim se skupaj z vama,

ker vem, da boš čudovita mama.

bratec - striček Marcel vama pošilja poljubčke

Čestitki se pridružuje Društvo GNP Maribor
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SEKRETARJEV KOTIČEK

September 2010

Tik pred začetkom poletja smo slovesno
zaznamovali 10. obletnico našega časopi-
sa Naš glas s posebno oblikovno in vsebin-
sko prenovljeno slovesno izdajo jubilejne
številke in podelili najbolj zaslužnim spo-
minske plakete in se jim tako zahvalili za
njihovo neutrudno sodelovanje in pomoč
pri ustvarjanju našega in predvsem vašega
časopisa, ki bralcem že celo desetletje
nudi številne informacije iz življenja v svetu

tišine. Podžupan Mestne občine Maribor
(MOM) g. Rok Peče in ostali spoštovani
gostje so nam s svojo prisotnostjo ter česti-
tkami dali vedeti, da podpirajo našo infor-
mativno dejavnost in razumejo, kako je
časopis Naš glas izrednega pomena za
številne invalide sluha.

Marsikdo je pričakoval, da bo v prihajajočih
poletnih mesecih in času dopustov nastopi-
lo obdobje nekoliko manj aktivnega obdob-
ja, vendar smo morali še bolj zavihati roka-
ve, saj smo imeli pred seboj še veliko načr-
tovanih aktivnosti.

V društvu smo tudi letos zagotovili cenovno
ugodno letovanje v Termah Banovci (vsi
termini so polno zasedeni). Hkrati smo
omogočili cenejši nakup celodnevnih kart
za kopanje v Termah Ptuj in Termah Fon-
tana z namenom zagotoviti čim več gluhim,
naglušnim in gluhoslepim osebam ohranja-
nje zdravja.

Strokovni delavec sekretar Milan kotnik

Svečane prireditve ob 10. obletnici časopisa Naš glas so

se udeležili tudi predstavniki MOM in ZRS za zaposlovanje

OE Maribor, predstavniki Centra za sluh in govor MB

Podelitev priznanj najzaslužnejšim za obstoj časopisa

Terme Banovci

»Vsem donatorjem, sofinancerjem in
ljudem dobre volje, ki so kakorkoli pri-
pomogli k izdaji jubilejne številke časo-
pisa Naš glas se v imenu vseh gluhih,
naglušnih in gluhoslepih članov v Pod-

ravju iskreno zahvaljujemo«.
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SEKRETARJEV KOTIČEK

NAŠ GLAS

zagotovili različne tehnične pripomočke, ki
so izjemnega pomena za njihovo enakovre-
dnejše vključevanje v življenje in delo v dru-
žbi.

Na isti dan smo imeli sestanek vseh športni-
kov, ki se pripravljajo na številna državna

prvenstva, prijateljska tekmovanja. Športniki
so se dogovorili tudi za organizacijo šport-

Svet invalidov na Mestni občini Maribor se
je 1. junija sestal na svoji 3. seji v prostorih
Doma invalidskih organizacij na Trubarjevi
15, kjer je bil svečan podpis Listine »Občina
po meri invalidov«, ki so jo podpisali župan
MOM g. Franc Kangler, predsednik ZDIS g.
Drago Novak in predsednik DIM g. Slavko
Zakeršnik. V nadaljevanju seje, kjer je bil
prisoten še podžupan g. Rok Peče smo
poudarili, kako pomembno je vzajemno
sodelovanje vseh invalidskih organizacij in
MOM na številnih področjih, kot so odprav-
ljanje arhitektonskih in komunikacijskih ovir,
osveščanje javnosti o problematiki invalidov,
sodelovanje na področju kulture, športa in
ostalih področjih.

V sredo 23. junija smo objavili javni razpis
za tehnične pripomočke za gluhe člane, ki si

jih sami zaradi socialne ogroženosti in stis-
ke ne morejo kupiti. Naj spomnimo, da smo
v lanskem letu kar 24-im našim članom

Podpis listine »Občina po meri invalidov«

Tehnični pripomočki za gluhe in naglušne

Tehnični pripomočki za gluhe in naglušne

Odbojka na mivki

Doseženo drugo mesto na DP v balinanju v Kopru
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SEKRETARJEV KOTIČEK

September 2010

nega tekmovanja »Pozdrav poletju 2010« v
okviru slovenske akcije Šport za vse. Tek-
movanja v odbojki na mivki, katerega smo
izvedli 28. avgusta v Športnem centru
Galič se je kljub slabemu vremenu udeleži-
lo veliko športnikov iz vse Slovenije ter
Avstrije. Naši športniki so na letošnjih
državnih prvenstvih dosegali izjemno dobre
rezultate, saj so številni posegali po najviš-
jih mestih, za kar jim iskreno čestitam in jim
želim tudi v prihodnje veliko sodelovanja in
športnih uspehov.

1. julija smo v prostorih Društva gostili emi-
nentne goste iz kar treh Lions klubov iz

Maribora in Slovenske Bistrice, ki so z
združenimi močmi in z denarno pomočjo
omogočili nakup življenjsko pomembnih
tehničnih pripomočkov kar naša
»socialna« država kljub dolgotrajnim in
številnim pozivom predstavnikov invali-
dov sluha še vedno ne zagotavlja, za

dve gluhi mamici (indikator dojenčkovega
joka s svetlobnimi signali) ter denarno

pomoč za zagotovitev bivanja na Mednaro-
dnem kampu hendikepiranih za tri naše
člane v Toskani (Italija). Hkrati pa smo
povabili prisotne na že tradicionalno sreča-
nje na Dominkovi domačiji z bogatim kul-
turnim programom, ki je bilo 18. julija v
Gorišnici in se ga je udeležilo izredno veli-
ko naših članov. Člani naše kulturne sekci-
je Tihi svet so pripravili kulturni nastop, dve
točki z naslovom »Vlak« in »Prstan«, ki je
požel buren aplavz prisotnih domačih in
tujih gostov iz kar 12 držav.

Med gluhimi in naglušnimi v Podravju je
vedno več brezposelnih, ki so tako postav-
ljeni v teh kriznih časih v izredno slab polo-
žaj, saj ostajajo nezaposljivi kljub izjemno
močnemu sodelovanju z Zavodi za zapos-

Predstavniki Lions klubov spremljajo kulturni program

Predstavniki Lions klubov

Melita Kronič je prejela elektronsko varuško

Podjetje Racio pomaga gluhim pri iskanju zaposlitve
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SEKRETARJEV KOTIČEK

NAŠ GLAS

Da bodo prvi septembrski dnevi res aktivni
in zanimivi se trudimo v strokovni službi
Društva ob sodelovanju vseh članov, ki s
svojimi predlogi, idejami in prostovoljnim
delom sodelujejo v številnih sekcijah.

