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Jutranja vadba. (Foto Č. Košak)
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Zadnji teden v avgustu so udeleženci 
Društva laringektomiranih Slovenije 
zopet preživljali dneve v športnem 

in planinskem vzdušju. Na športnorekre-
ativnem oz. turističnem centru Rogli smo 
predstavniki Slovenske vojske v času od 
22. do 28. 8. 2011 skupaj z aktivnimi čla-
ni društva organizirali 6 dnevni program z 
različnimi športnorekreativnimi dejavnost-
mi. S strani SV je tudi tokrat sodelovala 
ustaljena ekipa (Cveto, Andrej, Boštjan in 
Tadej), ki je skušala kar najbolje organizirati 
in popestriti tovrstno aktivno druženje.

Tedenski program je bil na Rogli izjemno 
pester, katerega osnovo so predstavljali 
krajši oziroma daljši pohodi. Po uvodnem 
sestanku prvega dne smo naslednji dan 
že pričeli z jutranjo vadbo v treh skupinah 
– seveda po sposobnostih oz. zdravstve-

Program ohranjevanja 
zdravja na Rogli
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Nadaljevanje s prejšnje strani

Zaključni večer na Jurgovem. (Foto Č. Košak)

Širno zelenje Rogle. (Foto Č. Košak)

nih omejitvah, ki je bistveno pripomogla k 
boljšemu počutju. Po zajtrku in merjenju 
krvnega pritiska so potekali pohodi na 
znane izletniške točke, med katere so-
dijo Lovrenška jezera, Peske, Črno jeze-
ro, slapova Šumik, Klopni vrh, spomenik 
1. pohorskega bataljona pri Osankarici, 
stolp na Rogli, Jurgovo. Po prijetni utruje-
nosti je ob 16. uri sledila vadba gibljivosti 
(stretching) in sproščanje, zelo aktivne pa 
so bile predstavnice društva v ustvarjalni 
delavnici. Sredi tedna smo v hotelskem 
bazenu organizirali Cooperjev plavalni test, 
kjer se ga je udeležilo 7 ljubiteljev plavanja, 
v petek pa smo v športni dvorani v sklopu 
jutranje vadbe izvedli tudi meritve gibalnih 
sposobnosti.

Zaključni večer se je odvijal na zgornji 
postaji žičnice Jurgovo, kjer smo teden 
sklenili z zabavnimi igrami ter v prijetnem 
vzdušju. Za tako uspešen teden je vseka-

kor pripomoglo tudi izjemno lepo vreme 
(še dobro da smo bili na višji nadmorski 
višini) ter dobra volja vseh sodelujočih.

Prof. Cveto Ivšek

NOVA ^LANA

SVAŽIČ TOMISLAV SEVNICA

KRUMPAK IVAN  POBEGI

Nedelja. Po plohi, ki je ponoči osve-
žila krepko pregreto ozračje, se po-
časi prebujam v rahlo megleno in 

hladno jutro. Zavem se, da bo treba spa-
kirati stvari in po zajtrku izprazniti sobo v 
hotelu na Rogli ter se odpraviti proti domu. 
Vendar pa bodo šli z menoj domov prele-

Program za ohranjevanja 
zdravja Rogla 2011

pi spomini na ta teden, ki smo ga skupaj 
preživeli člani društva DLS, njihovi svojci 
ter prijatelji.

Pred skoraj tednom dni smo se v ponede-
ljek, 22. 8. 2011, zbrali na Rogli, da zopet 
preživimo nekaj dni v prijetni družbi in z ve-
liko gibanja v naravi. Ko zapuščava z av-

tomobilom dolino, ki je bila te dni kot raz-
beljen kotel, na klancih pod Roglo srečava 
Lovra, ki se je na to druženje odpravil kar s 
kolesom iz okolice Ljutomera. To je dolga 
in vroča pot, ki jo je malo ohladil s hladnim 
pivom. No tik pod vrhom ga je v svoj avto 
vzel Dušan, ki je s seboj tudi tovoril kolo in 
mu tako vsaj malo olajšal muke.

Ko smo se vsi zbrali na Rogli, smo ime-
li krajši spoznavno informativni sestanek, 
na katerem smo bili seznanjeni z okvirnim 
planom dejavnosti, ki se bodo odvijale v 
tem tednu. Sledila je večerja in druženje 
na terasi.

Potem pa zjutraj po že znanem urniku: 
vsako jutro najprej telovadba. Tu smo se 
razdelili v tri skupine. V prvi so bili tisti, ki 
zmorejo največ, v drugi smo bili srednje gi-
balno sposobni. Ti dve skupini sta vodila 
vojaka Cveto in Andrej, v tretji, ki jo je vo-
dila gospa Štefanija, so bili tisti, ki jim bolj 
ležijo lažje vaje. Po telovadbi pa zajtrk in 
merjenje krvnega tlaka. 

