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Mednarodni dan gluhih, Maribor 2008
Častni pokrovitelj predsednik RS dr. Danilo Türk
75. obletnica organiziranega delovanja društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor
sobota, 27. september 2008

UVODNIK

Ob 75. obletnici delovanja našega društva
S ponosom se oziram
nazaj na čas in pot, ki
smo jo skupaj prehodili.
Od nekdaj nas je gluhe in
naglušne povezovala želja
po druženju in potreba po
komunikaciji s sebi enakimi.
Po pripovedovanjih nekaterih starejših članov
našega Društva lahko
domnevamo, da je že v
letu 1908 v Mariboru
obstajalo verjetno neformalno združenje gluhih.
Začetki organiziranega
delovanja gluhih in naglušnih na področju Mariboru in Podravja oz. Spodnje
Štajerske pa segajo v daljno leto 1933. Potrebe gluhih in naglušnih ter gluhoslepih ljudi se skozi
zgodovino niso bistveno

spreminjale. Društvo je
postalo invalidom sluha
drugi dom, kjer so od nekdaj uresničevali svoje interese in potrebe.
Danes šteje naše društvo 426 članov. Razvili
smo posebne socialne
programe, ki spodbujajo in
omogočajo vsem invalidom sluha na področju
Podravja v nam prilagojenih oblikah komunikacije
ekonomsko, kulturno, politično, socialno in športno
aktivno delovanje v življenju in družbi.
Začrtali smo si še ogromno dela, največ na področju človekovih pravic.
Pričakujemo, da država
do nas in naših pravic ne
bo več gluha. Da nam
končno zagotovi osnovno
invalidnino, da nam zagotovi dostopnost do vseh
informacij in komunikacij,
da nam zagotovi tehnične
pripomočke, da nam omogoči izobraževanje brez
komunikacijskih ovir in
dosledno uresničevanje
Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika.
Država naj bo socialna,
pravična in nediskriminatorna do vseh svojih

Predsednik
Bedrija Črešnik

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

www.dgnp-mb.si

TOLMAČI

NASLOVI

MARIJA KOSER

Goriška ul. 6, 2000 Maribor

SUZANA NOVAK

Celjska ul. 14, 2000 Maribor

041 600 201 dopol. in popol.

LIDIJA LETONJA

Levanjci 28, 2553 Ptuj

041 282 344 dopol. in popol.

ZLATICA HÖTZL

Streliška c. 63, 2000 Maribor

040/241 505 dopol. in popol.
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TELEFON

državljanov tudi do nas
invalidov sluha.
Spoštovane članice in
člani društva, iskreno vam
čestitam ob praznovanju
letošnjega Mednarodnega
dneva gluhih in prav posebne čestitke ob praznovanju častitljive 75. obletnice
obstoja in organiziranega
delovanja naše organizacije, ki jo bomo počastili v
soboto 27. septembra
2008 v Veliki dvorani Slovenskega narodnega gledališča ob 12.00 uri.
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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
Uvodnik
namenom, da jim popestrimo njihov vsakdan.

STRAN
2

3
Glasilo si izmenjamo z Društvoma Auris Kranj in Mestnim Obvestila, čestitke
društvom gluhih Ljubljana.
75. Obletnica društva 4, 5, 7, 8, 9
Če tudi vi želite prejeti naše glasilo, se oglasite v našem Parlamentarne volitve
10
Društvu v sredo in petek v času družabništva članov.
Člani pišejo
11, 12, 13

Knjižnica Rotovž Maribor prejema naše glasilo z namenom Šport
ponuditi svojim bralcem čim večji izbor internih glasil na
področju Maribora in trajnega arhiviranja pisnih publikacij Zanimivo
Foto utrinki
Maribora.

14, 15
16
17

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

18
19

Info Društvo Mednarodni dan gluhih-vabilo 20

Č E S T I T K E Č LAN O M
Vesna Burk
Valerija Kancler
Miran Klemenšek
Sašo Letonja
Vili Majhenič
Milica Muršak
Anton Pišotek
Justina Vršič
Danilo Holc
Franci Korošec
Stevica Kronić
Ljudmila Muršak
Daniel Senica
Andrej Vivod
Jože Iskrač
Milan Steiner

Ivan Ivanjšič
Zdenka Otorepec
Elizabeta Požgaj
Avgusta Meglič
Ivan Gragar
Ivan Pauman
Boris Pavlin
Dragica Pišotek
Vladka Sok
Andrej Trifunovič
Jožef Flaško
Franc Pavčič
Srečko Pihler
Aleš Ploj
Mitja Tomažič

ISKRENE ČESTITKE OB PRAZNOVANJU OSEBNEGA JUBILEJA V MESECU
JULIJU, AVGUSTU IN SEPTEMBRU TER VSE NAJBOLJŠE ŽELJE IN VELIKO
ZDRAVJA VAM ŽELI
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor,
predsednik Bedrija Črešnik
September 2008
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75 let organiziranega delovanja društva gluhih in naglušnih
Podravja Maribor
Vsako leto gluhi ljudje povsod po svetu meseca septembra praznujemo svoj praznik »Mednarodni
dan gluhih« katerega so sprejeli na Svetovnem kongresu gluhih leta 1959 v Wiesbadnu. V Sloveniji organizira »Mednarodni dan gluhih« vsako leto drugo društvo. Mariborsko društvo letos praznuje 75. obletnico organiziranega delovanja društva, zato bomo v soboto 27. septembra 2008, v Slovenskem narodnem gledališču ob Mednarodnem dnevu gluhih na svečani akademiji obeležili tudi
častitljivo 75. obletnico delovanja društva.
Kot drugod po Evropi, so se tudi gluhi ljudje Maribora in okolice že v začetku tega stoletja pričeli
srečevati ob različnih priložnostih. Že takrat so doumeli, da le skupaj lahko dosežejo skupne cilje:
- premagovanje komunikacijske ovire
- pomoč gluhim ljudem in njihovim družinam v stiskah in boleznih
- druženje z ljudmi, ki se med seboj razumejo.
Po pripovedovanjih nekaterih starejših članov našega društva lahko domnevamo, da je že v letu
1908 v Mariboru obstajalo združenje gluhih. Prvi začetki organiziranega delovanja gluhih in
naglušnih na področju Maribora in Podravja oz. Spodnje Štajerske segajo v daljno leto 1933. Dobrodelništvo in samopomoč ter potrebe po druženju in komunikaciji so bile osnovne smernice, ki so
jih sprejeli gluhi Maribora daljnega 26. novembra 1933 na svojem ustanovnem sestanku.
Leta 1935 se v Velikem adresarju Maribora, Celja in Ptuja, ki ga hranimo v društvu pojavi na strani 99 med dobrodelnimi in podpornimi društvi tudi Društvo gluhonemih za dravsko banovino s
sedežem v Mariboru. Imelo je 45 članov, predsednik društva je bil, Uršič Alojz, tajnik Konrad
Uršič, blagajnik Bogomir Sagaj. Pri Štajerski posojilnici Maribor je imelo odprt svoj račun št.
15.726-gluhonemi.