Informativne-okrogle mize, ki jih organizira-
mo vsako sredo v matičnem Društvu v Mari-
boru in ob petkih v podružnici na Ptuju so že
vrsto let nepogrešljiva stalnica neposredne-
ga obveščanja s strani obeh predsednikov
društva v Mariboru in podružnice na Ptuju.

Vse informacije z info-okrogle mize so obja-
vljene tudi na oglasni steni društva v Mari-
boru in podružnice na Ptuju, na spletnih
s t r a n e h w w w . d g n p - m b . s i i n
www.facebook.si.

Strokovni delavec-sekretar
Milan Kotnik

lovanje, Raciom iz Celja, Mestno občino
Maribor, Svetom invalidom ter tolmači slo-
venskega znakovnega jezika, ki morajo
sedaj pogosteje kot kdajkoli prej biti na raz-
polago in posredovati v različnih situacijah,
kjer jih potrebujejo gluhe brezposelne ose-
be.

V Društvu intenzivno pripravljamo program
izobraževanja »Stik javnih uslužbencev z
gluhimi in naglušnimi osebami« za občin-
ske in upravne delavce Mestne občine Mari-
bor, ki ga bomo izvedli ob podpori Sveta
invalidov na Mestni občini Maribor v mesecu
septembru in oktobru, kar je edinstven tak-
šen projekt v Sloveniji. Zanimanje za izobra-
ževanje so izrazili tudi v vodstvu Zavoda RS
za zaposlovanje, Mariborske knjižnice in
Zavoda Soča.
Številni člani so se pravočasno prijavili za
udeležbo na letošnjem Mednarodnem dne-
vu gluhih, ki v soboto 18. septembra v Trži-
ču in ga organizira Auris-Društvo gluhih in
naglušnih Kranj. Osrednja prireditev bo v
Športni dvorani Tržič, kjer bodo izpostavili
še vedno s strani države nerešljive proble-
me gluhih državljanov v RS, ki smo edina
kategorija invalidov brez priznanih tehničnih
pripomočkov, zahtevali bomo priznanje
100% telesne okvare in invalidnine ter spre-
jem ustrezne zakonodaje s katero bi omo-
gočili tudi invalidom sluha enakovrednejše
življenje v družbi. Ogledali si bomo kulturne
in ostale znamenitosti v Tržiču.

Seja Sveta invalidov v Domu invalidskih organizacij na

Trubarjevi 15 v Mariboru

Info - okrogla miza s prisotnostjo tolmačice

V začetku junija smo uvedli novost, saj
smo sedaj informacije o dogodkih v

društvu in drugih aktualnih dogajanjih
dopolnili s prisotnostjo tolmačice-

pripravnice Zvezdano Lamovšek, ki
tako omogoča, da tudi naglušni člani s
slušnim aparatom ob pomoči indukcij-

ske zanke razumejo govorico rok pred-
sednika društva.
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KAMP V TOSCANI (ITALIJA) OD 7. DO 17. 7 . 2010

September 2010

V sredo 7. 7. 2010, dopoldan smo krenili z
avtom iz Maribora do Toskane v Il Borgo di Eli-
sa (hiša Vlila di Borgo). Bila je dolga vožnja.
Vozili smo se približno 9 ur. Dvakrat smo se
ustavili na počivališču in približno za eno uro
smo se ustavili na avtocesti, ker je bila promet-
na nesreča. Na srečo smo na cilj prispeli že ob
19 uri in smo se takoj preoblekli, saj se je ob 20
uri že začela slavnostna večerja. Prišlo je veliko
gostov, gostje iz Lionsa kluba, organizatorji
otvoritvenega večera in mi uporabniki. Lepo so
postregli italijanske predjedi, glavne jedi in sla-
dice, seveda tudi različne pijače. Pripravili so
predstavitev na terasi in so poskrbeli za zastave
iz vsake države. Z Gabrijelom sva držala veliko
slovensko zastavo, ki sva jo ponesla na oder na
terasi. Tako sva predstavila našo državo Slove-
nijo. Svojo zastavo so ponesli tudi udeleženci
kampa iz Slovaške, Hong Konga, Indije in Itali-
je. Vsako državo so pospremili z njihovo himno.
Imeli smo srečelov in se zabavali do polnoči.
Bili smo utrujeni od vožnje in š li smo spat.

V četrtek 8. 7. 2010, dopoldan smo imeli zajtrk.
Po zajtrku smo šli v konjušnico in si tam ogleda-
li njihove konje, ki jih imajo za hipoterapijo. Na
njihovi terasi smo med različnimi igrami čakali,
da smo priš li na vrsto za jahanje s konjem. Po
končanem jahanju smo odpeljali konja na tuš i-
ranje, kjer smo si lahko ogledali, kako je potreb-
no konja negovati. Moritz je bil pomočnik, držal
je uzdo konja, ki so ga tuš irali, da je ostal miren.
Nato sem smela jaz voditi konja nazaj v hlev.
Opoldne smo š li na kosilo. Stregli so nam sami
natakarji, kot v restavraciji. In znova so postregli
različne italijanske specialitete. Vsako kosilo in
večerja sta bila sestavljena iz hladne predjedi,
tople predjedi (običajno različne italijanske tes-
tenine), glavne jedi in sladice. Takšen je običaj
italijanskega prehranjevanja. Jedo več različnih

jedi pri obroku, vzamejo si pa kar dve uri za uži-
vanje hrane, kar vzpodbuja druženje in veliko
komunikacije. Po kosilu smo imeli prosto in smo
počivali. Popoldan so organizirali igro na pros-
tem. Štiri skupine so tekmovale ena proti drugi.
Iz enega konca igrišča na drugi konec smo
morali prenesti čim več vode, vmes pojesti čim
več kosov lubenice in na koncu v ogabnem
želeju najti en predmet. Ne glede na zmagoval-
ca se je igra končala z vsesplošnim polivanjem
z vodo. Bilo je zelo zabavno. Ob 20 uri smo
imeli večerjo. Nato smo udeleženci predstavili
vsak svojo državo od Slovaške, Indije, Hong
Konga, Italije in seveda Slovenije. To je zmeraj
zelo zanimivo, saj iz prve roke izvemo veliko
zanimivih stvari o drugih državah.

V petek 9. 7. 2010, smo se zgodaj zjutraj po

zajtrku z avtobusom odpravili na plažo v Torre
del Lago. Bilo je zelo vroče, na prelepi peščeni
plaži smo imeli rezervirane ležalnike in senčni-
ke. Takoj smo se š li kopat v morje, ki je bilo pol-
no drobnih školjk. Z Gabrijelom sva si jih nekaj
odnesla za spomin. Opoldne smo jedli kosilo
kar v restavraciji na plaži, pod našimi nogami
smo imeli vroč italijanski pesek. Znova smo se
okopali, malo poslikali nato pa utrujeni vrnili v
naš kamp. Po večerji smo imeli gostjo, gospo,
ki nas je učila sproščanja in duševnega plesa.

