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Jesenski teËaj govora v 
Simonovem zalivu

Na jesenskem tečaju govora. (Foto D. Papež)

Ustvarjale smo čudovite izdelke... (Foto D. Papež)

V nedeljo 12.10.2014 sva se z možem 
prvič udeležila tečaja govora. Prišla 
sva z mešanimi občutki. Veselila sva 

se srečanja z ljudmi, ki imajo enake proble-
me in težave, obenem pa zaskrbljena ali mu 
bo uspelo, da bo nekoč spet govoril. 

Težko je živeti, ko besede ne gredo iz ust, 
pa bi se rad s svojima hčerkama še toliko 
pogovoril. Udeleženci tečaja so bili razdelje-
ni v dve skupini. Prvo skupino Štajercev je 
vodil njihov logoped iz Maribora, ostali smo 
bili združeni v skupini, ki jo je vodila logo-
pedinja ga. Nataša Prebil. Vsaka skupina 
je imela po dva pomočnika. To so čudoviti 
ljudje, ki so nas učili tehnike govora in nam 
vlivali pogum za nadaljevanje. Za tako vr-
sto govora je potrebno veliko vaje in truda. 
Ob koncu sem občutil kar malce utrujeno-
sti. Po svojih močeh in zmožnostih sem z 
ostalimi izmenjal dragocene izkušnje. Hvala 
vsem strokovnjakom in udeležencem za 
pomoč, pogum in upanje, ki sem ga dobil 
skozi tečaj. Prav tako gre zahvala vsem, ki 
organizirajo in vodijo tečaj, osebju, ki je po-
skrbelo za udobno bivanje in okusno hrano. 
Veselim se, da se spomladi zopet srečamo. 

Spremljevalke in spremljevalci smo se zbi-
rali skupaj. Vodila nas je ga. Jana Papež, 
ki je poskrbela za material iz katerega 
smo ustvarjale čudovite izdelke. Izdelovale 
smo prtičke, krasile vaze, izdelovale nakit, 
okraske.… Vseskozi nam je svetovala in s 
svojim optimizmom poskrbela, da smo se 
počutile manj zaskrbljene. Med delom smo 
si izmenjale izkušnje in koristne informacije. 
Ob koncu smo priredile razstavo izdelkov, 

ki smo jih naredile na delavnicah, ter manj-
šo pogostitev in razvedrilni program za vse. 

Irena in Branko Ukmar
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Hotel Radin je imeniten že na pogled. (Foto I. Košak)

Program Ohranjevanja 
zdravja Radenci 2014

Ko smo  letos za  lokacijo  programa 
Ohranjevanja zdravja izbrali  hotel 
Radin nas je k temu, poleg ugo-

dne cene, vodilo  tudi prepričanje, da lah-
ko velik, soliden  hotel  lažje ponudi širše 
možnosti  izvajanja različnih rekreativnih in 
zdravstvenih aktivnosti. Odkrito rečeno, 
se meni  ni niti  sanjalo, kako  nam bo to, 
še posebej letos,  dobrodošlo. Iz cenovni 
razlogov, smo rok programa postavili že 
na sam rob sezone od 30.8. - 5.9.2014 
v upanju , da bomo za rep ujeli še nekaj  
poletja. A, vse zaman. Deževnemu pole-
tju je sledila, nič manj muhasta posezona. 
Ne spomnim se , da bi nam kdaj vreme 
nagajalo, pri izvedbi kakšnega program, v 
tolikšni meri  kot letos. Res je, da pri tem 
nismo bili edini, saj je deževno vreme na-
redilo veliko škode še posebej primorske-
mu turizmu, pa tudi nam ni ravno  priza-
našalo, tako smo morali npr. zaradi dežja 
zaključni test gibalnih sposobnosti opravi-
ti v veliki hotelski avli, kar pa v kakšnem 
manjšem hotelskem objektu seveda ne bi 
bilo mogoče. Kljub temu moram pohvaliti 
udeležence programa, saj so se izkazali 
kot »pravi, kleni člani DLS«, saj so v veliki 
večini, v okviru svojih možnostmi  izvajali s 
programom  predvidene aktivnosti  in se 
nad vremenom niti niso posebej pritože-
vali. Skupaj s strokovnimi sodelavci  se je 
programa udeležilo 124 udeležencev.

V Prekmurju, oziroma okolici Moravskih 
toplic , Murske Sobote in tudi Radencev 
so mi zlasti všeč  urejene kolesarske steze 
imam vtis ,da je tam bolje poskrbljeno za 
kolesarje kot npr. v okolici Ljubljane. Tudi  
hotel Radin  je že na videz  imeniten in iz-
kazalo se je tudi njegovo osebje . Na voljo 
smo imeli dovolj prostorov za merjenje krv-
nega tlaka in krvnega sladkorja , poseben 
prostor za igranje pikada in občasno smo 
lahko uporabljali Veliko kongresno dvora-
no za izvajanje kulturnih prireditev in pre-
davanj. Prehrana je temeljila na samopo-
strežnem principu tako, da smo si jo lahko 
prilagajali lastnemu okusu. Od hotelskega 
osebja sem izvedel, da v hotel Radin zelo 
rad zahaja, oziroma je tam že kar stalen 
gost, naš znan slovenski pisatelj, častitljivi 

Pred jutranjo telovadbo. (Foto Č. Košak)

Kolesarji na startu kljub neprijaznemu vremenu. (Foto S. Tomšič)
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Nadaljevanje na naslednji strani

stoletnik in očak g. Boris Pahor . Z njim 
sem celo izmenjal  nekaj stavkov in moram 
reči, da je klen gospod »prava slovenska 
grča«. Škoda, da  trenutna oblast g. Pa-
horja sicer navidezno zasipava s praznimi 
priznanji v resnici pa nima posluha za nje-
gova ponosna stališča.

Sicer je program potekal  po že ustalje-
nem vzorcu tako, da so jutranjo telovad-
bo pripravljali že naši stari znanci iz SV: J. 
Dolinar,C. Ivšek  in B. Kostanjšek. Težje 
gibljivo skupino  je vodila ga Š .Kranjc, ki 
ji je pri meritvah tlaka pomagal soprog g. 
M.Kranjc. Jutranjim meritvam smo dodali 
še meritve krvnega sladkorja in indeksa te-
lesne mase, ki sta jih prizadevno opravljala 
sodelavca SV ga. D. Milavec in T. Puša-
vec. Ta novost se je kar dobro prijela , saj 
je bilo opravljenih 85 meritev  in ugotovlje-
nih je bilo 15 primerov povišanega krvne-
ga sladkorja. Povprečno dnevno, pa je bilo 
opravljenih 68 meritev krvnega  tlaka. Po-
leg tega  je ga. D. Milavec pripravila preda-
vanje o Zdravi prehrani, ki ga objavljamo v 
nadaljevanju te številke Obvestil.  Oba pre-
davatelja  pa sta predstavila popotniške 
teme, B. Kostanjšek o Nepalu in T. Puša-
vec  o popotovanju z motorjem po drža-
vah bivše Juge. Zaradi slabega vremena 
so seveda najbolj trpele dopoldanske po-
hodne in kolesarske aktivnosti. Kljub temu 
so kolesarji obiskali Gornjo Radgono, Bad 
Radkgesburg  ter še nekaj bližnjih lokacij 
in podobno so se vremenu prilagajali tudi 
pohodniki.