I. sestanek za ustanovo društva gluhonemih
v Mariboru, 26. XI. 1933

Tudi Register Društev v Mariboru, ki ga hranijo v Pokrajinskem arhivu Maribor beleži, da je bil
med leti 1933 in 1940 predsednik Viljem Hochwald, ki je stanoval v Smetanovi ul. 30, tajnik društva pa Bogomir Sagaj iz Medvedove ul. 28.
Po petih letih delovanja je mariborsko društvo priredilo masovno srečanje vseh gluhih takratne
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Kraljevine Jugoslavije. Delovanje društva je tako dobilo državno razsežnost. Po pripovedovanju
danes še živečih sorodnikov takratnih članov društva so gluhi Mariborčani v svoji organizaciji pričeli izvajati delovno in denarno pomoč obolelim, ostarelim in osamljenim sočlanom. Prav tako so
pričeli razvijati svojo govorico, da so se lahko sporazumevali. Nemška okupacija je prepovedala
delovanje vseh dotedanjih slovenskih organizacij, združenj in društev. Slovenski jezik se uradno ni
smel več uporabljati. Toda, gluhi ljudje so med seboj še vedno ostajali v stiku. Potrebovali so
komunikacijo. To je spoznal tudi okupator in jim leta 1942 organiziral prvi nemški govorni tečaj
za slušno prizadete. Gluhi so ta tečaj izkoristili za vzdrževanje medsebojnih stikov, za informiranje
in za nudenje medsebojne pomoči.
Po koncu 2. svetovne vojne pa so se časi spremenili. Organizacija gluhih je postala aktivni del družbe, prevzemala je naloge, vezane na omogočanje enakih pogojev za življenje in delo ljudi z drugačnimi možnostmi in potrebami. Leto 1947 je bilo za našo organizacijo prelomno. Spomladi je
bila seja skupščine Društva gluhih Slovenije v Ljubljani, istega leta je bil ustanovljen tudi odbor
Zveze gluhih Jugoslavije za Maribor. Na seji nas je obiskal predsednik takratnega glavnega odbora
za Slovenijo Ciril Sitar. Program dela se je razširil tudi na zagotavljanje pogojev za kvalitetno preživljanje prostega časa odraslih oseb z okvaro sluha. Stkala so se nova prijateljstva, pred člani in
vodstvom Društva so bile velike naloge.
Jezik gluhih in naglušnih se razlikuje od govorjene in pisane besede. Gluhi in naglušni se sporazumevamo in pogovarjamo z rokami, s telesom, z mimiko in očmi, z odgledovanjem z ustnic. Razumeti in biti razumljen je še danes osnovno vodilo človeka, da se na določeni razvojni stopnji začne
medsebojno sporazumevati. Skozi zgodovino je posamezne glasove združil v besede, te v stavke,
glasove je opremil s pisanimi znaki in te kasneje razvil v pisavo. Pričel je pisati knjige. Te so danes
glavni vir informacij, kako so ljudje živeli in kaj načrtujejo v bodočnosti.
Izguba sluha je po ugotovitvah Svetovne zdravstvene organizacije druga najtežja invalidnost, takoj
za duševno prizadetostjo. Zaradi izgube sluha posameznik ni več prepričan, če je govorjeno besedo
sogovornika pravilno razumel, niti ni prepričan, če ga je sogovornik razumel.

Posebni socialni programi mariborskega društva
Pomoč odraslim gluhim, naglušnim in gluhoslepim osebam za samostojno in enakovredno vključevanje v življenjsko in delovno okolje
- Pomoč ostarelim in bolnim gluhim, naglušnim in gluhoslepim na domu, osebna asistenca
- Ohranjevanje zdravja v lastni počitniški prikolici v Termah Banovci
- Družabništvo in medgeneracijsko povezovanje
- Izdaja lastnega časopisa, fotografska in video dejavnost, spletna stran društva, okrogle mize in
predavanja kot vir informacij
- Tehnični pripomočki
- Uporaba računalnika za vsakdanjo rabo
- Šport in rekreacija
- Pomoč gluhim staršem pri izvajanju starševstva
- Tečaj slovenskega jezika, neznanih in tujih besed - opismenjevanje odraslih gluhih oseb v znakovnem jeziku
- Tečaj znakovnega jezika gluhih kot osnova za širitev mreže tolmačev
- Kultura gluhih in naglušnih ustvarjalcev.
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Posebni socialni programi Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor niso le dopolnilni programi socialno varstvenih storitev javne mreže, pač pa so zaradi specifičnih potreb odraslih gluhih in
naglušnih uporabnikov nujno potrebni za enakopravnejše vključevanje invalidov sluha v okolje,
kjer živijo in delajo. Zaradi izobrazbenih in zaposlitvenih pogojev odraslih gluhih in naglušnih ljudi iz območja delovanja Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor (kar 28% naših članov
nima končane osnovne šole, 40% nima končanega poklicnega izobraževanja, le 16% ima zaključeno poklicno šolanje, 12% ima zaključeno srednješolsko izobrazbo in 4% ima VI. oz. VII. stopnjo
izobrazbe) se naši uporabniki v vedno večji meri obračajo na društvo, kjer jim brezplačno in ne
glede na plačano članarino zagotavljamo različne oblike pomoči, informiranja in svetovanja, pa
tudi možnost kreativnega in aktivnega preživljanja prostega časa na področju različnih interesnih
dejavnosti.