V soboto 10. 7. 2010, smo se po zajtrku z
avtobusom odpravili v mesto Siena. Popeljali so
nas po znamenitih ulicah in srcu tega mesta,
glavnem trgu z znamenito katedralo. Spoznali
smo zgodovino mesta in njihov najpomembnej-
š i dan v letu, festival s konjskimi dirkami. Bili
smo gostje Lions kluba Siena, ki nas je pogostil

Gabriel, Lea in Zlatka ob predstavitvi Slovenije

Keyur iz Indije nam je pokazal držo pri molitvi
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KAMP V TOSCANI (ITALIJA) OD 7. DO 17. 7 . 2010

NAŠ GLAS

s kosilom in nam podaril prelepe spominke na
naše druženje. Po kosilu smo obiskali muzej,
kjer so nam povedali in pokazali vse iz zgodovi-
ne njihovih festivalov.

Vrnili smo se nazaj v kamp, se stuš irali in znova
sedli za mizo. Ob 20.30 smo imeli večerjo, kjer

se nam je že pridružil Robi, ki je naknadno pri-
šel iz Maribora. Po večerji nas je obiskala sku-
pina Irskih plesalcev, ki nas je naučila plesati
irske plese.

V nedeljo 11. 7. 2010, smo lahko spali do 9ure.
Po zajtrku sva z Gabrijelom malo igrala namizni
tenis. Znova smo imeli možnost jahati konje.
Bilo je zelo vroče in zelo sončno. Ob 13 uri smo
jedli kosilo in nato prosto. Malo smo š li počivat

v svoje sobe, da smo se skrili pred vročim son-
cem. Ob 18 ure smo nas popeljali s kočijo
okrog našega kampa. Bilo je zelo lepo. Nato so
nam pripravili Hawai Party, kjer smo jedli južno
sadje in pili bovlo. Večerja je bila v znamenju
finala svetovnega prvenstva v nogometu. Hkrati
pa nas je obiskala predstavnica Lions kluba
Firence in nas počastila z darili. Večer je bil v

znamenju plesa, saj nam je fant iz Indije poka-
zal nekaj gibov iz tradicionalnega indijskega
plesa.

V ponedeljek 12. 7. 2010, smo imeli po zajtrku
prosto in se komaj ob 11 uri z avtobusom
odpravili na izlet v Scarperio. Ogledali smo si
mesto in obiskali muzej. Nato smo se odpeljali
na znamenito progo Formule 1, v Mugello. Z
avtobusom smo se peljali po progi in se ustavili
na startu proge. Napravili smo prečudovite slike
in bili zelo navdušeni. Kosilo smo imeli v jedilni-
ci dirkališča, kjer smo si direktno z balkona lah-
ko ogledali trening motoristov GT. Bilo je nepo-
pisno vzduš je. Omogočili so nam celo, da smo
sedeli v sobi zmagovalcev in novinarjev, nato
pa še ogled delavnic (box-ov) ekip, ki tekmujejo
na teh progah. Večer smo posvetili delavnicam,

igram in predvsem rojstnemu dnevu udeležen-
ca iz Slovaške-Robu. Sam Lucciano mu je
podaril izjemno lepo darilo, knjigo in majico For-
mule 1, Ferrari.

V torek 13. 7. 2010, smo dan preživeli na kopa-
lišču. Ogromno smo plavali, se šalili in se imeli
lepo. Kosilo smo imeli ponovno v restavraciji na
kopališču. Malo smo še počivali, nato pa se
odpravili na večerjo. Po večerji so nas obiskali
glasbeniki iz Firenc, ki so nam ob glasbi-
koračnici pokazali spretnosti v metanju zastav.
Hkrati se je predstavil vodič konja, ki je pokazal
dresuro svojega konja. Bilo je zelo zanimivo.

V sredo 14. 7. 2010, smo izkoristili dan za ogled
Firenz. Čudovito staro mesto je polno kipov in
slik znamenitih slikarjev in kiparjev. Prečkali
smo »zlati most« kjer so včasih ribiči in kmetje
trgovali s svojimi pridelki, kasneje pa so jih izpo-
drinili bogataš i in tam postavili zlatarne, ki še

Kosilo na plaži

Ogled filma o mestu Sieni

Delavnica sproščanja in duševnega plesa
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danes obiskovalcem ponujajo najrazličnejše
izdelke iz zlata in ostalih žlahtnih kovin in kam-
nov. Ker je bilo zelo vroče, smo si privoščili

osvežilno pijačo na samem trgu Firenz. Popol-
dan smo se zbrali z ostalimi udeleženci kampa
in odš li v grajsko palačo, kjer smo doživeli veli-
ko presenečenje. Vodilni Lions kluba Italije so
pozdravili vse sodelujoče države letošnjih kam-
pov, ki so se odvijali v Italiji. Bilo je ganljivo. Vsi
mladi iz vseh sodelujočih klubov smo večer
zaključili v odprti diskoteki, kjer smo se lahko
pobliže spoznali in pozabavali. Pozno ponoči
smo se vrnili v kamp.

V četrtek 15. 7. 2010, zjutraj smo jedli zajtrk. Po
zajtrku smo š li z avtobusom v mesto Piso in
tam si ogledali znameniti poševni stolp katerega
so začeli graditi leta 1173. 55 metrov visok, 12
metrov premera in iz 14.200 ton belega Carrara
marmorja narejen stolp se je začel nagibati že v
času gradnje. Stolp se je nagibal 1 milimeter na
leto in je danes os stolpa nagnjena od vertikale,
že štiri metre. V letih 1990-2001 je bil zaradi
adaptacije zaprt. Os so popravili za 45 cm.
Ogledali smo si katedralo Duomo Santa Maria
Assunta, ki so jo pričeli graditi leta 1063. To je
arhetip vseh pisanskih romanskih cerkva, bila je
ena prvih, ki so jo okrasili s črnimi in belimi
pasovi, značilni za pisanski slog. Opevana bro-
nasta vrata tega portala so delo Bonanna, prve-
ga arhitekta poševnega stolpa. Velik del notran-
josti so obnovili po katastrofalnem požaru leta
1600, nekaj je pa še izvirnih mojstrovin, ki jim je
ogenj prizanesel: gotske Pisanove prižnice. V
njej se nahaja grob rimsko-nemškega cesarja
Henrika VII. Zraven ostalih prečudovitih zgodo-
vinskih stvari naj omenim še grobnice pomem-
bnih ljudi iz tistega časa, zanimivo pa je, da tam
najdejo svoj zadnji počitek tudi dandanes cer-

kveni pomembneži iz Vatikana. Nakupili smo
nekaj spominkov, nato pa krenili na kosilo. Po
kosilu smo se kar z avtobusom popeljali skozi
nacionalni park, kjer naj bi živele redke žival-
ske vrste in rastla posebna drevesa. Večer je
bil v znamenju glasbe. V kamp je priš la igrati
jazz skupina, ki se ji je pridružil Robi s kitaro.
Kasneje so se na raznih inštrumentih poskusili
še ostali, tako je Gabrijel z Robijem igral klavir,
kasneje pa še bobne. Bilo je zabavno.