V rekreacijskih  disciplinah  je bil vpliv dež-
ja manj usoden. Zato so se, kot ponavadi 
,»najbolj krvave bitke« bile v balinanju, kjer 
smo imeli prijavljenih 6 tekmovalnih skupin 
s skupaj 26 tekmovalci. V tej ligi sem v 
okviru svojih skromni h možnosti sodeloval 
tudi sam. Ker smo balinali v zdraviliškem 
parku, so bile bitke  dobesedno krvave, saj 
so se  iz  bližnjega grmovja, navadno že 
okrog 4. ure popoldne, usuli razigrani roji 
krvoželjnih komarjev in jaz sem zanje ,se-
veda  pravi magnet . V dobrih dveh dneh 
balinanja, sem lahko njihovo ljubezen do 
mene, dokazoval tako na rokah ,kot no-
gah. Sicer se mi zdi balinanje dejavnost, 
ki v našem društvu vedno nekako »ogreje 
ozračje«.  Da,  pikado  kot druga rekreacij-
ska aktivnost  pridobiva v društvu vse več 
pristašev je nedvomna  zasluga zakoncev 
Pesjak. Tako smo lahko tudi tokrat z njuno 

Na tekmovanju v pikadu. (Foto Č. Košak)

pomočjo pripravili vse potrebno za trening, 
tekmovanje  in tudi mednarodno srečanje 
v tej disciplini, ki sta se ga poleg naših hr-
vaških prijateljev udeležila tudi predstav-
nika Nemške zveze laringektomiranih ga. 
Silke Fögsges in g. Werner Semeniuk. 

Zdi se,da gospodarska kriza  zavira tudi  
mednarodno sodelovanje invalidskih orga-
nizacij.  Želi smo  dokazati, da temu ni nuj-
no tako. Z našimi sosedi  Hrvaško zvezo 
laringektomiranih že tradicionalno dobro 
sodelujemo, kar je seveda tako zasluga 
geografske bližine, kot tudi  tesnega pri-

jateljstva med dr. M. Manestrom predse-
dnikom Hrvaške zvez laringektomiranih in 
našim častnim predsednikom Slavkom Ri-
bašem. V Radence smo povabili hrvaške 
sotrpine, da pomešamo balinanje, pikado 
in kulturo. Seveda ni bil  namen srečanja 
tekmovanje ampak predvsem druženje. 
Povabilu se je prijazno odzval zbor Hrva-
ške zveze laringektomiranih, ki ga z vsem 
žarom  vodi  prof. logopedije ga. Tamara 
Ivanović Živković. Po končanih srečanjih v 
pikadu in balinanju je Hrvaški zbor nastopil 

Meritve ITM. (Foto Č. Košak)
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v Veliki kongresni dvorani. Evropski himni 
so sledi stari »štikelci« in nostalgična »Za 
dobra stara vremena«  (Novi Fosili) nas je 
vrnila v  dobre, stare čase naše Juge, čas 
naše mladosti … Ob Kalemberjevi  »Ani« 
je spontano ploskala vsa dvorana.  Bilo je 
čarobno. Ker je 3. september  rojstni dan 
našega Slavka Ribaša smo mu skupaj  če-
stitali z » Vse najboljše za te…« in za finale 
je sledila še »Mi se mamo radi..« Hrvaški 
prijatelji bilo je lepo.Hvala. Kaj pa naši re-
zultati ? Evo.

Balinanje
1. mesto Josip Marcijuš
2. mesto Ladislav Flisar
3. mesto Boris Javornik

Pikado
1. mesto Boris Koštomaj
2. mesto Ladislav Flisar
3. mesto Janez Salamun

V četrtek se nam je že močno  približal 
čas našega odhod in zaradi slabega  vre-
mena smo morali opraviti zaključne teste 
gibalnih sposobnosti v pokritem  prostoru  
in hotelska avla nam je prišla kot naro-
čena. Naslednji dan smo se poslovili od 
naših udeležencev in gostov z željo, da se 
ob letu osorej ponovno srečamo.

Ivan Košak

Slovo od gostov iz tujine. (Foto Č. Košak)

Zaradi naliva smo test gibalnih sposobnosti opravljali v hotelski avli. (Foto Č. Košak)

NOVI ČLANI

Smonkar Janez
Ruše

Moljk Zlatka
Krško

Lombar Slavko
Kropa

Prislan Franc
Postojna

Veit Radivoj
Domžale

Moljk Zlatka
Krško

Šmarčan Drago
Šmartno v Rožni dolini

Za finale pa, “Mi se mamo radi...”. (Foto Č. Košak)
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Zdrav naËin življenja

Zdrav način življenja vodi k boljšemu počutju in ohranjanju dobrega zdravja. Človeški organizem za nemoteno delova-
nje potrebuje ravnovesje, ki ga zagotavljamo s pravilno prehrano, redno telesno dejavnostjo, duševnim ravnovesjem, s 
sprostitvijo in počitkom.

»Ljudje prvo polovico življenja zapravljamo zdravje, da bi pridobili bogastvo, drugo 
polovico življenja zapravljamo bogastvo, da bi nazaj pridobili zdravje.« (Voltaire)

Zdrava prehrana

Hrana je vir življenja, saj organizmu zagotovi energijo, gradbene materiale, varovalne snovi in vodo. Telo potrebuje vse 
hranilne snovi: beljakovine, ogljikove hidrate, vlaknine,  nenasičene maščobe,  vitamine, minerale, vodo, antioksidante. 
Zdravje si krojimo tudi pri mizi z vsebino jedilnika, velikostjo porcij in količino kalorij (Joulov), ki jih zaužijemo. Dnevno naj 
bi zaužili 6 do 8 kozarcev tekočine oziroma najmanj 1,5 litra (navadna voda, mineralna voda do 0,5 litra, nesladkan čaj, 
nesladkan kompot, sadni sokovi). Alkoholne pijače – občasno in v varnih mejah.

Pravilna prehrana mora vsebovati:

• čim več žit in žitnih izdelkov kor je črni kruh, testenine, riž…, 

• sadje in zelenjavo, od tega naj bo najmanj ena tretjina svežega sadja in svežih solat,

• mlečne izdelke, ribe, jajca, perutnino, meso,

čim manj slaščic, maščob in sladkorjev.• Nadaljevanje na naslednji strani
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Na predavanju o zdravem načinu življenja. (Foto Č. Košak)

Nadaljevanje s prejšnje strani

Koraki do zdravega prehranjevanja

V jedi uživajte!