Prejemniki tehničnih pripomočkov – mobilni UMTS video telefoni

Na podlagi statističnih podatkov iz evidence članstva smo naredili socialno strukturo članstva, ki
kaže na izredno nizko in slabo izobrazbeno strukturo, posledično temu kar 57% naših članov živi
na pragu revščine in se ob naraščanju cen izdelkov za osnovno preživetje vedno težje spopada z
njo. Hkrati pa je iz statističnih podatkov razvidno, da imajo invalidi sluha zaradi slabe izobrazbene
strukture posledično temu tudi slabše možnosti izbire ustrezne zaposlitve. To hkrati pomeni nizke
osebne dohodke zaposlenih in nizke pokojnine. Zato se posledice invalidnosti kažejo na vseh življenjskih ravneh.
Izvajani posebni socialni programi v Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor so odraz specialnih potreb odraslih gluhih, naglušnih in gluhoslepih članov društva in ostalih gluhih in naglušnih
uporabnikov, prebivalcev 41 občin in mest Podravja, ki izvirajo iz njihove funkcionalne okvare
sluha/govora.
Uporabniki v največji meri koristijo programe za preprečevanje in za odpravo svojih socialnih in
življenjskih stisk in težav, ki izhajajo iz delne ali popolne izgube sluha. Prav tako pogosto koristijo
možnost pridobivanja najrazličnejših informacij za lažje življenje njih samih in njihovih družinskih
članov, saj teh informacij zaradi komunikacijske ovire še vedno ne morejo neposredno pridobivati
v javni ali civilni mreži. Pri izvajanju tovrstnih posebnih socialnih programov aktivno sodelujemo
z javno mrežo izvajalcev socialno varstvenih, zdravstvenih, izobraževalnih, zaposlovalnih in podobnih storitev, prav tako sodelujemo s službami lokalne in državne uprave ter s sodstvom.
Zaradi povečanega obsega dela smo že v letu 2000 ustanovili strokovno službo društva, s katero
zagotavljamo sprotne strokovne storitve za vse gluhe, naglušne in gluhoslepe uporabnike Podravja.
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Strokovna služba društva v mariborskem društvu
(Milan Kotnik, Barbara Slana,Lidija Salamon, Bogdan Fras )

Sekcije društva
Društvo je članom drugi dom, kjer se lahko enakovredno vključujejo v različne aktivnosti in kvalitetno preživljajo svoj prosti čas. Člani društva z aktivnim-prostovoljnim vključevanjem preprečujejo socialno izključenost. Skrb društva je, da s svojim delovanjem kar najbolj omogoči razvijanje
in ohranjanje socialne identitete. Te aktivnosti članov društva so se razvile v okviru kar dvanajstih
sekcij:
Izobraževanje
Predavanja, informiranje članov o pravicah, ki izhajajo iz okvare sluha in učenje pomena neznanih
besed ob sodelovanju tolmačev.

Številna udeležba na tečaju učenja besed s pomočjo tolmačice Zlatice Hötzl in
prostovoljke Slave Andric

Informativna dejavnost
Priprava in oblikovanje internega glasila »Naš glas«, video novic, stenčasa v besedi in sliki, lastnaspletna stran: www.dgnp-mb.si, sodelovanje na okroglih mizah in dajanje pobud, predlogov.
September 2008
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Video in računalništvo
V video studiu pripravljajo video novice z računalniško obdelavo, v računalniškem kotičku s 4-imi
računalniki uporabljajo internet s klepetalnicami v video tehniki (web cam) ter ostalo programsko
opremo za pisanje in tiskanje različnih dokumentov.

Množična uporaba spletne video-klepetalnice

Šport in rekreacija
Sodelujejo na vseh državnih športnih prvenstvih gluhih in naglušnih, redno obiskujejo športne vadbe v telovadnici in na igriščih ter organizirajo različna športna srečanja in prijateljske tekme.
Slovenski znakovni jezik
Sodelujejo pri razvoju slovenskega znakovnega jezika gluhih Slovenije in sodelujejo na začetnem
in nadaljevalnem tečaju znakovnega jezika za polnočutne osebe kot »naravni govorci«.
Upokojenci
Organizirajo izlete, družabna srečanja in piknike ter se medgeneracijsko povezujejo s člani.
Gluhi
Na srečanjih ugotavljajo specifične potrebe in posebnosti iz svojega življenja, opozarjajo na premagovanje komunikacijskih ovir ter opozarjajo in obveščajo javnost o problemih invalidov sluha.

Državno prvenstvo v balinanju-ekipno
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Sociala
Ob novem letu organiziramo že tradicionalno zaključno srečanje članov, kjer obdarujemo otroke
naših članov s pomočjo Dedka Mraza.

Dedek Mraz med otroci

Mladinci
Sodelujejo na mladinskih taborih in kongresih. Na srečanjih ugotavljajo lastne specifične potrebe
in posebnosti mladih ljudi. Hkrati se vključujejo vse aktivnosti društva.
Rehabilitacija-ohranjevanje zdravja
Obiskujejo predavanja o zdravem načinu življenja,letovanje v lastni počitniški prikolici v Termah
Banovci, izražajo lastne predloge o vsebini predavanj o ohranjanju zdravja.
Naglušni
Vrsto let se že vključujejo v samopomočne skupine s strokovno pomočjo in opozarjajo ter obveščajo javnost o problemih naglušnosti.