Nato pa pohodi, ki so bili tudi prava rdeča 
nit našega druženja. Tudi tu smo se razde-
lili v tri kategorije. Tisti z največ kondicije 
seveda v prvo skupino, ki je pod vodstvom 
Boštjana in Tadeja vsak dan opravila več 
kot peturni pohod. Druga skupina pod 
vodstvom Cveta in Andreja pa je vsak 
dan prehodila malo lažjo pot, ki je bila v 
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Na družabnih igrah smo se nasmejali do solz. (Foto Č. Košak)

Na jutranje razgibavanje. (Foto Č. Košak)

povprečju dolga tudi okoli tri ure in s po-
čitki včasih še malo daljša. Ostali pa so 
si svoje pohode krojili po svojih fizičnih in 
zdravstvenih zmožnostih. Ker je bila vro-
čina ves teden huda, si je moral pohode 
ali sprehode prilagoditi marsikdo svojemu 
zdravju primerno.

Slavko in Dušan pa, zaprisežena kole-
sarja, sta vsak dan prevozila dobršen del 
Pohorja. No ja, pa tudi nekaj pohodov sta 
se udeležila. Treba je priznati, da so se 
skupine iz dneva v dan spreminjale in da 
smo pohode prilagajali bolečim nogam, te-
žavam z visokim krvnim pritiskom ali zgolj 
zaradi druženja. Na teh pohodih smo po-
leg tega, da smo obiskali kar nekaj preču-
dovitih postojank in znamenitosti Pohorja, 
doživeli tudi veliko prijetnega druženja. Bilo 
je ogromno smeha, kot je v našem društvu 
že tradicija, veliko dobre volje, pogovorov, 
resnih in manj resnih, spoznavanja novih 
prijateljev in še veliko bi se lahko naštelo.

Ko smo se vrnili v hotel, pa smo imeli tudi 
nekaj časa za počitek ali pa za kaj druge-
ga. Potem so sledile vaje za raztezanje 
pod vodstvom Cveta, vaje za sproščanje 
pod vodstvom Štefanije in delavnice za 
ročno delo pod vodstvom Jane. Te gospe 
so zadnji dan pripravile tudi razstavo, da 
so nam pokazale koliko lepega nakita so 
ustvarile v teh dneh. Marsikdo je ta čas do 
večerje izkoristil za obisk bazena ali savne 
ali masaže...Veliko se jih je udeležilo tudi 
adrenalinskega spusta.

Jože in Marija sta prinesla tudi elektronski 
pikado in še nekaj orodij za prijetno popol-
dansko druženje. Tudi ob teh igrah je bilo 
polno smeha in dobre volje ter malo tek-
movalnosti, ki ne sme manjkati.

Po večerji še rahel sprehod, ali druženje na 
terasi ob kartah, klepetu ali pijači. Pa še 
obisk v avli hotela, kjer sta Ivan in Črt vsak 
večer skrbno in natančno pripravila tablo, 
kjer je bil razpored dejavnosti za naslednji 
dan.

Tako je kar prehitro minilo pet dni. Zadnji 
dan je bil zopet nekaj posebnega. Proti 
večeru smo se po Škratovi poti podali v 
kočo na Jurgovem. Ko smo posedli, smo 
na mize dobili pijačo, ki sta jo častila naša 
slavljenca. Anica je pred kratkim srečala 
Abrahama, Danilo Papež pa je ravno med 
našim bivanjem na Rogli dočakal 60 let. 

Sledile so čestitke z dobrimi željami za 
oba. Tudi zapeli smo jima. Vsi smo dobili 
tudi lično izdelane majhne škratke, ki so jih 
naredile udeleženke ustvarjalnih delavnic, 
da nas bodo tudi doma spominjali na lepo 
preživet teden na Rogli. Nato so sledile 
družabne igre z rahlo tekmovalnim zna-
čajem. Ponovno smo se nasmejali skoraj 
do solz. Sledila je večerja in na žalost tudi 
slovo. Objemali smo se in kar nismo hoteli 
narazen.

Na koncu bi se morali še zahvaliti priza-
devnim organizatorjem, ki nam vedno 
znova organizirajo čudovita druženja, kjer 
med sebi enakimi kar pozabimo, da ima-
mo zdravstvene in druge težave.