Jejte pestro hrano, ki naj bo pretežno rastlinskega izvora.

Bodite vsak dan telesno dejavni in jejte toliko, da bo vaša telesna teža normalna.

Večkrat na dan oziroma najbolje pri vsakem obroku jejte kruh, žita, testenine, riž, krompir. 
Izbirajte polnozrnate izdelke.

Večkrat na dan jejte veliko sadja in zelenjave.

Jejte čim manj maščobe in izdelkov, ki vsebujejo maščobe (npr.: mesne izdelke, namaze). Omejite količino zaužitega 
mesa in mesnih izdelkov. Izbirajte puste vrste mesa. Enkrat ali dvakrat na teden uvedite brezmesni dan.

Dnevno uživajte zmerne količine posnetega mleka in manj mastne mlečne izdelke.

Čim redkeje uživajte slaščice in sladke pijače (sladkane sokove, gazirane pijače).

Hrano solite čim manj in ne jejte že pripravljenih slanih jedi.

Hrano pripravljajte na zdrav način in higiensko neoporečno. Hrano dušite, kuhajte ali pecite, vendar je ne cvrite. 
Dodajte ji čim manj maščob, soli in sladkorja.

Če pijete alkohol, ga pijte malo in ne vsak dan.

Odločitev o temu kaj, kdaj in kako bomo jedli je samo naša.

Telesna dejavnost 

Vsaka oblika gibanja, ki se je lotevamo z veseljem, jo izvajamo redno in nas ne obremenjuje, koristi našemu telesu. 
Telesna dejavnost spodbuja funkcionalno sposobnost organizma v celoti in zagotavlja potrebno psiho-fizično dinami-
ko. Gibanje pomaga preprečevati in zmanjševati dejavnike tveganja, ki so vzrok za težave in obolenja kot so debelost, 
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povečane vrednosti sladkorja, holesterola in drugih maščob v krvi, zvišan krvni tlak ipd. Obenem pa gibanje pomaga 
tudi pri premagovanju stresa in izboljšanju razpoloženja. Telesna aktivnost omogoča optimalno delovanje srca in žilja. Pri 
treniranih posameznikih se pulz v mirovanju zniža, srce se umiri, dela bolj ekonomično in bije dlje.

Priporočila Svetovne zdravstvene organizacije pravijo, da za doseganja večine koristi za zdravje pri odraslih zadošča 
telesna dejavnost, ki traja skupaj vsaj 30 minut na dan.

Duševno ravnovesje

Da bi bili zdravi, se moramo naučiti upravljati svoja čustva. Vzgajanje čustev ni preprosta naloga, začeti je treba pri svojih 
mislih. Naše misli naj bodo vedno pozitivne, saj se to odraža tudi na našem telesu.

Izogibati se moramo konfliktnim situacijam, sodbam ali naštevanju svojih zamer. Pri tem pomaga kakšen zanimiv konji-
ček ali različne metode namenjene sprostitvi in razbremenitvi organizma – od avtogenega treninga, joge in meditacije do 
dihalnih vaj, mišične sprostitve, skupinske terapije, strokovnega svetovanja.

Sprostitev in počitek

Sproščanje je bistvena sestavina zdravega načina življenja. Ko smo sproščeni, življenje doživljamo v večji meri, saj smo 
potrpežljivi in sposobni najti zadovoljstvo v vsakodnevnih stvareh. Napetosti niso škodljive samo za telo, pač pa tudi 
ovirajo um in zmožnost uživanja življenja.

Čeprav srce nikoli ne miruje, pa se med počitkom in spanjem razbremeni in okrepi – deluje bolj počasi in umirjeno. Pri-
merna količino mirnega, krepčilnega spanca varuje srce in žilje ter organizem nasploh.

Proti stresu lahko delujemo na različne načine:

• s prehrano: z manj sladkorja, soli in maščob, manj kofeina in alkohola ter veliko vitaminov, mineralov, encimov, 
koencimov, antioksidantov in vlaknin,

• z gibanjem: telesna dejavnost je učinkovito sredstvo za preprečevanje in lajšanje stresa ter odpravljanje njegovih 
škodljivih posledic,

• s počitkom in spanjem: organizem se popolnoma sprosti in razbremeni, okrepi, očisti, pomladi in utrdi, 

• z delom: priljubljena poklicna dejavnost, domača opravila in hobiji spadajo med pomembne dejavnike preprečeva-
nja in premagovanja stresa,

• koristne so tudi številne tehnike in metode: izberite tisto, ki vam je najbolj pisana na kožo, se o njej poučite in jo po 
potrebi kombinirajte z ostalimi.

Preobremenjenost in stres spadata med največje sovražnike srca in žilja. Poskrbite, da vas bosta čim manj ogrožala. 

Zdravje ni nekaj, kar lahko kupimo ali kar nam lahko nekdo da.

Zdravje je zavestna odločitev.

Ne odlašajte z nečim, kar lahko spremenite že danes.

Dragica Milavec

Dragica meri krvni sladkor. (Foto Č. Košak)

Naslov društva:
DLS

Parmova 53/IV
1000 Ljubljana

Tel.: 01 / 436 03 58, 
fax: 01 / 436 03 59

Transakcijski račun DLS:
SI56 6100 0000 1418 487

Davčna številka DLS: 68713401
E-mail: drustvodls.si@gmail.com

Spletna stran: www.dls-slo.si

UREDNIŠKI ODBOR:
Odgovorni urednik: 

Ivan Košak
Urednica: 

Marija Tomšič
Član uredništva: 

Danilo Papež
Oblikovanje in priprava: 

Gorazd Meden
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Jesenski tridnevni pohod 2014
Škofjeloško hribovje

Vodnik Janez in žena Jana sta nas lepo sprejela. (Foto B. Bubnič)

Spomini na jesensko srečanje pohodni-
kov laringektomiranih Slovenije. Tridnevni 
gorski pohod se je odvijal  od petka 10. 
do nedelje 12. oktobra 2014. V hribih nad 
Soriško dolino smo se utaborili v prijetni 
gostilni z apartmaji Blegoš v kraju Javorje. 
Slikovita vasica na nadmorski višini 700m. 
Od tukaj je bil lep pogled v dolino in za nas 
prijetno presenečenje v hribe, kamor smo 
bili namenjeni, Blegoš, Mladi vrh, Stari vrh 
in Koprivnik.