Naše želje za naprej
Društvo kot civilna organizacija tako opravlja družbeno odgovorno in koristno delo na področju
delovanja društva v Podravju. Zato mora tudi Republika Slovenija kot država poskrbeti za vse svoje državljane, še posebej za invalide sluha, gluhe, naglušne in gluhoslepe državljane enakopravno
vključevanje v življenje in delo v družbi.
Ob tem moramo vedeti, da ima društvo od leta 1998 status društva v javnem interesu na področju
socialnega varstva, šolstva in športa, ki ga je na podlagi poročil o izvajanih posebnih socialnih programov podelilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prav tako je Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve leta 2003 z odločbo našemu društvu podelilo status invalidske organizacije.
Ob vsem naštetem želimo, da se društvu zagotovijo redna finančna sredstva za delovanje tako s
strani države kot vseh 41 občin in mest Podravja tako, da bomo še naprej lahko s svojim delom
pomagali vsakemu odraslemu invalidu sluha, ne glede na njegovo članstvo v društvu pri njegovem
enakopravnem vključevanju v življenje in delo v družbi, mu v njemu razumljivi tehniki in obliki
komunikacije posredovali potrebne informacije za lažje življenje in delo, za njegove boljše družinske, stanovanjske, zaposlitvene in ekonomske in enakopravne pogoje v življenju.
Strokovni delavec-sekretar
Milan Kotnik
September 2008
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VOLITVE - KDO JIH RABI - GLUHI NE!!
Parlamentarne volitve in pravica do informiranja gluhih ljudi
Kot že tolikokrat doslej se spet oglašam z zahtevo po eni najbolj pomembnih pravic slehernega
državljana Republike Slovenije, z zahtevo po pravici do informiranja.
Gluhi ljudje smo v diskriminatornem položaju, saj je kljub večkratnim pritožbam društev gluhih in
naglušnih Slovenije ter Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, RTV Slovenija bolj gluha od
nas samih in, kot javna institucija še vedno ne omogoča vsem gledalcem enakopravnega spremljanja televizijskih oddaj, še posebej smo prikrajšani gluhi gledalci pri spremljanju vsakodnevnih
oddaj in oddaj, ki potekajo v živo. Za razumevanje in spremljanje televizijskih oddaj potrebujemo
sprotne podnapise in tolmača slovenskega znakovnega jezika.
Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (Uradni list RS, št. 96/02) je vsaj na papirju uredil
pravico do tolmača in pravico do informiranja v nam prilagojenih tehnikah in pri enakopravnem
vključevanju gluhih oseb v življenjsko in delovno okolje ter vse oblike družbenega življenja ob
enakih pravicah in pogojih ter z enakimi možnostmi, kot jih imajo osebe brez okvare sluha. Opažamo, da se pravice, ki izhajajo iz tega zakona ter Zakona o RTV zapisane tudi v 4. členu (izvaja programske vsebine, namenjene slepim in slabovidnim ter gluhim in gluhonemim v njim prilagojenih
tehnikah) še vedno ne izvajajo za vse enako.
Svetovna zdravstvena organizacija uvršča gluhoto med drugo najtežjo invalidnost takoj za duševno
prizadetostjo. Gluhi ljudje spadamo v kategorijo nevidne invalidnosti, saj gluha oseba navzven
zgleda kot vsakdanja oseba, ko pa spregovorimo ali pa želimo pridobiti informacije pa se težave
šele začnejo, saj šele takrat »spoznamo« izjemno prikrajšanost, ki spremlja gluhe ljudi skozi celo
življenje.
V društvu že vrsto let v sklopu posebnega socialnega programa informiranja izdajamo lastni časopis, urejamo lastno spletno stran in organiziramo okrogle mize kot redne vire informacij za vse člane društva. Ob tem smo prav zaradi pogostega pritoževanja članstva zaradi slabo podnaslovljenih
in zato nerazumljenih različnih televizijskih oddaj večkrat s pomočjo tolmača prevajali te televizijske oddaje. Vendar je takšen način zagotavljanja informiranja s pomočjo tolmača slovenskega znakovnega jezika za društvo veliko breme, saj kljub priznanemu statusu invalidske organizacije in
odločbi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in statusu društva, ki deluje v javnem interesu nimamo zagotovljenih rednih virov financiranja.
Apeliram v imenu vseh članov društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor, da omogočite vsem
gluhim ljudem možnost enakovrednega spremljanja vseh televizijskih oddaj.

Strokovni delavec-sekretar
Milan Kotnik
Stran 10
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ČLANI PIŠEJO
DRAGI GLUHI
PRIJATELJI

Kot prvi od treh otrok sem se
daljnega leta 1929 rodil očetu
Jožetu Burggrafu in mami Ani
v Selnici ob Dravi.
V 15 mesecu starosti sem
zbolel za hudim vnetjem srednjega ušesa in oglušel. Ob še
dveh sestrah, ki sta slišali smo
bili srečna družina. Gluhi Jožko je bil kriv za vse vragolije,
ki smo jih ušpičili otroci. Otroške spore je največkrat razčistil
oče. Za deseti rojstni dan sta
mi oče in mama kupila kolo in
zračno puško. Veliko krat sem
šel z očetom, ki je bil električar, saj je hodil delat električne
napeljave družinam v domove.
Pred vojno je odšel v Nemčijo,
od koder se je po kratkem času
vrnil. Leta 1939 je zbolel za
pljučnico in žal 1940 leta umrl.
Ostali smo sami brez našega
skrbnega očeta.
Mami sem zameril drugo
poroko, saj me očim ni maral.
Izbruhnila je vojna. Boter Žunko Albin me je vpisal v gluhonemnico v Graz-u, kjer sem bil
štiri leta. Domov sem se vračal
le ob praznikih. Bilo je hudo,
September 2008

saj so okolico velikokrat bombardirali. To so bili težki, a
vseeno lepi časi. Učili smo se
abecede z dlanjo pod brado.
Dosegel sem prav dober uspeh.
Proti koncu vojne 1945 leta je
bomba padla na naš zavod v
Eggenbergu in ga popolnoma
razdejala. Ker smo ostali brez
prostorov so nas v spremstvu,
ali pa brez poslali domov. Od
skoraj 200 gojencev v zavodu,
je ob bombnem napadu umrla
destletna deklica iz Ptuja.
Po končani vojni sem se leta
1947 zaposlil kot navadni delavec v elektrarni Fala. Ker so
me privlačili in zanimali stroji,
sem se izučil za kovinostrugarja. Strokovni izpit sem opravil
8. 10. 1950 leta. Po končanem
izobraževanju sem stalno zaposlitev dobil na Fali kot samostojni kovinostrugar. Celih 40
let, do svoje upokojitve leta
1984 , sem delal na istem delovnem mestu.
Društvo, dobre prijatelje in
znance sem nazadnje obiskal
lani na novoletnem praznovanju.
Od vseh dobrih želja, ki smo
si jih izrekli, mi leto 2008 ni
prineslo zdravja. V mesecu
februarju me je možganska kap
popolnoma ohromila in priklenila na bolniško posteljo. Sem
popolnoma hrom, delno lahko
uporabljam samo desno roko.
Že 6 mesecev mi požrtvovalno
streže in za mene skrbi žena
Ivica. Julija sva praznovala 55
obletnico skupnega življenja.
Tako sva dobesedno skupaj v
dobrem in slabem.
Jože Burggraf
NAŠ GLAS