Naberemo si dobre kondicije za hladne 
dni, ki prihajajo in s seboj odnesemo spo-
mine na prijatelje, s katerimi smo preživeli 
teden. Ob slovesu si vedno zaželimo, da 
bi se čez eno leto zopet srečali na takem 
prijetnem druženju.

Anka in Slavko Dobelšek

Naslov društva:

DLS, Parmova 53/IV,  
1000  Ljubljana,

tel.: 01 436-03-58,
fax: 01 436-03-59

Transakcijski račun DLS:
6100 0000 1418 487
Davčna številka DLS: 

 68713401
E-mail: dls@t-2.net

http://www.dls-slo.si
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Najboljši so »šibali« na 5 ur oddaljene destinacije. (Foto Č. Košak)

Vremenarji so napovedali lep in vroč teden. (Foto Č. Košak)

Ljubiteljice ročnih del. (Foto Č. Košak)

Po nekaj letih lokacije v Bovcu, smo 
se letos zopet dobili na Rogli, kjer 
je društvo pred leti začelo s pro-

gramom ohranjevanja zdravja. Ker sva z 
možem med najstarejšimi člani, imava to 
»srečo«, da sva v teh programih prisotna 
že od samega začetka. 

Vremenarji so napovedovali lep in vroč te-
den, kar se je na našo srečo dobesedno 
uresničilo, tako smo glede tega imeli ne-
omejene možnosti. Že ob prihodu iz so-
parne doline nas je pričakala popolnoma 
druga prijaznejša klima. Po nastanitvi v ho-
telu Rogla smo se do večernega sestan-
ka z vodjem programa Ivanom Košakom, 
pozdravljali in poklepetali z našimi prijate-
lji. Z nekaterimi med njimi se nismo videli 
že leto ali več. Sledil je sestanek, kjer so 
nas okvirno seznanili s predvidenimi aktiv-
nostmi v letošnjem programu. Tudi tokrat 
so »fantje« iz Slovenske vojske vzeli pro-
gram zelo resno in odgovorno, tako kot 
že velikokrat prej, saj so naši stari znan-
ci. Tako je njim in nam lažje, saj vsak že 
približno ve koliko kdo zmore. Rogla res 
ponuja prelepe koščke neokrnjene narave 
in polno zanimivosti za vse skupine bolj 
ali manj telesno pripravljenih udeležencev. 
Tisti najboljši so »šibali« kar na do 5 ur 
oddaljene destinacije, mi ostali pa smo si 
pomagali malo z avtomobili, tako da smo 
tudi obiskali znamenitosti kot so Trije žeblji, 
bojišče legendarnega pohorskega bataljo-
na, Črno jezero, ki je največje jezero na 
Pohorju, Lovrenška jezera, Klopni vrh, da 
o Pesku ne govorim, saj smo do tam pri-
hajali na kavico, tudi če nam kakšen dan ni 
bilo do organiziranega pohoda. 

Z vsakodnevno jutranjo telovadbo po sku-

Utrinki iz Programa  
za ohranjevanja zdravja  
na Rogli 2011

pinah smo si napolnili baterije za kasnejši 
pohod. Tudi izmerjeni krvni tlak pred poho-
dom nas je opozoril koliko smo sposobni 
tisti dan prehoditi. 

Med nami so tudi neutrudni kolesarji. Letos 
jim je bilo prav tako dano uživati v vožnji po 
prelepi Pohorski pokrajini, saj so prekole-
sarili celo do Areha – bravo. Kljub temu, 
da smo večino dneva neutrudno tako ali 
drugače raziskovali okoliške kraje Rogle, 
smo se prijetno utrujeni zbrali popoldne do 
16. ure pred hotelom. Tam smo se nekate-
ri udeleževali strechinga, ljubiteljice ročnih 
del v delavnicah, kjer so letos izdelale lepe 
kose nakita, drugi pa v bazenu ali drugih 
razvedrilnih dejavnostih. V sklopu progra-
ma nam je bil omogočen tudi adrenalinski 
spust, kar je bil poseben užitek. V bazenu 
smo lahko opravili Cooperjev test plava-
nja. V petek pa smo po jutranji telovadbi 
izvedli več ali manj uspešno 5 testov gibal-
nih sposobnosti. Po lastnem preudarku pa 
je bil omogočen tudi enkraten brezplačen 
vstop v savno. Obratovala je tudi sedežni-
ca, tako da so nekateri izkoristili panoram-
sko vožnjo. 