Organizatorji in obenem vodniki pohoda 
so nam za prvi dan privoščili lažji. začetni 
pohod. Izbrani hrib Mladi vrh, z nadmorsko 
višino 1374m,  ter naprej na Stari vrh nad 
Škofjo Loko, z nadmorsko višino 1217m. 
Drugi dan pohoda smo bili prepričani v 
našo dobro fizično pripravljenost. Pred 
nami je bil vzpon na nekaj višje ležečo pla-
noto Blegoš, 1562m. Nobenih pomislekov 
ni bilo. Vsi prav veseli in pogumni smo se 
podali na pot.  Spremljalo nas je čudovito 
vreme. Uspešno smo dosegli tudi ta cilj. 
Po gasilski sliki, na vrhu planote,  smo se 
spustili do koče in se na prijetnem sončku 
pogreli, odpočili in okrepčali. Veliko bi se 
dalo napisati o tem , kaj smo videli in spo-
znali med potjo na to zeleno planoto. Po-
časi smo se morali vrniti v dolino. Pogled 
se  zaustavi na pobočjih, posejanih z vasi-
cami, kot bi bilo v pravljici. Naj, omenim še 
to. V petek in soboto, ko smo se vračali iz 
pohoda smo imeli vmesni postanek v pri-
jetnem kraju Podvrh, kraj nad vasjo Javor-
je. Tu imata namreč Janez, naš vodnik in 
organizator pohodov ter njegova soproga 
domačijo, kamor se zatekata v prostem 
času. Lepo sta naju sprejela in pogostila 
z dobrotami, čajem, kavo in ostalo pijačo. 
V imenu vseh udeležencev se jima prav 
lepo zahvaljujem za dobrosrčnost. Veseli 
pa smo bili tudi druženja z njuno psičko 
Brino, ki nas je spremljala na pohodih in 
nam delala družbo.

Dočakali smo zadnje jutro. Zaključni po-
hod na goro Lubnik, z nadmorsko viši-
no1025m in lepim pogledom v dolino, kjer 
vijugata reka Sava in Sora, na Škofjo Loko, 
Medvode in vse do Ljubljane. Kot za šalo, 
smo tako zaključili tridnevno rehabilitacij-

Vzpenjamo se, prepričani v našo dobro kondicijo. (Foto B. Bubnič)

Gasilska na vrhu Blegoša. (Foto B. Bubnič)

sko in prijateljsko druženje. Organizatorju 
in voditeljem se prisrčno zahvala.

P.s.

Po nabiranju moči za telo in dušo sem 
nadaljeval z govornimi vajami, ki so pote-
kale v Izoli pod okriljem Društva laringek-
tomiranih Slovenije. Mentorica, g. Nataša, 

logopedinja je zopet strokovno podajala 
napotke k pravi poti za učenje nadome-
stnega govora. Prijetno je bilo v družbi 
meni podobnih-željnih biti enak z ostalimi. 
Še bom prisoten na takih tečajih in sreča-
njih. Hvala!

Ivan Krumpak
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Na zasedanju se je dvorana napolnila skoraj do zadnjega kotička. (Foto I. Košak)

2. del nadaljevanje iz prejšnje številke Ob-
vestil

Zvezni kongres laringektomiranih  ZR 
Nemčije se je odvijal od 9.-12. julija 2014 
in je bil po mojem mnenju zelo ekonomič-
no organiziran, saj je istočasno združeval 
najmanj tri osnovne sklope aktivnosti. Vo-
lilno skupščino, razrešitev starih organov 
in izbiro novega vodstva, ta del je bil na-
menjen izključno članom Zveze laringekto-
miranih Nemčije. Posvet članic Evropske 
konfederacije CEL, ki so se ga udeležili 
zgolj predstavniki posameznih držav čla-
nic in tretji del, ki je obsegal različne de-
lavnice in sklepno zasedanje, ki so se ga 
skladno s svojimi nagnjenji lahko udeleže-
vali vsi prisotni.

Kljub natančnemu načrtovanju je bila pri-
prava kongresa organizacijsko zahtevna 
naloga, saj je število delegatov skupščine 
skoraj doseglo število vseh članov DLS 
, torej preko štiristo udeležencev, ki so 
skoraj do zadnjega kotička zapolnili kon-
gresno dvorano. Kongresa so se udeležil 
gostje: AnitaTack ministrica za zdravstvo 
in okolje dežele Brandeburg ,Elona- Mül-
ler-Preinseberger podžupanja mesta Pot-
sdam, dr. Franz Kohlhuber tajnik Krebshil-
fe (Krebshilfe je  neprofitna organizacija, 
ki v prevladujoči meri financira delovanje 
nemških društev laringektomiranih podob-
no kot naš FIHO), Verena Bentele poobla-
ščenka zvezne vlade za invalide in g. Vol-
ker Langguth-Wasem predsednik nemške 
zveze za samopomoč BAG. In kaj je pri 
tem posebnega ? Da, sta ob slednja inva-
lida, g. Volker je prizadet v rasti in ga. Ve-
rena je slepa. V Nemčiji očitno geslo »Nič 
o invalidih, brez invalidov« jemljejo bolj do-
sledno, saj so lahko  funkcionarji zvezne 
vlade tudi invalidi medtem, ko jih  pri nas, 
zmoremo preštejemo na prste ene roke. 
Na koncu se je bivši predsednik Nemške 
zveze laringektomiranih W. Kubitza zahva-
lil dr. F. Kohlhuberju za tesno sodelovanje 
Krebshilfe-ja s podaritvijo  umetniške slike. 

Veliko bolj neformalno in zanimivo je bilo 
delo v šestih delavnicah,  ki so jih vodili 
strokovnjaki: zdravniki, psihologi, social-
ni delavci, itd. in so  bile organizirane za 

Kongres Zveze laringektomiranih 
ZR NemËije v Postdamu 2014

Pogovori v odmoru. (Foto I. Košak)

razpravo o aktualnih temah, ki zadevajo 
laringektomirane. Delavnica z naslovom 
Celostna zdravstvena obravnava larin-
gektomiranih, v kateri  sta profesorja M. 
Fuchs in A. Lübbe pojasnila razloge, ki pri 
laringektomiranih lahko vodijo do razvoja 
kroničnega bronhitisa in hujših zapletov v 
dihalni funkciji, saj po odpustu iz bolnišni-
ce tudi osebni zdravniki, radi kar »nekako 

pozabijo« na možne zaplete  laringekto-
miranih. Poudarjena je bila potreba po 
stalnem nadzoru in spremljanju zdravstve-
nega stanja laringektomiranih , saj le tako 
lahko preprečimo hujše pljučne zaplete. V 
delavnici Razgovori s svojci, je dr. psiholo-
gije Alexandra Mayer iz Univerze v Leipzi-
gu, poudarila spoznanje: »Rak je bolezen, 

Nadaljevanje na naslednji strani
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W. Kubitza se z umetniško sliko zahvaljuje za sodelovanje predstavniku Kreb-
shilfe-ja dr. F. Kohlhuberju. (Foto I. Košak)