ZAHVALA
DGN Maribor se iskreno
zahvaljujem za pomoč in
nabavo svetlobnega indikatorja zvoka.
V veliko pomoč mi je zlasti
ponoči, ko mož kliče z pritiskom na gumb. Sreča je, da mu
desna roka kar dobro služi.
Tako lahko mirno spim ob
nepokretnem možu.
Še enkrat hvala za nabavo
naprave.
Ivica Burggraf

SPOMIN NA VESNO
Na štirinajsto obletnico
Vesnine smrti sva z možem
obiskala njen grob. Vesna
Kotnik je bila najina prijateljica in še danes se spominjava
njene dobre volje in njenega
nalezljivega smeha.
Bila sva zelo presenečena,
kako se je okolje na Limbuškem pokopališču spremenilo.
Postavili so novo ograjo in uredili okolico pokopališča.
Prižgala sva svečko na Vesninem mnogo preranem grobu in
opazovala lepe modre mačehe,
ki so spominjale na lepo jasno
nebo tega dne.
Obiskala sva tudi grob gospe
Mirjam Stajnko Rogel, ki je
umrla pred šestimi leti. Tudi
njen grob so krasile prelepe
cvetlice.
Bil je jasen in topel dan. Malo
sva se sprehodila in razmišljala
o tem, kako čas hiti in hiti...
Jožica in Ivan Ivanjšič
Stran 11
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POHOD V NEZNANO

Prišel je dan pohoda, zbralo se ga obdaja. Tega so bili najbolj
nas je kar 16. Juhu, to bo vese- veseli naši najmlajši udeleženci
lo. Med nami so bili tudi otro- pohoda. Oglasili so se tudi naši
ci. No, pot pod noge. Odpravili
smo se proti Trem ribnikom,
nato pa proti Piramidi. Vmes
smo imeli nekaj postankov in
občudovali mesto Maribor s
ptičje perspektive. Oh, kako je
lepo naše mesto. Na samem
vrhu Piramide sem iz nahrbtnika potegnila še daljnogled, to

Marija Koser

Tudi okrepčilo se je prileglo.

Kar nekaj časa sem premlevala, kako bi zaposlila naše člane
malo drugače, porodi se mi
misel, ja na pohod vendar! No,
ideja je bila, vabilo tudi, prijave so se pričele. Na začetku je
zelo slabo kazalo. Vse bolj se
je bližal datum pohoda, bolj so
Vzpon na Piramido
me člani radovedno spraševali:
kam pa gremo? Jaz pa seveda je bilo še veselje. Ta dan je bil
brez oblačka, Bedo mi je rekel,
da imam veze tam gori, saj
smo imeli prečudovito vreme.
Po kratki predaji daljnogleda,
smo prebrali zgodovinske zapiske o samem gradu, ki se je
nekoč bohotil na Piramidi.
Popoldne se je nagibalo večeru
zato smo se odpravili nazaj
Na začetku poti, še zadnja navodila
proti društvu. Ustavili smo se
pri Treh ribnikih in občudovali
nisem smela nič izdati! Še račke, želve, ribe in zelenje, ki
sekretar me je preizkušal! Vse
do zadnjega sem vzdržala. V
petek, dan pred pohodom, je
bilo v društvu naenkrat za
pohod zainteresiranih okrog 20
članov. O, to pa je že nekaj!
Hitro smo sprejeli plan B zaradi prigrizkov. Ta dan je deževalo, vsi skupaj smo upali, da
nam bo na dan pohoda sijalo
Joj, kakšna riba. Glej tisto tam.
sonce.
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trebuhi, zato smo hitro poklicali dostavo pizz. Sledilo je okrepčanje, veliko smeha ...
To je bil pa res en zelo lep
popoldan! Obljubila sem, da se
bomo ponovno podali na
pohod v neznano, saj je ta bil
prečudovit. Ker pa so naši člani v dobri kondiciji jih bom
naslednjič popeljala malo dlje.
Do jeseni prisrčen pozdravček!
Marija Koser

ZAGODEL NAM JO JE
TISKARSKI ŠKRAT
V junijski številki glasila je
prišlo v prispevku z naslovom
»Kako je mogoče, da sem vsepovsod« do neljube tiskarske
napake.
Zapisali smo: V zakonu sta se
nama rodila dva sinova, ki sta
že odrasla.
Popravek: V zakonu sta se
nama rodila sin in hčerka, ki
sta že odrasla.
Avtorju članka g. Zupancu Ferdinandu se za nastalo napako
opravičujemo.
Info društva
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MOJA ŽIVLJENSKA
POT

Sem Ivica Burggraf rojena
Milošič. Moje rojstno mesto je
Ptuj. Rodila sem se 10. 12.
1931 leta mami Nežki in očetu
Ivanu Milošič. Na očetovo
žalost sem bila že četrta od treh
deklic.
Brezskrbna otroška leta so
hitro minila. Zelo rada sem
obiskovala otroški vrtec. Teta
Marija je bila naša vzgojiteljica. Osnovno šolo v Mladiki
Ptuj sem obiskovala do tretjega
razreda. Leta 1939 sem čez noč
zbolela za hudim meningitisom. Posledice so bile popolna
oglušelost. Hudo je bilo za vse
nas, ker se je vse spremenilo.
Ob nemški okupaciji sem bila
vpisana v gluhonemnico v
Graz-u. Vsa štiri leta, ki sem
jih preživela tam, sem lahko
šla domov k staršem samo ob
praznikih. Kljub vojni in nenehnemu bombardiranju, so to
bili zelo lepi časi. Starše sem
najbolj razveselila z spričevalom, saj sem bila pridna in
dosegla pravdober učni uspeh.
V bombnem napadu 1945 leta
je bil zavod, kjer smo prebivali
in obiskovali šolo, popolnoma
September 2008

popolnoma porušen. Ob tem je
umrla ena deklica. Na srečo
ostalih gojencev ni doletelo nič
hudega, razen nekaj zlomov in
veliko strahu. Konec vojne sem
srečna dočakala doma pri starših, saj so nas poslali domov,
ker za nas niso imeli kam primernega prostora na namestitev.
Po vojni sem obiskovala
poklicno šolo in se izučila za
šiviljo. 1950 leta sem uspešno
opravila strokovni zpit. Zaposlila sem se kot šivilja, vendar
sem morala čez nekaj mesecev
dati odpoved zaradi hude
mamine bolezni.