Kot bi mignil je bila tu sobota in kakor že 

tradicija veleva zaključek programa z dru-
žabnim večerom. Tokrat je bil v koči na 
Jurgovem, nedaleč od hotela, do koder 
smo pešačili po palčkovi poti. Poseben 
pridih temu večeru je dal življenjski jubilej 
Danila Papeža in Anice Petrovič, ki sta 
nas počastila z dobro štajersko kapljico. 
Animatorka hotela in naši fantje so pripra-
vili zabavne družabne igre, v katerih so 
uživali nastopajoči, še bolj pa gledalci in 
navijači. Po obilni večerji in prijetnem dru-
ženju so nas do hotela prepeljali s kombi-
jem Slovenske vojske. 

V tednu bivanja na Rogli se je nabralo ve-
liko lepih vtisov in doživetij, vsak je svoje 
odnesel s seboj na vse konce Slovenije, 
od koder smo pač prišli. Lahko si le želi-
mo, da bi to naše društvo še naprej de-
lovalo kakor do sedaj, da bi se tisti, ki 
smo jim zaupali znali spopasti s finančnim 
pritiskom s strani države in s tekočimi te-
žavami v društvu, da bi v bodoče še več-
krat lahko uživali v druženju med prijatelji. 
Cvetu, Boštjanu, Andreju in Tadeju, po-
sebno pa vodji programa Ivanu Košaku, 
iskrena hvala za lepo vodenje.

Vida Köveš
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Dobra volja kljub slabemu vremenu. 
(Foto V. Ščavničar)

Iz podro~nih klubov

Nadaljevanje na naslednji straniNa romarski poti. (Foto G. Lepoša)

 PK Prekmurje

24. julija 2011 smo se zbrali po predho-
dnem dogovoru s člani in podpornimi čla-
ni na pobudo Vide in Nade na bencinski 
črpalki v kraju Hotiza, z namenom, da 
opravimo pohod od Hotize do bližnjega 
kraja Kot. Kljub slabemu vremenu se nas 
je zbralo nekaj čez 40, ter se podali po 
Halasovi romarski poti.

Daniel Halas je bil župnik v Veliki Polani 
med drugo svetovno vojno. Madžarski 
okupatorji so ga zaprli in obtožili, da je so-
deloval s komunisti. 16. marca 1945, ko 
se je vračal iz Lendave, so ga na Hotizi za-

Po Halasovi 
romarski poti
jeli uniformirani možje, ga ustrelili in truplo 
vrgli v reko Muro. Čez tri dni so ga našli 
v Muri v kraju Kot in ga 21. marca 1945 
pokopali v Veliki Polani. Od leta 2002, v 
času posta, potekajo molitve križevega 
pota, kjer se zbirajo mladi iz Soboške ško-
fije. Župnija Hotiza je vsako leto za to pri-
ložnost postavila majhne lesene križe, ob 
tem pa je bila nenehno prisotna želja, da 

bi postavili trajna obeležja – znamenja. Po 
preteku štirih let je bil križev pot postavljen.

Vsak križ je drugačne oblike in predstavlja 
vsebino posamezne postaje, ki govori o 

Stran 5

 PK Ljubljana Vabilo v 
delavnico

Klinika ORL v Ljubljani vabi la-
ringektomirane in njihove svojce 
k udeležbi v delavnico, ki bo or-
ganizirana v kletnih prostorih 
ORL klinike. 
Delavnica bo vsak torek ob 11. 
uri. (Razen v primeru praznika.)

mag. Petra Bavčar, univ. dipl. 
psih., spec. klin. psih.

 PK Dolenjska
Obvestilo 
plavalcem 

Ljubljanskega 
podro~ja

Obveščamo vse člane, ki imajo sete za 
vodno terapijo, da bomo ponovno začeli z 
vodno terapijo pod vodstvom fizioterapev-
tke ga. Mije Klešnik, vsak torek ob 13.15 
uri, od oktobra do junija, na Fakulteti za 
šport, Gordanova 22, Kodeljevo.

Vabilo  
na  

piknik
Spoštovani Dolenjci!

Vabim vas na piknik, ki bo v ponede-
ljek,12, 9. 2011. Zbrali se bomo pri go-
stišču Vovko na Ratežu ob 11. uri, nato 
nadaljevali pot pod vodstvom g. Antona 
Vovka k njegovi zidanici, kjer bo namreč 
piknik. Za prevoz iz Mirne Peči se bomo 
še dogovorili, vsi ostali se zberemo pri go-
stišču.

Prijavite se do petka, 9. 9. 2011 na tel. 
041 760 142, s seboj prinesite obilo dobre 
volje. Lep pozdrav.

Ivana
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UREDNIŠKI ODBOR:

Odgovorni urednik: Ivan Košak, 

urednik: Marija Tomšič, 

član: Danilo Papež. 