Nadaljevanje s prejšnje strani

ki prizadene celo družino.« Ugotovitev, ki 
sama po sebi ni nekaj 

izrednega , saj jo sem ter tja slišimo tudi 
pri nas, vendar za dejansko odpravo teh 
posledic naredim bore malo. Rak v priza-
deti družini veliko spremeni: delitev delov-
nih opravil, komunikacijo, čustva in vpliva 
tudi na intimno življenje partnerjev. Večino 
vprašanih družinskih članov,  tudi še tri 
leta po operaciji, skrbi ponovitev bolezni in 
približno 30% se jih, tega strahu ne more 
več znebiti. Enotnega recepta za odpra-
vo psiholoških posledic laringektomije ni, 
nekaterim več pomagajo nasveti zdrav-
nikov, drugim pomoč logopedov,tretji se 
bolj oprejo na družino, itd. Veliko podpore 
v razpravi je dobila pobuda, o posebnih 
razgovorih-seminarjih za svojce, kjer bi si  
svojci, tudi ob pomoči prostovoljcev - po-
verjenikov izmenjavali pozitivne  izkušnje 
in si z nasveti medsebojno pomagali.  De-
lavnico Socialno delo na klinikah je vodil 
Ulrich Kurlemann predsednik Zveznega 
združenja za socialno delo v zdravstvu, 
ki je predstavil svoje pozitivne izkušnje pri 
sodelovanju s prostovoljci v mreži samo-
pomoči  na Univerzitetni kliniki v Münstru, 
zavzel se je za krepitev  sodelovanja s po-

verjeniki–prostovoljci in nasprotoval je ten-
denci »rezanja sredstev« za delo socialnih 
delavcev  v zdravstvu, saj so za uspešno 
rehabilitacijo potrebni oboji. Novosti v de-
lavnici Novi trendi v zdravljenju raka glave 
in vratu je predstavi dr. Steffen Domme-
rich, ki najprej poudaril, da z obstoječim 
stanjem ne moremo biti zadovoljni. Zardi 

obsežnosti in pomena te teme, jo bomo 
obravnavali v naslednji številki Obvestil.

Naši nemški kolegi so na kongresu izvolili 
novo vodstvo in novi predsednik Nemške 
zveze laringektomiranih  je postal Friedrich 
Wettlaufer.

Ivan Košak

Rman je naše najbolj znano zdravilo ki se 
uporablja kot ljudsko zdravilo, bodisi za 
zunanjo ali notranjo rabo. Spada v naj-
starejše rastline ki se uporabljajo v ljudski 
medicini.

Pomaga tako, da poživlja krvni obtok, 
celi rane, hitro ustavi krvavitev in zmanjša 
vnetje, spodbuja delovanje ledvic, čisti kri, 
znižuje visok krvni tlak. Pomaga proti tre-
bušnim krčem, izboljšuje prebavo, je anti-
septik, pomaga celo pri trombozi. Pomaga 
proti težavam v meni, vnetju jajčnikov, vne-
tju živcev na rokah in nogah, navalih krvi v 
glavo, vrtoglavici, slabosti, proti težavam z 
očimi, ki jih spremlja solzenje, zbadanju v 
očeh in krvavenju iz nosu, mastni koži... 
Pri vročičnih stanjih spodbuja potenje in 
zmanjša temperaturo.

Rman je trajnica. Raste na sončnih in pol 
senčnih prostorih na suhih tleh, kamnitih 

RMAN - navadni rman / Achillea millefolium
- druga ljudska imena: navadni rman, grenki rman, kačjek, mezinec, korocvetnik, krvarnik, oškerc, rja, ruja, škarucelj, škrebec, škrot, 

škrotovec, jezičec, kaček, korocvet, skrebec, zavrelec, zobci

mestih, gozdnih jasah, ter tudi na njivah in 
vinogradih. Zraste do 50 cm visoko. Cve-
te rdeče-roza-belo, odvisno od sorte. Pri 
nas so cvetovi pretežno bele barve. Najde-
mo ga do nadmorske višine 1900 metrov 
in raste po celi Evropi in tudi po Severni 
Ameriki, Novi Zelandiji in Avstraliji.

Nabiramo celo zel ali samo cvetove. 
Cvetove nabiramo od junija do okto-
bra, spomladi nabiramo mlade liste, od 
poletja do jeseni pa cvetoče poganjke. 
Stebla režemo tik nad tlemi, nato pa 
obesimo, da se posušijo. Cvetovi ne 
smejo počrneti, ker izgubijo učinkovine, 
zato sušimo na prepišnem prostoru v 
senci. Ko so stebla suha, jih narežemo 
na koščke in shranimo v temne kozarce. 
Lahko sušimo tudi v sušilnicah na ne več 
kot 40 stopinj Celzijusa in shranjujemo v 
papirnate vrečke.
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V sebi nima nevarnih sestavin, ne pov-
zroča odvisnost in lahko se uporablja ne-
nehno. Lahko dodajamo drugim čajem. 
Nekateri avtorji odsvetujejo ali celo prepo-
vedujejo uporabo rmana med nosečnostjo 
ali dojenjem. Veliki odmerki lahko izzovejo 
vrtoglavico in glavobol.

UPORABA RMANA

Uporablja se kot čaj, obkladki, kopeli, kre-
me, tinkture, eterična olja in olja za sončenje. 

ČAJ

2 male žlice sušenega lista in cveta rmana 
prelijemo z dva decilitra vrele vode, pusti-
mo pokrito 10 minut. Čaj uporablja pri že-
lodčnih in črevesnih težavah (črevesni ka-
tar, katar želodca in gastritis), pri težavah 
z ledvicami in jetri. Mešamo ga z drugimi 
zdravilnimi zelišči. Čaj zdravi tudi dihala  in 
je primeren za inhalacije. Pitje čaja izboljša 
našo odpornost proti boleznim. Čaj proti 
črevesnim in želodčnim motnjam ne sme-
mo sladkati

TINKTURA 

V litrsko steklenico damo 200 g drobno 
narezanega svežega zelišča, prelijemo s 
sadnim žganjem in dobro zapremo. Pu-
stimo na sobni temperaturi v svetlem pro-

storu. Večkrat dobro pretresemo. Po treh 
tednih precedimo skozi čisto bombažno 
krpo, damo v temne steklenice in shrani-
mo na hladnem in temnem mestu. Uživa-
mo dvakrat na dan po 10 do 15 kapljic v 
kozarčku vode. Tinktura pomaga tudi pri 
vnetju krčnih žil.

OBKLADKI

Skuhamo čaj v 1 l vode, damo dve pesti 
cvetja in listja i prekuhamo, lahko upora-
bljamo za kopeli, umivanje. V prevretek 
namočimo bombažno ali laneno krpo in 
jo toplo položimo na obolelo mesto. Ob-
kladke uporabljamo pri lajšanju bolečin pri 
trebušnih in menstrualnih krčih, tudi pri ce-
ljenju odprtih ran in lažjih opeklin.