IZ MOJEGA ŽIVLJENJA
Zelo naglušno dekle potrebuje
audiogram, ki ga bova s pomočjo mojega tolmačenja pridobile v ORL ambulanti.
Zakon ji dovoljuje uporabo
tolmača. Sestra ob sprejemu
zavrne moje tolmačenje in se
pogovarja z dekletom, kot s
slišečo osebo. Ignorira me.
Dekle vztraja , da jo spremljam
v ordinacijo. Doktor ji sname
slušni aparat in kriči na njo, da
bi ga lahko razumela. Ona
negotovo poglejuje k meni, da
bi ujela moje kretnje.

Leta 1953 sem se poročila z Doktor zahteva, da neham
možem s katerim sva skupaj mahati okrog sebe! Nadaljujem
preživljala lepe in hude dni vse s tolmačenjem njegovih besed,
doktor znova zahteva, da takoj
do danes.
preneham z mahanjem, ker v
Oba sva v mladosti aktivno
nasprotnem primeru ne bo
soodelovala v različnih aktivopravil pregleda. Vpije, da so
nosti društva. Sama pa sem
tolmači gluhim vsiljeni. Pretolbila 8 let v upravnem odboru
mačim. Dekle se odloča... Potdruštva za področje dopisnišrebuje audiogram. Opraviči se
tva. Tudi mož Jože je bil
mi in prosi, da odidem.
dokler je še bil zdrav član nadzornega odbora društva in se Pregled je opravljen. Iz usmilmed drugim redno udeleževal jenja (ali pa ker se doktorji ne
skoraj vseh sej upravnega opravičujejo), ji napiše večji
odbora društva. Redno sem odstotek gluhote. »Naredi ji
dopisovala v glasilo Iz sveta uslugo«.
tišine in naš časopis Naš glas.
Zlatica Hötzl
Redno sva se udeleževala tudi
vseh srečanj in izletov. V društvu sem se vedno počutila
Močna kakor smrt
domače in mi je danes kar
hudo, ko zaradi moževe težke
je ljubezen.
bolezni ostajam doma, saj me
zaradi njegove nepokretnosti
po težki možganski kapi potrebuje skozi cel dan.
Sveto pismo
Ivica Burggraf
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ŠPORT ZA VSE - TEKMOVANJE V ODBOJKI NA MIVKI IN BALINANJU
Društvo gluhih in naglušnih
Podravja Maribor je 2. 8. 2008,
na balinišču v Ljudskem vrtu
ter Športno rekreacijskem
centru Fontana v Mariboru
organiziralo športno prireditev
za gluhe in naglušne ljudi vseh
generacij v okviru akcije šport

vih medsebojnih tekmovanjih,
kjer so se ekipe borile za najboljši rezultat, se je ob 15.00
uri začel veliki finale za najboljša tri mesta. Po napetih dvobojih je med ženskami ekipami
v balinanju zmagala ekipa
DGN Murska Sobota. ZanimiSamo zmaga šteje!

Koser,
udeležence
sta
pozdravila tudi predsednik
športne sekcije našega društva
g. Andrej Vivod in sekretar
ŠZG Slovenije g. Anton Petrič.
Pri organizaciji državnega
Pri naslednjem metu se bom pa potrudil.

za vse v balinanju in odbojki
na mivki. Za balinanje je bilo
prijavljenih 6 moških in 4
ženske ekipe iz 4 društev
gluhih in naglušnih Slovenije
ter za odbojko 7 moških in 6

Najboljši smo!

vo je, da so si enak vrstni red
med prvimi tremi ekipami
izborili tudi moški.Pri Fontani
pa je dve uri kasneje ob 11.00
športne udeležence pozdravil
predsednik športne sekcije
našega društva g. Andrej
Kako sem vesela uspeha!
Vivod. Tudi v ŠRC Fontana so
prvenstva nam je nesebično nam pomagali z nižjo ceno
priskočil na pomoč Balinarski
klub Maribor, ki je omogočil
brezplačno tekmovanje na štirih stezah na balinišču Ljudski
vrt ob nogometnem stadionu v

Vam pokažem zmagovalni met?

ženskih ekip iz prav tako 4
društev gluhih in naglušnih
Mm, mmm,kako pa to diši.
Slovenije, skupno je bilo kar
80 tekmovalcev in ostalih gosigrišča. Za vso nesebično
tov srečanja »Pozdrav poletju
pomoč smo jim zelo hvaležni
2008«.
za kar se jim v imenu vseh tekTekmovanje je začelo ob 9.00
movalcev in našega društva
Pogovor
uri z otvoritvenim nagovorom
najlepše zahvaljujemo. Pri
kapetan balinanja g. Jože
Mariboru. Po izredno zanimi- odbojki na mivki je med ženStran 14
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skami kraljevala ekipa Celja s Milan Mertik in Andrej Drozg
p o m e n l j i v i m i m e n o m sta postregla Majda Kores in
»Playbojčici«, ki je na koncu Andrej Vivod. Razglasitev
rezultatov in podelitev pokalov
ter medalj najboljšim trem ekipam v kategoriji moški in ženske se je začela ob 21.00 uri.
Ob tem smo dobili veliko čestitk in priznanj od udeležencev,
ki so pohvalili odlično organizacijo in trud naših članov z
željo, da se vidimo tudi naslednje leto.