V petek 16. 7. 2010 smo spali kolikor smo
hoteli, saj smo imeli prosto dopoldne. Nekateri
so počasi že pospravljali svoje stvari. Mi smo
malo delali na računalniku, malo gledali televi-
zijo in klepetali. Popoldne smo si ogledali pos-
netke iz Robijevega koncerta Feel the Phil
Collins, nekateri pa kasneje krenili v mesto
Borgo San Lorenzo. Z Gabrijelom sva pri 40-
tih stopinjah malo nakupovala, kasneje pa se
utrujena vrnila v kamp. Večer je potekal v zna-
menju slovesa. Zelo smo se navezali en na
drugega, zato smo potočili marsikatero solzo.
Znova so nas obiskali vodilni Lions klubov in
ostali sponzorji in donatorji, ki so nam omogo-
čili te počitnice. Ob samopostrežnem bifeju in
hladni pijači smo uživali v zaključnem progra-

mu, prejemali darila in spominke in se poslav-
ljali.

V soboto, 17. 7. 2010 sva z Gabrijelom zjutraj
vstala in popila zadnjo kavo v kampu. Robi,
Moritz in Kaja-Zlatka so se odpravili na pot
proti domu, midva z Gabrijelom pa sva se
odločila za potep po Italiji, saj lepot in zname-
nitosti ni bilo ne konca ne kraja.

Lea Lukner in Kaja Zlatka Hötzl

Delavnica sproščanja in duševnega plesa

Udeleženci kampa na trgu Piaca del Campo v Sieni
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10. OBLETNICA ČASOPISA »NAŠ GLAS«

V Društvo gluhih in naglu-
šnih Podravja Maribor
smo praznovali 10. jubilej
izhajanja časopisa »NAŠ
GLAS«. Društvo deluje
že 77 let. Med gosti so
bili; podžupan Mestne
občine Maribor gospod
Peče, predsednik Društva
gospod Črešnik, bivša
sekretarka Društva gospa
Polonca Burgar, sedanji

sekretar gospod Milan Kotnik, predstavnica
Zavoda RS za zaposlovanje in še mnogi
drugi.

Skupaj s Tamaro sva bili lepo urejeni, ker je
to bil poseben dan, saj sva sodelovali pri
proslavi tega dogodka. Zraven pozdravnega
govora in predstavitve Društva smo pripravi-
li tudi krajši kulturni program v katerem je
sodelovala Lea Lukner z recitacijo pesmi in
naša kulturna sekcija z gledališko predsta-
vo.

Prisotnih je bilo veliko medijev, ki so snema-
li našo proslavo in opravili kar nekaj intervju-
jev. Tudi jaz sem dala en intervju za Spletno
televizijo.

Vzdušje je bilo zelo prijetno in svečano, kar
se je videlo na obrazih vseh ljudi, ki so bili
prisotni.

Saška Cafuta

Sodelovan je Saške in Tamare na priredit vi

USPEH ŽENSKE BALINARSKE EKIPE NA
DRŽAVNEM PRVENSTVU V KOPRU

V ženski ekipi na državnem ekipnem
prvenstvu ki je bilo 3. 7. 2010 v Kopru, smo
tekmovale: Vera Hribar, Vodušek Adolfina in
jaz. Nekaj dni pred odhodom v Koper me je
hudo bolela leva rama in roka tako, da sem
pomislila ali bom sploh lahko sodelovala na
tekmovanju. Zadnji trenutek sem se odločila
da grem, vzela sem protibolečinske tablete.
Vožnja do Kopra je šla počasi, saj je bil
vrhunec turistične sezone. Prenočišče smo
imeli rezervirano v študentskem domu.
Presenečena sem bila kako imajo vse lepo
urejeno in čisto. Naslednji dan smo se zbrali
vse moške in ženske ekipe. Toda ženske smo

se morale preseliti na drugo balinišče. Na
srečo nas je vzel s seboj murskosoboški
kombi tako, da nismo imeli problema s
prevozom. Prva igra: balinali sva Vera Hribar
in jaz, v rezervi je bila Adolfina Vodušek.
Dosegli smo 2. mesto na državnem prvenstvu
za gluhe in naglušne Slovenije, kar je super,
če upoštevamo, da sta dve naši igralki
nastopile s poškodbami. V športu lahko imaš
malo sreče ali smolo. V prvi igri smo imeli že
3 točke zagotovljene, toda nasprotna ekipa je
imela srečo, da je slučajno primaknila
balinček za nekaj cm in naše točke so šle po
gobe. Sicer bi rezultat mogoče bil še boljši.
Sledilo je pozno kosilo (oz. večerja) podelitev
pokalov in čestitke, ki so letele iz vse koncev.
Na konca vse do poznega večera prisrčni
klepet. Vesna Burk

Saška Cafuta

Balinarke DGN P Maribor so osvojile 2. mesto
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DRŽAVNO PRVENSTVO V
BOWLINGU

Na državnem prvenstvu v
bowlingu, ki se je odvijal v
Kranju je moj rezultat bil za
malenkost boljši od Milana, in
sicer moj rezultat je bil 1025,
Milanov pa 998. V Planetu
Tuš v Kranju je bilo prijavlje-
nih 34 moških in 19 ženskih
ekip. Zbrali smo se ob 8 uri,
tekma pa se je začela ob
8.45. Najprej so začele žen-
ske nato moški. Moram pa
biti kritičen glede same orga-
nizacije Državnega prvens-
tva, saj se je vse skupaj zav-
leklo 4 ure preden smo začeli
igrati tisti, ki smo bili v 3 vrsti.
Tudi sodnik ni bil ta pravi. Ko
smo končno bili na vrsti, se je
pojavila skupina otrok za
katere so imeli že dogovorje-
ni čas za koriščenje steze.
Situacija je bila zelo nerodna,
saj so nam ostale samo 3
steze od 12 stez. Po vsem
tem smo imeli igralci obču-
tek, da se ne odvija tekma v
vzdušju državnega prvens-
tva. Po tekmi smo se odpra-
vili še v Društvo gluhih in
naglušnih Kranj in se tam
sproščeno družili ter se
pogovarjali.