ETERIČNO OLJE 

Eterično olje rmana dobimo s parno de-
stilacijo, hladnim stiskanjem in na druge 
načine. To olje preprečuje vnetja in po-
spešuje celjenje ran, pomaga pri aknah, 
dermatitisu, sončnih opeklinah. Lahko, ga 
dodajamo v anticelulitne mešanice. Urav-
nava ženske hormone. Krepi mehur in led-
vica. Pomaga pri revmi, putiki in artritisu. 
Pospešuje prekrvavitev. Dobro vpliva na 
prebavo. Uporabljamo ga pri kašlju, vročini 
in prehladih. Blaži krče in zobobol.

RMANOVO OLJE  /pripravljanje/

Za pripravo tega olja potrebujemo 1 liter 
kvalitetnega koruznega ali olivnega olja, ter 
100 gr drobno zdrobljenega rmana; nalije-
mo v steklenico, zapremo s pergamentnim 
papirjem, ovijemo s čisto krpo in postavi-
mo v lonec s hladno vodo. Kuhamo pribli-
žno 3 ure tako da voda vseskozi počasi 
vre. Ko se voda ohladi, vzamemo stekleni-
co iz lonca, vsebino precedimo skozi gazo 
in prelijemo v manjše steklenice ter zapre-
mo z zamaški od plute in zavijemo v temni 
papir. Takšno olje je odlično za sončenje 
vendar previdno! Rmanovo olje za sonče-
nje je zgolj blago sredstvo za sončenje!

Sveži rman lahko uporabljamo v kulinari-
ki. Mladi rman lahko dodamo v maslo in 
skuto in mažemo po kruhu. Za palačin-
ke s skuto v testo lahko damo dve žličke 
nasekljanega mladega rmana. Mlade liste 
lahko dodajamo juham, spomladanskim 
solatam in zelenjavnim prikuham. Skupaj 
z drugimi zelišči se lahko dodaja v skutine 
namaze in majoneze. Nadvse je uporaben 
tudi pri izdelavi likerjev in zeliščnih žganj-
-grenčic.

Vir: Wikipedia (internet)

Fahira Hlaj

SPOMIN NA RAJNE

V jesensko jutro sonce nam posije,
veter hladen zapihlja,
se bližajo turobni dnevi,
zima kmalu bo prišla.

Že prihajajo Vsi sveti,
na grobovih na tisoče lučk gori,
to je dan spomina naših rajnih,
ki za vedno so odšli.

Na grobove smo cvetje nasadili,
z grenkimi solzami jih zalili.
zdaj spokojno mirno spe,
naša srca pa močno trpe.

Če bi vedeli naši rajni,
da brez njih živeti nam ni lahko,
bi pri Bogu izprosili,
nas k sebi vzeli v nebo.

Francka Kragelj
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Pri Googlu  sporočajo, da so ustanovili 
poseben oddelek, ki se bo s pomočjo 
najnovejših tehnologij spopadel z ra-
kom. Za vodjo te divizije so imenovali 
dr. Andrew Conrada (49), soustanovi-

Google z nano delci 
nad raka

Dr. Andrew Conrad (Foto Google)

telja  Nacionalnega  genetskega inšti-
tuta, ki se ukvarja z metodami genske 
analize krvi, medicinskimi testiranji in 
kliničnim raziskovanjem. Dr. Conrad  
sporoča, da so pri Googlu začeli s 
preizkušanjem  intravenoznih nano 
delcev, ki so tako majhni,da jih lahko 
kar 2000 spravijo v eno samo krvno 
celico. Doktor je pojasnil: »Jedro teh 
delcev  je magnetno zato jih lahko 
pokličete in ujamete s preprostim ma-
gnetom, ki ga položite na zapestje ter  
poizveste, kaj so videli v telesu.« Nano 
delce bo bolnik zaužil v tabletki potem 
pa  bodo lahko potovali po celem  te-
lesu in iskali potencialne rakave celice, 
znake artritisa ali obloge krvnih žil, ki 
lahko povzročijo infarkt, pa tudi pre-
veliko vsebnost soli v organizmu. Pri 

Andrew Conrad kaže kolegom nekatere instrumente, ki jih bodo uporabljali v laboratoriju za biomedicinske raziskave. (Foto Google)

Googlu predvidevajo, da bi lahko s to 
metodo v roku 10 let, odkrivali in zdra-
vili tudi danes najbolj nevarne oblike 
raka kot je npr. rak trebušne slinavke.

Viri: E –svet in internet

Ivan Košak



OBVESTILA - Št. 235

Iz podroËnih klubov

Pri Pesjakovih igrah. (Foto D. Papež)

Hrana na nivoju “Gostilna išče šefa”.. (Foto D. Papež)

PK ©tajerska
in Koroπka

Štajerci in Korošci, smo si še zadnjič 
v tem letu, naredili en res ta pravi,  
prekrasen piknik. Prvega in zadnjega 
v letu, se mi zdi, se nekako najbolj 
veselimo in udeležujemo v največjem 
številu. Imam občutek, da se vsi za-
vedamo, da smo leto starejši, da se 
veselimo vsakega novega jutra in se 
sprašujemo? Koliko in kdo bo drugič 
udeležen? Življenjska pot nas pač pe-
l je po svojem tiru in mi tega ne more-
mo preprečiti, ali spremeniti. Lokacija 
je zopet bila na ta pravem mestu,saj  
nam tudi vreme ne bi moglo do ži-
vega, kajti naš Papež je skrbno na-
črtoval glede vremena  v nekdanjem 
duhu, da nas nič ne more presenetiti. 
Zbrali smo se na že znani stari loka-
ciji. Malce klepeta in pot pod noge 
do te glavne lokacije , kjer se je ta 
naša »fešta« dogajala. Tam je bila 
sprejemna ekipa z našimi kuharskimi  
mojstri, ki so  že počasi pripravljali 
svoje kuharske inštrumente  za peko. 
Začelo se je z aperitivom, klepetom 
in Janinim  ričetom in mesno prilogo, 
na katero bi bili ponosni tudi kuharji  
»Gostilna išče šefa«le tako pripravit, 
po moje le ne bi znali. Še šef Bine bi 
imel o čem kaj vprašat. Po zaužitju, 
ki smo ga, nekateri tudi kar z repete 
pospravili, se je  glavnina odpravila 
na pohod. Bi rekel,ne pretežki, pa 
tudi prelahki ne. Nekaj nas je ostalo 
na samem prizorišču, poleg mojstrov 
kuhinje, ki smo si čas krajšali z bali-
nanjem in tistimi Pesjakovimi igrica-
mi. Seveda, ob taki zagrizenosti čas 
hitro teče. Pohodniki so se vrnili utru-
jeni, lačni in se lahko začeli pospra-
vljat dobrote, naših mojstrov pekačev 
»roštiljarjev«. Vam rečem, smo lahko 
srečni da ne sodelujejo v oddaji »Go-
stilna išče šefa«. Jih po moje, mi ne 
bi mogli najet, bi bili predragi. »Čaga« 
se je, seveda s polnimi trebuščki, ne-
koliko lažje nadaljevala. Eni so udarili 
po klepetu ,drugi spet te družabne 

Ta zadnji piknik
v tem letu

igre in čas je prehitro naredil svoje. 
Morali smo  se j začeti počasi proti 
domu odpravljat. Kaj reči na koncu? 
»Fajn je bilo.« Kratko je bilo. Ostali so 
že bili pohvaljeni. Na koncu smetana 
pride .Papež. Hvala ti na organizaciji. 
Ti rečem, v nulo si jo izpeljal. Le tako 

naprej. Kljub težkim časom upam, da 
ti bo še naprej uspevalo, obdržati ta 
ritem. Želimo si ga že vsi. Dedek Jo-
ško z babi Jeleno imava vas vse rada. 