Ženske:
1. mesto DGN CE »Playbojčice«
2. mesto DGN CE »Crazy 2«
3. mesto AURIS Kranj »Ski«
4. mesto DGN MB »SSS«
5. mesto DGN CE
6. mesto DGN MB »Fanta«

Trud in zagrizena borba sta bila poplačana.

prepričljivo brez poraza osvojila vse možne točke, drugouvrščene so bile »Crazy 2« prav
tako iz Celja in tretjeuvrščene
odbojkarice iz AURIS Kranja.
Med moškimi se je na koncu
pokazalo, da so najboljša mesta
osvojili domačini, ki so tako
presenetljivo pokazali izredno

Vesele smo doseženih rezultatov.

Zelo smo veseli, da je bila
u d e l e ž b a n a l e t o šn j e m
športnem srečanju gluhih v
okviru akcije »Šport za vse« v
Mmm, mmm kako diši!

REZULTATI BALINANJA:
Moški:
1. mesto DGN Murska Sobota
2. mesto DGN Celje A
3. mesto DGN Slovenske Konjice
4. mesto DGN Podrav. Maribor A
5. mesto MDG Celje B
6. mesto DGN Podrav. Maribor B

Piknik po končanih tekmah.

balinanju in odbojki na mivki
tako velika in tekmovanje na
različnih področjih istočasno
uspešno izpeljano, za kar se še
enkrat zahvaljujemo vsem
Po končanih tekmovanjih je R E Z U L T A T I T E K E M
udeležencem in prostovoljcem,
bilo organizirano družabno ODBOJKE NA MIVKI:
ki so nam nesebično priskočili
srečanje na dvorišču Doma
na pomoč.
invalidskih organizacij. Večna- Moški:
menska hiša na Trubarjevi ulici 1. mesto DGN MB »Španija«
Strokovni delavec2. mesto DGN MB »Honda«
15 v Mariboru ima prostore za 3. mesto DGN MB »Svet«
sekretar Milan Kotnik
kar 9 invalidskih organizacij 4. mesto DGN Celje »Španija«
kar je edinstven primer v
5. mesto DGN Slovenske Konjice
Sloveniji. Z jedmi z žara, ki sta 6. mesto DGN MB »Nirvana«
jih neutrudno pripravljala
7. mesto DGN MB »PC«
Ženske:
1. mesto DGN Murska Sobota
2. mesto DGN Celje
željo po zmagi in zasluženo 3. mesto DGN Slovenske Konjice
slavili.
4. mesto DGN Podravja Maribor
Zmagovalki.
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ZANIMIVO
PREDNOST
TELESNE VADBE
Človek skozi življenje zadovoljuje svoje osnovne življenjske potrebe. Dihamo zrak,
jemo dobro hrano, pijemo
vodo, se v toplih sončnih žarkih… Že od nekdaj pa ima človek potrebo po gibanju. Gibanje nam pomaga, da se premikamo v prostoru, dosegamo stvari, se urimo, izvajamo svoj
poklic.
Vsak od nas je že kdaj ob
gibanju začutil bolečine. Naš
gibalni sistem je sestavljen iz
kosti, sklepov, mišic in vezi.
Delovanje le teh pa uravnava
živčevje. Kako velike bodo
naše težave je odvisno od veliko dejavnikov.
Razvoj človeškega gibalnega
sistema se začne v materinem
telesu z oploditvijo. Takrat se
naključno sestavi genski zapis,
ki nam bo krojil gibanje skozi
celo življenje. Odločajo o tem
kako trdne bodo naše kosti,
kako veliki bomo, kakšne oblike bo naša hrbtenica, sklepi, ali
bo plosko stopalo in tako naprej.
Hrbtenica začne kazati prve
spremembe, ko smo stari šestnajst let. Od takrat naprej gre s
hrbtenico počasi navzdol, le da
tega takrat ne čutimo.
Nato se naše življenje nadaljuje skozi številne preizkušnje.
Ob pridobivanju izobrazbe presedimo dolge ure ob knjigah,
ali pa začnemo z delom, ki je
običajno težko fizično delo.
Lahko se nam zgodijo različne
poškodbe gibalnega aparata,
Stran 16

ženske se prebijajo skozi nosečnosti in porod. Nekateri se
ukvarjajo z vrhunskim športom. Nato gradimo hišo, kupimo avto in se mučimo za pridobivanje nekaterih materialnih dobrin, za veliko ceno
našega zdravja. Celotno delovno dobo preživimo v istih enoličnih gibalnih vzorcih in še bi
lahko naštevali. Vse to, torej,
način življenja, pogojuje kdaj
bomo prvič začutili bolečine v
sklepih in hrbtenici.
V zreli dobi in pokoju se torej
plača račun za vse tisto, kar
smo do tedaj počeli. Temu se
pridruži še poroza kosti, predvsem pri ženskah po meno pavzi. Slabša prekrvavitev mišic,
tetiv in vezi, prekomerna telesna teža, povišan krvni pritisk,
revmatska obolenja, sladkorna
bolezen in spet bi lahko še naštevali.
Posledično se gibamo vse
manj. Čutimo bolečine v sklepih, predvsem zjutraj, ko vstanemo otrdeli iz postelje. Vse to
pa ni posledica bolezni. Žal ne.
Obraba sklepov ni bolezen,
ampak je normalen pojav stanja našega gibalnega sistema,
tako kot nam lasje sivijo in se
nam guba obraz. Seveda se
morate o težavah posvetovati z
zdravnikom, vendar lahko za
boljše počutje največ naredite
sami.
Kaj pa lahko sami naredimo?
Z redno aerobno, telesno vadbo ohranjamo splošno telesno
kondicijo. To pomeni, da lažje
prenašamo vztrajnostne napore, da je v dobri kondiciji naš
gibalni aparat in kardioraspilni
NAŠ GLAS

sistem. To dosežemo z redno
telesno vadbo v smislu rednih
sprehodov, kolesarjenje, plavanje, splošne aerobne vaje, družabni športi kot je kegljanje…
Seveda pa ni vseeno kakšne
telovadne vaje izvajamo. To
moramo početi pod nadzorom
strokovno izobražene osebe, ki
pozna različne oblike vadbe
primerne za različne starostne
skupine ljudi, z različno vzdržljivostjo. To zagotovo fizioterapevt je. Vaje, ki jih izvajamo
so izključno namenjene krepitvi posameznih mišic in ohranjanju gibljivosti sklepov.
Telovadi lahko vsak!!! Tudi
tisti, ki ima visoki pritisk, osteoporozo, sladkorno bolezen,
itd. Pomembno je le to, da se
ob tem zabavate, sprejemate
pozitivno energijo in se veselite življenja.
Smo pa že na začetku povedali, da gibanje pomeni življenje
in nam daje optimizem, da
vztrajamo, se trudimo in skrbimo za svoje najdragocenejše-to
je zdravje.
Zlatica Hötzl

Če je drago, boš jokal
enkrat, če je poceni,
pa večkrat.
Hindujska modrost
September 2008

FOTO UTRINKI POZDRAV POLETJU

Pozdravni nagovor in potrebne informacije.