Bedrija Črešnik

NAŠ DRUGI DOM

Meseca junija smo ponosno
proslavili 10. obletnico izhaja-
nja časopisa »NAŠ GLAS«,
gluhi smo pač bolj tihi, zato
naj bo naše glasilo glas nas
vseh. Tudi v časopisu IZ

SVETA TIŠINE so lepo obe-
ležili 30. obletnico izhajanja.
Žal gluhi in naglušni premalo
pišemo o svojih težavah s
katerimi se srečujemo v svo-
jem življenju v družbi.

Januarja 1990 smo dobili
nove prostore v Trubarjevi
15, v Mariboru. Torej smo že
20 let na tem naslovu in v
istih prostorih. Prav zares
smo navezani na naš
»DOM« v katerem se počuti-
mo kot doma. Vsak član naj-
de svoj prostor za druženje in
tudi za šah, ki ga igrajo vsi.
Kulturne igre in pantomima,
ter govorica rok sta prisotna
povsod. Šport med mladimi
je priljubljen že od nekdaj.
Slikanje je tudi zelo priljublje-
no. »MOBI« pa je naš sprem-
ljevalec povsod. Upam, da
bo uslišana prošnja s strani
g. župana Franca Kanglerja
po novih oz. večjih prostorih
za nas gluhe. Sekretarju g.
Milanu Kotniku pa veliko sre-
če in vztrajnosti pri tej odloči-

tvi. Do takrat, pa bodimo
zadovoljni tudi v našem
dosedanjem »DOMU«.

Bedrija Črešnik

BREZPLAČNO LETOVANJE
V TERMAH BANOVCI

Po razpisu našega Uprav-
nega odbora Društva sem
se prijavil na enotedensko
brezplačno letovanje v naši
prikolici v Banovcih. Komisi-
ja za socialna vprašanja je
moji vlogi ugodila in mi odo-
brila za čas od 13. do 20.
junija. Na letovanju sta se
nama pridružila še zakonca
Pavlinek. Imeli smo lepo
vreme in tudi ni bilo velike
gneče. Poleg koristnega
kopanja v termalnem
bazenu smo se tudi veliko
sprehajali v naravi in
obiskali različne vasi v
Pomurju. V času letovanja
sem prejel vabilo na 10.
ob l e t n i c o i z d a j a n j a
časopisa "NAŠ GLAS". Na
vabilo sem se odzval, saj
tega dogodka nisem želel
zamuditi. Proslava je bilo
zelo lepa in po krajšem
kulturnem programu je
predsednik Društva podelil
priznanja in plakete tistim, ki
so sodelovali pri izdaji
časopisa »NAŠ GLAS«. Po
kratki zakuski sem se vrnil
nazaj v Banovce. Ostali smo
še do nedelje. Domov smo
se vrnili spočiti in zagoreli.

Z ženo se lepo zahvaljujeva
za brezplačno letovanje.

Še enkrat hvala.

Mitja in Irena Tomažič

Dom invalidskih organizacij

»Globoko

vdihnem in se sprostim –

dovolim si sprostitev.

Telo se popolnoma umiri.«

Louise L. Hay
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SREČANJE NA DOMINKOVI
DOMAČIJI

V nedeljo, 18. 7. 2010 je orga-
niziral predsednik Lions kluba
Ptuj Andrej Horvat srečanje
udeležencev tabora za hendi-
kepirane v Toskani v Italiji in
članov Lions kluba. Na Domin-
kovi domačiji smo se zbrali ob
14.00 uri. Prišlo je 50 članov
gluhih, gostje in sorodniki. Imeli
smo piknik. Sami smo si izbrali

različne vrste hrane in pijače.
Ob prijetnem druženju smo tudi
veliko klepetali. Ogledali smo si
zunanji in notranji del stare
hiše, sobe, kuhinje, shrambe,
klet in priročne delavnice. Gos-
pa vodička nam je pripovedova-
la stare zgodbe. Priš li so tudi
drugi udeleženci mednarodne
izmenjave mladih. Skupaj s
pevci so pripravili nekaj nasto-
pov. Na koncu so pokazali kra-
tek kulturni program še naš i
gluhi člani. Za spomin smo
opravili še skupinsko slikanje.

Lea Lukner, Saška Cafuta in
Tamara Lah

NAŠE POČITNICE V TERMAH
BANOVCI

Po dolgem času smo se odloči-
li, da odidemo na dopust v Ter-
me Banovci. Naš dopust je tra-
jal od nedelje do nedelje.

Potovali smo po novi avtocesti.
Ob prihodu v Terme Banovci
smo na recepciji opravili prijavo
in vse formalnosti in se odpravili
v prikolico.

Vsak dan smo se dopoldan in
popoldan kopali, nekajkrat do
poznega večera. Uživali smo ob
telovadbi v bazenu in igrah z
žogo v vodi. Nekaj krat smo se

"Vsak dan naredim nekaj novega,

ali vsaj drugačnega."

Ryan

podali na izlet v Mursko Soboto,
Veržej, Ljutomer, Ormož in
ostale bližnje kraje, kjer smo si
ogledali njihove znamenitosti.
Vsak dan smo kolesarili z brez-
plačno izposojenimi kolesi Term
Banovci in se podali vse do Lju-
tomera.

Marcel si je našel družbo otrok
s katerimi so igrali nogomet in
košarko, ter se sprehajali po
kampu.

Z možem sva uži vala v brezskr-
bnih počitnicah in veliko klepe-
tala z prijaznimi sosedi. Bilo
nam je zelo všeč v prijetnih
Banovcih. Preko celega dopus-
ta smo imeli zelo lepo in vreče
vreme.

Vsako soboto organizirajo tek-
movanje v kuhanju bograča, ki
ga prodajajo po simbolični ceni.
Ogledali smo si tudi stojnice z
različnimi izdelki domače obrti,
kot izdelki iz slame, veliko je
bilo razstavljenih kvačkanih
izdelkov.

Na letošnjem dopustu smo zelo
uživali, edino kar nam je šlo
narobe, je bilo to, da je prehitro
minilo.

Jana Mertik

Pikn ik na Dominkovi domačiji

Z možem vsa neizmerno uživala

Razvajan je v bazenu

Marcel na kolesarjen ju

Marcel s prijatelji
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KLICNI CENTER ZA OSEBE Z OKVARO SLUHA

Klicni center za osebe z okvaro sluha bo vsem gluhim in težko naglušnim osebam omogočal, da

komunicirajo in pridobivajo želene informacije v slovenskem znakovnem jeziku.

Osebe z okvaro sluha, ki želijo uporabljati storitve klicnega centra se morajo najprej registrirati.