Josip Marcijuš

Stran 13
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Za Martinovo v Vrhpolje

Vrhpolje, vasica pod Nanosom. (Foto M. Čebokli)

Leto se bliža koncu, zato vljudno vabimo vse člane, podporne člane in simpatizerje PK Štajerske in Koroške 
na tradicionalno prednovoletno srečanje članov 

v soboto, 20.12.2014 v prostorih gostišča Lobnik v Orehovi vasi s pričetkom ob 13. uri.
Gostišče Lobnik, se nahaja v Orehovi vasi, ob cesti v smeri Mariborskega letališča, 

v neposredni bližini železniške postaje Orehova vas.
Za ples, jedačo in pijačo bo poskrbljeno, vi pa s seboj prinesite skromno darilo za srečelov, 

peščico sladkih dobrot ter obilo dobre volje.
Svojim poverjenikom se prijavite najkasneje do torka, 16.12.2014.

POVERJENIKI:
Jožica Petovar: 040 - 602 - 996
Zofka Duler: 02/ 87 - 83 - 823

Branko Motoh: 041 - 371 - 452
Danijel Vuradin: 041 - 755 – 392
Josip Marcijuš: 041 - 549 - 154
Danilo Papež: 041 - 719 – 253

Za PK Štajerska in Koroška: Danilo Papež

Vabilo na prednovoletno srečanje PK Štajerska in Koroška

PK Severna 
Primorska

Vrhpolje je manjša vipavska vasica, ki leži 
pod vsem znanim Nanosom. Bližal se je 
čas Martinovega, zato smo se 25.10.2014 
člani in podporni člani PK Severne Primor-
ske zbrali ravno tam.

Ker smo nekateri prišli iz oddaljenih krajev 
smo si sprva v domačem kmečkem gosti-
šču napolnili naše prazne želodčke. Potem 
pa smo se odpravili na krajši sprehod. Naj-
prej smo si ogledali zanimivo vasico in do-
mačo cerkev, ki je poslikana s prečudoviti-
mi freskami. Pot smo tako  nadaljevali med 
brajdami in po približno urici hoda prispeli 
do znanega Zemona. Med potjo smo se 
veliko pogovarjali, smejali in že komaj čaka-
li, da se vrnemo  v  gostišče na topel doma-
či jabolčni zavitek in kavo. In ker smo bili na 
vipavskem ne smemo pozabiti še na do-

Magda. (Foto arhiv M. Čebokli)

Novo vino še ni bilo zrelo za pokušino pa so se lotili kar lanskega. (Foto M. Čebokli)

mačo vinsko klet. Na žalost, pa mlado vino 
še ni bilo pripravljeno za pokušino, zato 
smo okušali vina lanskega leta, ki pa so bila 
prav tako izvrstna. A verjamem, da bo tudi 
mlado vino prav tako dobro kot lansko.

Na žalost, ko se nam dogajajo lepe stvari, 
nam čas prehitro beži in tako smo se mo-
rali odpraviti domov. Bilo je lepo in komaj 
čakam ponovnega srečanja z našimi člani.            

Magda Čebokli
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PK Dolenjske 
in Bele Krajine

Prelep sončen dan, sobota 
11.10.2014, zbrali smo se Dolenjci in 
Belokranjci in obiskali naše članstvo v 
Posavju, v Goleku pri Krškem. Najeli 
smo minibus in se odpeljali na prelep 
vinogradniški kraj nad Krškem. 

Družina Katič nas je pogostila  in nam 
pripravila presenečenje,  saj so  za  
vzdušje priskrbeli še harmonikarja. 
Udeležba je bila številna, saj se  nas je 
skupaj z gostitelji zbralo kar 38 udele-
žencev. Kostanj je bil bolj  slabe kva-
litete, bilo pa ga je vseeno dovolj, da 
smo se posladkali z njim. Pred začet-
kom druženja in tudi še po njem  smo 
opravili krajše pohode po zmožnosti 
posameznikov, tako da so nam do-
brote, ki so jih pripravili gostitelji zelo 
teknile. 

Našim gostiteljem se zahvaljujem  za 
njihovo gostoljubnost v imenu vseh 
udeležencev piknika, kot tudi vsem 
udeležencem za udeležbo in prispev-
ke, ki so jih prinesli s seboj, da je bilo 
vzdušje nepozabno. 

Vodja PK-Dolenjske: Nikola Stazinski

Izlet - kostanjev piknik 
s pohodom v Posavju

Vabilo 

Člane  PK -Dolenjske vabimo 

na prednovoletno srečanje, ki bo 

13. decembra 2014 v gostilni Žagar 

v Birčni vasi z začetkom ob 12. uri.

Prijave zbira vodja PK Nikola Stazinski 

tel. 070 755 660

Prisrčno vabljeni!
Vodja PK –Dolenjske:

Nikola Stazinski

Prednovoletno srečanje področnega kluba Primorske 
 

VABILO!

Ob zaključku leta vabimo vse člane in podporne člane 
PK severne Primorske, da se udeležijo prednovoletnega srečanja, 

ki bo 13.12.2014 ob 13.00 v Orehovljah.
Lepo bi bilo, da se nas vsaj za konec leta udeleži čim več. 

Zaradi rezervacije vas naprošam, da se do 10.12.2014 prijavite na telefonsko 
številko 051 451 045 za PK severne Primorske Magda Čebokli.

Vljudno vabljeni!

Ob tej priložnosti pa še moje voščilo: 
Ko se prižigajo praznične luči, 

misli potujejo med iskrene ljudi, 
in obiščejo stare prijatelje. 