Zdaj pa dajmo!

»Balinčki.«

Sta kaj natrenirana?

Samo malo barve jim še manjka.

Dober tek!

Vonj po vrtnici vedno ostane tudi na roki, ki jo podarja.
Heda Bejan
September 2008

NAŠ GLAS
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OBVESTILA in VABILA
∗

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

∗

Mednarodni dan gluhih v Mariboru bo 27. septembra 2008, vljudno vabimo vse
člane društva, da se udeležijo svečane akademije v Slovenskem narodnem gledališču
ob 12. uri. Ogled kulturnih znamenitosti mesta Maribor bo ob 10.00 in ob 14.00 uri u
vodičem in tolmačem. Ogled prijavite v pisarni društva. Prijave za kosilo pod Pohorjem zbiramo do 10. septembra 2008 v pisarni društva.

∗

Vaje kulturne skupine za nastop na Mednarodnem dnevu gluhih so vsak petek od
17.00 ure dalje.

n

∗

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

∗
∗
∗
∗

Vsak torek in četrtek so treningi balinanja pri Balinarskem klubu Branik Maribor in Voličina.
n

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

B

∗

Vsako sredo in petek od 17:00 do 22:00 ure lahko uporabljate 4 računalnike v računalniški sobi za brskanje po spletu in e-učenje.

n

Vljudno vabljeni k sodelovanju pri aktivnostih v društvu

Eni govorijo, kar vedo,
drugi vedo,kaj govorijo.
Romunska modrost
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POEZIJA, RAZVEDRILO...
OTROKOVA LUČ
Otroka ne preslepiš.
V hipu jo začuti.
Luč.
Ne vidi, ne sliši,
ne vprašuje,
Le vpija lepoto.
Napaja se z odsevi
teles, duše.
Hrani se z izlitji
čistih prvin.
Blagost ga pomirja.
Potem ne joče.
Otrok.
Vrača se,
spaja z nevidnimi.
Majda Senica Vujanovič

KO SI SPET ROŽA
Ko si spet roža
cvetiš.
Zreš v nebo polna
sonca.
Čutiš prostor,
čutiš širine..
Razpneš krila, dišavjekristalno čista.
Ne bojiš se,
hočeš biti svoja,
samo svojanikomur v napoto,
nepoznana,
zapeljivo lepa popolna.
Ko si spet roža
cvetiš.
Majda Senica Vujanovič
September 2008

JANUARSKA

ŠALE

IMPRESIJA

»Tri hude prekrške ste storili!«
je hud policist. »Še tistega, ki
vam je dal vozniško dovoljenje, bi bilo potrebno kaznovati!«
»Saj so ga že zaradi ponarejanja dokumentov!«

Vlaknasta megla.
Zastrta polja, strmine
in že si dahnil vamene z ostrino,
z mehkobo dne.
Joče lužnati sneg.
Le tu in tam
naletava,
komaj vidne pahljače.
Breza se
otrebi.
Polni boki v
spočiti temni muževini.
Pritihitapijo
vonjave se, prezgodnje,
sladke…
V moji duši brezje…
Avem,
ne bo ga večPotonil je kot sneg
v neznane dalje.
Majda Senica Vujanovič

Če želite,
da se bodo uresničile
vaše sanje,
se morate najprej
prebuditi.
Naj vam uspe
ta podvig letos.
Ressner
NAŠ GLAS

»Ste že dobili nove uniforme?«
je Janez vprašal prijatelja, sicer
državnega uradnika.
»Kakšne uniforme?« se je
začudil.
»Ja, slišal sem, da boste vsi
državni uradniki dobili uniforme. Moški boste dobili spalne
vreče, ženske pa blazine za pod
glavo.«
Sin je vstopil v spalnico staršev, ko je oče opravljal zakonske dolžnosti z mamo.
»Očka, kaj pa delaš?«
»Bratca ti bom naredil!«
»Prav! Ko boš končal pa pridi
še k meni, da mi boš naredil
kolo!«
»Ženskih obiskov ne bom trpela« je rekla stanodajalka najemniku.
»Kaj pa moški? Lahko pridejo
na obisk?«
»Ja, to pa dovolim.«
»No potem bom pa stanovanje
najel za svojo prijateljico!«
»Že dve leti sem svobodni
umetnik - pisatelj.«
»In? Si že kaj prodal?«
»Sem! Najprej avto nato pa še
stanovanje.«
Oglas v časopisu:
»Prodam psa. Žre vse. Posebno
rad ima otroke.«
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Mednarodni dan gluhih, Maribor 2008
Častni pokrovitelj predsednik RS dr. Danilo Türk

75. obletnica delovanja društva
gluhih in naglušnih Podravja
v soboto, 27. septembra 2008

Program:
Do 9.30

Prihod udeležencev (Ljudski vrt)

Ob 10.00 Sprejem, župan Mestne občine Maribor g. Franc Kangler
Ob 10.30 Organiziran ogled mesta za obiskovalce (z vodiči in tolmači)
Ob 12.00 Svečana akademija, Slovensko narodno gledališče
Ob 16.00 Družabno srečanje, Arena (pod Pohorjem)

Vljudno vabljeni
Spremljajoče aktivnosti:
- Izdaja biltena ob 75. obletnici delovanja društva
- Prireditve ob Mednarodnem dnevu gluhih v Sloveniji (razstava)
- Tiskovna konferenca: 23. 9. 2008 (predstavitev iz dela in življenja invalidov sluha) v prostorih društva, Trubarjeva ulica 15, Maribor
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,