Registracijo opravite na spletnem naslovu http://kc.tolmaci.si ali pošljete prijavnico na

naslov združenja. Ko ste registrirani, lahko s klicnim centrom komunicirate na sledeči način:

- Mobitel: SMS sporočila, Video klic (UMTS)

- računalnik: Video klic Skype, elektronska pošta klicnicenter@tolmaci.si,

spletni pogovor v živo in

- telefaks 05 906 36 16

Številka klicnega centra, ki jo je možno uporabljati po registraciji, je

031 777 600. Storitve klicnega centra so za uporabnike brezplačne.

Klicni center bo deloval vse dni v letu 24 ur na dan.

Zapomnite si številko 031 777 600. To je številka, ki vam lahko olajša živ-

ljenje. Info Društva

PRAVICA GLUHE OSEBE DO TOLMAČA

Tolmača lahko si zagotovite s pravočasnim obvestilom (vsaj tri dni prej) na Zavodu Združenje tol-

mačev Slovenija na GSM številki: 031/752 554 ali 031/354 600.

V vašem SMS sporočilu navedite kdaj in kje potrebujete tolmača (naslov) ter točen datum in čas

tolmačenja ter vaše ime in priimek.

Info Društva

DEŽURNI TOLMAČ

Dežurnega tolmača lahko si zagotovite v nujnih primerih (nesreča, nenadna nujna pomoč zaradi

bolezni...). Dežurni tolmač GSM številka: 041/789 555.

Dežurstvo traja vsak delovni dan od 15.00 do 8.00 ure zjutraj ter 24 ur ob sobotah, nedeljah in

praznikih.

Info Društva

OBVESTILO ZA GLUHE ŠTUDENTE - PRAVICA DO TOLMAČA

Po Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika gluhih imajo vse gluhe osebe pravico do

tolmača v vseh izobraževalnih procesih, kar je potrebno ob prijavi v izobraževanje tudi zahtevati.

Prispevek si poglejte na tej povezavi: http://www.zveza-gns.si/video-prispevki/aktualno/pravice-

gluhih-in-naglusnih-studentov/.

Info društva
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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. Obja-

vljenih je veliko nasvetov v pisni obliki, ki so v pomoč pri obvladovanju in

čim boljši uporabi računalnika in različnih programov. V kolikor potrebuje-

te kakršnokoli pomoč, se lahko obrnete na Stevico Kronića.

Vsak petek ob 18:00 uri poteka okrogla miza za informiranje čla-

nov v podružnici Ptuj. Informacije pripravljata sekretar Milan Kot-

nik in predsednik Sašo Letonja.

Vsako sredo ob 18:00 uri poteka okrogla miza za informiranje članov.

Informacije pripravljata sekretar Milan Kotnik in predsednik Bedrija Čre-

šnik.

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 v družabnih prostorih društva.

V sejni sobi društva je urejen poseben računalniški prostor, kjer

lahko člani uporabljate zmogljiv računalnik za video montažo, snema-

nje in pripravo video filmov ali ogled in obdelavo slik z aktivnosti.

Kulturni večer invalidov Maribora, ki bo v torek 14. septembra ob

18.00 uri v Slovenskem narodnem gledališču v Kazinski dvorani. Nasto-

pali bomo člani kulturno umetniških skupin iz 10 invalidskih društev. S

tremi točkami se bodo predstavili tudi »Tihi svet« in »Sweet girls«.

Podružnica Ptuj, Potrčeva ulica 34, Ptuj.

Uradne ure so vsak petek od 16.00 do 18.00 ure.

Srečanja članov in družabništvo poteka vsak petek od 17.00

do 22.00 ure.

Vljudno vas vabimo k ogledu spletne strani www.facebook.com, kjer

prav tako objavljamo vse informacije in obvestila o aktivnostih in delu

našega Društva in podružnice na Ptuju.
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Tečaj ročnih delavnic se začne v petek 10. septembra ob 18:00 uri v

prostorih društva Tečaj bo vodila tolmačica Kaja Zlatka Hötzl in bo pote-

kal 1x mesečno.

Začetni tečaj učenja slovenskega znakovnega jezika gluhih oseb se

začne v četrtek 9. septembra ob 17:00 uri v sejni sobi društva. Tečaj bo

vodila tolmačica Kaja Zlatka Hötzl.

Nadaljevalni tečaj učenja slovenskega znakovnega jezika gluhih

oseb se začne v sredo 8. septembra ob 17:00 uri v sejni sobi društva.

Tečaj bo vodila tolmačica Kaja Zlatka Hötzl.

Vljudno vabljeni k sodelovanju

Vljudno vabljeni k sodelovanju

Paintball bo v soboto 25. septembra 2010 popoldne ob cca. 14. uri na

Paintball poligonu pri bivši vojašnici na Ptuju. Organizatorji so člani pod-

ružnice na Ptuju. Prijave pri Saški Cafuta.

Brezplačno izobraževanje "KAKO DO ZAPOSLITVE?" je namenjeno

vsem gluhim in naglušnim osebam, ki se želijo seznaniti s tem, kako

priti do zaposlitve bo potekalo od ponedeljka 13. do petka 17. sep-

tembra od 16.00 do 19.00 ure v prostorih Fakultete za računalniš-

tvo in elektrotehniko (vhod iz Koroške ulice).

Člani sekcije upokojencev se bodo srečevali vsak petek

popoldan. Organiziran bo program za aktivno preživljanje pro-

stega časa (ročne delavnice, šaljive igre, ...), ki ga bodo prip-

ravile sodelavke v programu javnih del Saška Cafuta in Lea

Lukner. Srečanja bodo potekala od 17.00 do 19.00 ure v pro-

storih Društva.

Izobraževanje »Stik javnih uslužbencev z gluhimi in naglušnimi

osebami« bomo organizirali v dogovoru z Mestno občino Maribor in

Svetom invalidov. Izobraževanje bo potekalo v treh skupinah.

1. skupina 21. in 22. 9., 2. skupina-29. in 30. 9 in 3. skupina 12. in 13. 10. 2010

od 8.00 do 13.00 ure v družabnih prostorih Društva.



DOPISNIKI V NAŠ GLAS

K sodelovanju in pisanju člankov vabimo tudi
vas drage članice in člani Društva, saj verja-
memo, da boste z vašimi prispevki nadalje-

vali bogato 10-letno zgodovino izhajanja
časopisa Naš glas.

Uredništvo časopisa Naš glas

ZAHVALA

PODJETJU ELEKTRO

MARIBOR d.d.

Društvo gluhih in naglušnih

Podravja Maribor se zahval-

juje podjetju Elektro Maribor

d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000

Maribor za donacijo varčnih

žarnic.

Za njihovo nesebično

pomoč se jim v imenu invali-

dov sluha - članov društva

iskreno zahvaljujemo.