Vam je namenjeno veliko dobrih želja, 
naj božič radost v hišo prinese, 

novo leto pa obilo zdravja in sreče.
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PK Prekmurje Jesensko sprošËanje 
v RakiËanuPriljubljena točka, kjer se člani prek-

murskega kluba pogosto srečujemo je 
letališče Rakičan. Že nekaj let zapored 
prirejamo v jesenskem času, ko dozorijo 
kostanji po naših lepih goričkih gozdovih, 
kostanjev piknik. Tudi letos je bilo tako, 
čeprav je s svojimi obilnimi padavinami 
jesen bila dokaj neprijazna zorenju kosta-
njev. Kljub redkim dnevom, ki so v leto-
šnji zgodnji jeseni minili brez dežja nam je 
uspelo izbrati takšnega, da je bilo prijetno 
suho in sončno in da smo lahko opravili 
pohod po ravnicah okrog letališča. Kar 
prijetno in z lahkoto smo se sprehodili, saj 
je Mancika že na startu poskrbela za ener-
gijo, ker nam je postregla s čisto svežimi 
˝bibami˝, z našim prekmurskim pecivom, 
ki je še posebno teknilo. Vilči in Franc sta 
tokrat ostala ¨doma¨ v Rakičanu, kjer sta 
na prostoru za piknike pripravila kostanje 
in ˝pajani krüj.˝ Tudi nekateri člani, ki ne 
zmorejo več na pohod so ostali z njima in 
jima delali družbo. Ko smo se pohodniki 
vrnili nas je že čakal pečen kostanj, pajani 
krüj in še ostale dobrote, ki jih vsakokrat 
pripravimo ob druženjih kot je bilo tokrat. 
Katica je tokrat poskrbela tudi za dobro 
vzdušje, ker je v našo sredo povabila 
svojega sorodnika s harmoniko in lepim 
glasom, da je bilo  resnično sproščeno in 
veselo. 

Upam si trditi, da je tudi tokratno druže-
nje en lep kamenček v našem mozaiku 
Prekmurskega kluba. Ko smo skupaj po-
zabimo malo na vse tegobe tega časa, se 
poveselimo in pogovorimo o temah, ki jih 
lahko razume samo naš prijatelj v društvu. 
Tudi za taka druženja, se je potrebno žr-
tvovati za skupnost in kdor je to pripra-
vljen napraviti iz srca pripada naši družini. 
To pa nas združuje, čeprav so mogoče 
včasih nevede tudi kakršne napake. Ker 
že več kot dve desetletji z možem sode-
lujeva v tem klubu, vem koliko truda in 
energije vloži v ta klub  naš predsednik 
Geza z ženo in tudi ostali člani in to po-
polnoma volontersko, tudi ob pripravah 
na srečanja laringektomiranih Slovenije, 
ki jih z veseljem organiziramo. Tokrat pa 
nas je po treh letih gospod Joško Marciuš 
v svojem prispevku v prejšnjih Obvestilih 
o letošnjem srečanju okrcal, da smo Pre-

kmurci pregrupirali povabljene v dve sku-
pini. Ker so se organizatorji ob tem zapisu 
počutili zelo užaljene, moram ob tej priliki 
omeniti tudi to, da je  bila tema tokratne-
ga piknika tudi zgoraj omenjena kritika. 
Vemo, da med toliko povabljenimi zago-
tovo ni vsakemu vse pogodu, konstruk-
tivna kritika je vedno dobrodošla, da se 

lažje odpravljajo napake, toda Prekmurci 
smo prepričani, da ta ni bila umestna. 

Še veliko dobre volje in zdravja želim vsem 
našim članom, da se bomo še srečevali v 
dobrem in pozitivnem razpoloženju. 

Vida Köveš 

Dobro razpoloženi Prekmurci. (Foto L. Flisar)

Gremo na piknik. (Foto L. Flisar)
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DRUŠTVO LARINGEKTOMIRANIH SLOVENIJE
PODROČNI KLUB PREKMURJE

VABILO!
Ob iztekajočem se letu 2014 organizira PK PREKMURJE tradicionalno 

»PREDNOVOLETNO SREČANJE«

za člane, svojce in podporne člane, ki bo

v soboto 6. 12. 2014 ob 12.00 uri v PENZIONU LETALIŠČE v Rakičanu.

Ker je mesec december,  čas obdarovanj, se bomo tudi mi med seboj obdarovali, 
zato naj vsak udeleženec s seboj prinesite skromno darilce 

za obdaritveni srečolov. 

Pripravite pa tudi skeče ali kakšne druge zabavne točke,  da se bomo v tem 
popoldnevu čim bolj veselo poslovili od iztekajočega se leta 2014.

Svojo udeležbo potrdite do 1. 12. 2014 na tel.št.: 

528-15-87 oz. GSM: 031/215-514 (Geza Lepoša)

576-13-25 oz. GSM: 031/803-393 (Janez Köveš).

 Za PK Prekmurje
Geza Lepoša 

PK -Obala
Vabi člane in podporne člane na prednovoletno srečanje.

Dobimo se na turistični kmetiji “Mlin“, na Bivju-Bertoki, 

v soboto, 13.dec. 2014 ob 18h.

Svojo udeležbo potrdite na tel. št. 031 610 110.

Ob tej priliki, bi zaželel v imenu PK-Obala, 

vsem članom in njihovim najdražjim, 

ter kolektivu ORL klinik LJ in MB SREČNO v letu 2015

Vodja PK - Obala: Branko Bubnič



OBVESTILAŠt. 235 -

Vabilo v skupino
za samopomoč

Klinika ORL v Ljubljani vabi 
laringektomirane in njihove 

svojce k udeležbi in 
sodelovanju v skupino za 

samopomoč, ki je v kletnih 
prostorih ORL klinike. Na 
skupini sodelujeva tudi 
predstavnika društva

 laringektomiranih Slovenije, 
M. Tomšič in M. Kristan.

Skupina se zbere vsak torek, 
ob 11. uri (razen v primeru 
praznika), pod strokovnim 

vodstvom mag. Petre Bavčar, 
univ. dipl. psih., spec. klin.

psih.

 Vabilo na prednovoletno srečanje
PK – Ljubljana vabi člane na prednovoletno srečanje, ki bo

20.12.2014 ob 13. uri 

v gostišču Zajc v Mali Loki pri Domžalah.
Če, kdo še ne pozna lokacije, naj se drži tega kratkega opisa. V Dragomlju pri semaforju 

(na naši desni strani vidimo osnovno šolo, moderno zgradbo, ki jo pokriva streha poraščeno 
s travo) zavijemo desno in zagledamo kažipot na Malo Loko in naprej tablo z napisom 

Gostišče Zajc. Nadaljujemo naravnost skozi podvoz in ob stavbi Darsa 
(velika kocki podobna stavba) se držimo strogo levo srečamo drugo tablo z napisom 

Gostišče Zajc in po približno 1 km dospemo do gostišča, 
ki obljublja gostoljubje s svojim drugim imenom Hiša okusov.
                                                                                            

Prijave na: Milan Zajc 031 270 139 ali Marija Tomšič 031 885 557

Vabljeni !
Za PK –Ljubljana: Ivan Košak
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