Srečko Ostreuh

Društvo GNP Maribor

OBVESTILO ZA NAGLUŠNE OSEBE S
SLUŠNIM APARATOM

V občinski stavbi Mestne občine Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, si lahko sposodite CM sistem (indukcijsko
zanko za naglušne) za urejanje zadev na občini, s
čimer boste lažje komunicirali in boljše razumeli govor-
jeno besedo za urejanje zadev na občini oz. upravni
enoti. Dobite jo pri varnostniku ob predhodni identifika-
ciji in vpisu na seznam.

Info DGNP Maribor

Trening balinanja za moške in ženske je vsak torek ob 16 uri do konca

poletja na balinišču Branik.

Trening šaha je vsako sredo in petek ob 16. uri v prostorih Društva in

ob petkih v podružnici na Ptuju.
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Razpis za tehnične pripomočke za gluhe člane Društva. V

pisarni Društva in podružnice na Ptuju se lahko gluhi člani prijavite

za pridobitev tehničnih pripomočkov (svetlobna ura budilka, baby

cry s svetlobnim indikatorjem dojenčkovega joka, UMTS mobitel).

Prijave sprejemamo do 4. oktobra 2010.

»Evropski teden mobilnosti« bo potekal na Trgu svobode od 18. do 22.

septembra v Mariboru. Člani društva bomo 20. septembra predstavili

delovanje Društva, problematiko invalidov sluha ter praktičen prikaz uče-

nja slovenskega znakovnega jezika gluhih oseb.
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V društvu gluhih in naglušnih smo dejavni tudi na informacijskem področju, saj poleg last-

nega časopisa Naš glas, spletne strani http://www.dgnp-mb.si, informativnih okroglih miz

in oglasne deske društva dobro sodelujemo tudi z RTV Slovenija regionalno središče

Maribor (oddaje Dobro jutro, Migaj raje z nami, poročila, novice iz Maribora, mariborska

kronika), RTS, TELE M, Spletno TV na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenija. Števi l-

ni članki in prispevki pa so objavljeni tudi v dnevnem časopisu Večer ter ostalih časopisih

kot so Lady, Žurnal, Lea, Štajerski tednik, Iz sveta tišine, Naš glas, …

Na pobudo naših članov vam prikazujemo pregled zadnjih objavljenih prispevkov Spletne

TV, ki so bili posneti ob sodelovanju društva in naših članov.

Vsi prispevki/oddaje so objavljene na spletnih straneh Zveze društev gluhih in naglušnih

Slovenije, http://www.zveza-gns.si.

Vljudno vabljeni k ogledu prispevkov.

Donacija elektronske varuške za mlade gluhe mamice, Rotary Club Ljubljana, Druš-

tvo Velenje (februar 2010)

Gluhi starši niso upravičeni do nobenega tehničnega pripomočka, ki bi jim pomagal slišati

svojega otroka. Varuhinja človekovih pravic ge. Zdenki Čebašek Travnik smo naslovili

prošnjo za elektronsko varuško (baby-cry) za našo gluho članico in mamico v pričakovan-

ju dojenčka. Varuhinja človekovih pravic je po prejetju naših prošenj poiskala donatorja

Rotary klub Ljubljana,ki je zagotovil sredstva za nakup šestih elektronskih varušk.

Državno prvenstvo gluhih v odbojki v Društvu GNP Maribor

(marec 2010)

http://www.zveza-gns.si/video-prispevki/aktualno/drzavno-prvenstvo-v-odbojki-dgnp-maribor/

Dalajlama tudi v slovenskem znakovnem jeziku gluhih (april 2010)

Nobelov nagrajenec za mir po vsem svetu širi nauk o nenasilju in opozarja na

pravice manjšin. Organizatorji so poskrbeli tudi za gluho in težko naglušno

publiko, ki je predavanje dalajlame lahko spremljala v znakovnem jeziku. Zahvaljujemo se

tolmački Suzani Novak za vso pomoč in Lidiji Salamon iz mariborskega društva za foto-

grafije.

http://www.zveza-gns.si/video-prispevki/aktualno/dalajlama-tudi-v-znakovnem-jeziku/



20

OBJAVLJENI PRISPEVKI V MEDIJIH

NAŠ GLAS

Društva se predstavijo v Fiesi (maj 2010)

Letošnji izobraževalni seminar, ki je potekal 12. in 13. maja v Fiesi, je bil zas-

tavljen interaktivno. Tako so se v prvem delu seminarja predstavila društva s

svojimi dejavnostmi na področju zaposlovanja, informiranja, družabništva in vključevanja

v družbo. Zanimivim predstavitvam je sledila izmenjava mnenj in izkušenj. Izkazalo se je,

da se lahko društva veliko naučijo drug od drugega in dobro prakso prenesejo tudi v svoje

lokalno okolje.

http://www.zveza-gns.si/video-prispevki/aktualno/drustva-se-predstavijo-v-fiesi/

Teden Afrike - nogometni turnir (2010)

Društvo Nigerijcev v Sloveniji je v sklopu prireditve Teden Afrike organiziralo

nogometni turnir za mir in enotnost, na katerem je nogometna selekcija gluhih

Slovenije osvojila tretje mesto.

http://www.zveza-gns.si/video-prispevki/aktualno/teden-afrike-nogometni-turnir/

NašGlas praznoval 10 - letnico izhajanja (junij 2010)

V društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor je potekala svečana prireditev

v počastitev 10-letnice izhajanja glasila Naš glas. Prireditve sta se udeležila

tudi podžupan Rok Peče in Sandra Gosak, predstavnica Zavoda za zaposlovanje. Številni

ustvarjalci časopisa so spregovorili o njegovi vlogi v družbi, o sprejetosti med člani in

informacijah, ki jih ponuja. Izvedeli smo tudi, kdo je bil idejni pobudnik časopisa, se pogo-

varjali s prvo urednico in izvedeli zanimive informacije o začetkih nastajanja časopisa.

http://www.zveza-gns.si/video-prispevki/aktualno/nas-glas-praznoval-10-letnico-izhajanja/

Donacije treh Lions klubov članom Društva GNP Maribor (junij 2010)

Lions klubi iz Štajerske regije so združili moči in olajšali materinstvo dvema

bodočima gluhima materama.

http://www.zveza-gns.si/video-prispevki/aktualno/donacije-lionsov/

Vljudno vabljeni k ogledu oddaj v katerih ste sodelovali člani Društva gluhih in naglušnih

Podravja Maribor in podružnice na Ptuju. Vse oddaje so objavljene na spletnih straneh

http://www.zveza-gns.si.

Strokovni delavec-sekretar, Milan Kotnik
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PREDSTAVITEV TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV V ZGORNJI KUNGOTI

V četrtek 2. septembra 2010 je bila ob 16:00 uri predstavitev tehničnih pripomočkov za
gluhe in naglušne občane, ki so v prostorih Občine Zgornja Kungota (pritličje), Plintovec

1,
Zgornja Kungota imeli priložnost spoznati novosti na področju tehničnih pripomočkov za
gluhe in naglušne občane. Predavanje sta vodila predstavnika iz Odbora naglušnih iz
ZDGNS g. Adem Jahjefendič in g. Franc Kos, predsednik odbora naglušnih ter podpred-
sednik ZDGNS. Prisotni občani so s predstavitvijo zelo zadovoljni.

Strokovni delavec-sekretar Milan Kotnik

Preds tavitevT.P. g. Adem Jahj efendič Preds tavitevTehnični pripomočki

POZDRAV POLETJU 2010

V soboto 28. avgusta je potekalo športno tekmovanje v odbojki na mivki, ki se ga je ude-

ležilo veliko gluhih in naglušnih športnikov iz Slovenije in Avstrije.
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V tedniku 7 DNI, dnevniku Večer in Žurnalu so objavljenih članki o naših gluhih članih,
delu v Društvu ter o naših tolmačicah, ki tako s skupnimi močmi, delom in sodelovanjem
na svojevrsten način predstavljamo širši javnosti naše življenje v svetu tišine.
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DOGODKI V SLIKI
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Predstavniki Lions klubov iz Ptuja, Maribora in
Slovenske Bistrice

g. Andrej Horvat predstavi donacijo Lions klubov

Predsednica Lions kluba izroča elektronsko varuško (svetlobni indikator dojenčkovega joka)
Meliti Kronič in Mateji Rustja

Udeleženci kampa v Italiji in predstavniki Lions klubov Svečani dogodek smo popestrili s kulturnim programom

DONACIJA LIONS KLUBA
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DOGODKI V SLIKI

Najboljši kuharji Člani Društva GNP Maribor na pikniku v Gorišnici

Na ogledu Dominkove domačije Zanimivosti Dominkove domačije sva si ogledala tudi
»midva«

Zahvala udeležencev kampa v Italiji Lions klubu, ki jim je z
donacijo omogočil udeležbo

Udeleženci srečanja -
predstavniki 12 držav, udeleženci kampa in člani našega

društva

PIKNIK V GORIŠNICI—LIONS KLUB

September 2010
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DOGODKI V SLIKI

Odbojka na mivki - moški Tekma predstavnic nežnejšega spola

Tudi dežju se nismo pustili zmotitiTo ni ribnik - je igrišče

Družabno srečanje po tekmovanju vdruštvuNajboljši športniki in športnice, prejemniki medalj

POZDRAV POLETJU
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POEZIJA, RAZVEDRILO

ŠALE

Se pelje Denis v narobni
smeri po avtocesti. Med
vožnjo ga pokliče kolega ki
pravi: »Izogibaj se avtoceste
ker se en bedak vozi naro-
be.«

Denis odgovori: »Ja, jih je
kar več.«

Brodolomca na samotnem
otočku sredi Atlantika se
veselita: »Hura! Rešena
sva! Ladja prihaja!«

»Pa vedno bliže je! Vidim že
njeno ime! Titanic!«

»Včeraj me je inštruktor pol
ure gnjavil na klancu.«
»Sama si kriva! Pa bi tako
kot jaz zapeljala v grmovje.«

Kaj imata skupnega ženska
in tornado? Oba prideta,
odideta pa sabo vzameta
avto pa hišo.

Največje pokrivalo na svetu
je ženska spalna srajca.
Pokriva dve mlekarni, eno
plinarno in eno nočno zaba-
višče.

Darinka pride k doktorju in
reče: »Zelo me bolijo noge.«
Doktor jo pogleda in reče:
»Le večjo številko čevljev in
nizke pete, pa ne bo več
bolečin!«

NEVIDNI MOSTOVI

So lahne stopinje,

so rožnate hiše,

so nežni dotiki,

so duše davnine.

So solze in vzdihi,

obrazi svežine

in trudne oči.

Misli se pno,

so oblaki nad mestom,

odsevi ljudi

listajo svečke.

Z drevjem in s

trato smo speti,

s poljubom vetra

objeti.

Smo eno veselje,

v žalosti eno,

hlebčki smo kruha,

oblački na nebu.

Avtorica objavljenih pesmi
Majda Senica Vujanovič

NEVIHTA

Oblaki v črnini,

naphane grmade,

preteča termine.

Še list

se ne gane.

Tožijo rože,

gora modruje.

Se zniža nebo,

vihar privrši.

Vrtinči drevesa,

se meri z orjaki,

se rva z orjaki.

Meč bliska,

nebo se razkolje

v plamen goreči.

Grom z bliskom,

blisk z gromom

trepečejo

strele sijoče.

Zemlja v krvi.

Solze dero,

z nalivi, potoki.

A vedri se,

dež curlja.

Krila dehtijo na nebu,

mavrični ptici.

»Z besedami Volgo preplava,

z dejanji se v mlaki utopi«

Ruski pregovor



Članarina v letu

2010:

- zaposleni in upokojenci

10,00 EUR

- brezposelni, študentje,

dijaki in otroci

BREZPLAČNO.

SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE

Dosegljivost Elektronska pošta Uradne ure v pi sarni Maribor

Druženje in aktivnosti MARIBOR: Sred a in petek: 17:00 - 22:00 Druženje in aktivnosti podr užni ca PTUJ: Petek: 17:00 - 22:00

NAŠ GLAS - interno, brezplačno glasilo

Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor, Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor in

Podružnice na Ptuju, Potrčeva ulica 34, 2250 Ptuj.

Spletna stran društva: www.dgnp-mb.si, www.facebook.com

Časopis urejajo: Bogdan Fras, Milan Kotnik, Lidija Salamon, Lea Lukner, Srečko Ostreuh

Izid brezplačne številke so omogoč ili: Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij, Mestna občina Maribor,
Mestna občina Ptuj, Zavod RS za zaposlovanje OE Maribor, Zavod RS za zaposlovanje OE Ptuj

Tisk: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

SLOVARČEK SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA
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ŠTEVILKE

Enoročno abecedo izdelal gluh član društva

Stevica Kronić, računalniški samouk

Društvo: Telefon:

Faks:

02 / 252 21 82

02 / 620 88 51

Milan Kotnik

Bedrija Črešnik

Andrej Vivod

Studio:

GSM sekretar: 041 / 777 132

GSM predsednik: 041 / 331 287

GSM vodja športa: 041/609 500

dgn.maribor@guest.arnes.si

dgn1.maribor@guest.arnes.si

dgn2.maribor@guest.arnes.si

Ponedeljek: 09:00 - 12:00

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

Petek: 16:00 - 19:00

Uradne ure v pisarni podružnica Ptuj