Oblikovanje in priprava za tisk  
 Leopold Mihelič

Stran 6

»Gasilska na Kopah«. (Foto G. Lepoša)

Nadaljevanje s prejšnje strani

Jezusu, Danielu Halasu in o nas samih. 
Križi so izdelani iz umetnega kamna, ka-
kor spomenik na Halasovem grobu. V 
posamezen križ so vdelani kamni iz reke 
Mure (v prvi križ en kamen, v drugi križ dva 
kamna, tretji križ…). Okolica posamezne-
ga križa je urejena tako, da so temelji po-
stavljeni v obliki črk, ki skupaj dajo misel: 
»POT V ŽIVLJENJE«.

Prehodili smo si zastavljeno pot, na kateri 
je 14 križev, vse do rokava reke Mure, ter 
ob obrambnem nasipu nadaljevali pot vse 
do kraja Kot, kjer se nahaja Halasov spo-
minski park, kjer so leta 1945 v bližini našli 
njegovo truplo. Spominski park je bil od-
prt 31. oktobra 2006, v neposredni bližini 
spominskega parka pa se nahaja ribiško 
zavetišče s streho, mizami in klopmi. Kljub 
slabemu vremenu smo se ob dobrotah z 
žara, ki jih je pripravil Vili z družino, ter Vida, 
ki je pripravljala – cvrla pravi langaš (krom-
pirjevo testo premazano s česnom), prav 
tako pa nam je skuhala golaževo juho, ter 
peciva in perecov, za katere je poskrbela 
Nada, Gizika, Hilda in ostale članice iz na-
šega konca  – imeli imenitno. 

Ob dobrem razpoloženju v smehu in ša-

Ob druženju je prenehalo deževati. (Foto V. Ščavničar)

lah je prenehalo tudi deževati, tako smo 
si lahko še ogledali Karčijev čebelnjak. Še 
enkrat bi se v imenu vseh zahvalil tistim, ki 

ste se tako lepo potrudili, da nam je bilo 
tudi tokrat vsem zelo lepo. 

Geza Lepoša

Že na prejšnjem pohodu je padla ideja, 
da gremo na Pohorje, torej na Kope. V 
nedeljo, 7. avgusta smo se zbrali na av-
tobusni postaji v Murski Soboti. Avtobus 
smo napolnili s polnimi nahrbtniki in po 
krajšem čakanju zamudnikov, smo se od-
pravili po stari cesti proti Mariboru in dolini 
reke Drave mimo elektrarn, Dravograda 

Bili smo na Kopah
do Slovenj Gradca, kjer smo zavili proti 
Kopam do Grmovškovega doma. Po kraj-
šem postanku na Muti smo okrog 10.30  
prispeli na naš zastavljeni cilj. Vreme je bilo 
vetrovno, vendar lepo, zato smo najprej 
odprli nahrbtnike, ter se okrepčali. Zatem 
smo se razdelili v skupine, enaje  šla do 
Ribniške koče, druga do najvišjega vrha 

Pohorja, eni so nabirali borovnice in zdra-
vilna zelišča, ostali pa so lenarili in poleža-
vali na ležalnikih terase doma, ter se pre-
dajali sončnim žarkom in uživali čisti gorski 
zrak. Skupina, ki je šla do Ribniške koče, 
se je vrnila okrog 15. ure, nakar smo po-
novno odprli naše zaloge hrane, ki je bila 
spravljena v nahrbtnikih, se pri tem mastili, 
veselili in si pripovedovali kako je bilo na 
pohodu, nabiranju borovnic in zelišč, tako  
je še prehitro prišel čas za naš povratek. 
Na avtobusu je bilo tudi zelo veselo, saj 
so ženske pele, na poti domov smo se še 
ustavili na kavici in okrog 20. ure prispeli 
nazaj v Mursko Soboto, se poslovili in si 
zaželeli, da se na naslednjem pohodu po-
novno srečamo.

Geza Lepoša
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Nogometaši. (Foto Ivančič) Ob obeležju. (Foto Ivančič)

 PK Severna 
 Primorska
Že ob misli, da prihaja pisana druščina 
na srečanje na Predmejo, so se deževni 
oblaki, ki so še zjutraj kazali slabo stran, v 
hipu razbežali in pred nami je zažarel lep 
sončen dan. 

Ob prihodu na Janin in Stankov dom, smo 
si lačne želodčke napolnili z dobro »pašta-
šuto«, seveda smo pred tem zaužili tudi 
medeni in zeliščni aperitiv. Po obilni ma-
lici smo si na noge »montirali« telovadne 
copate in se odpravili na nekajurni ogled 
znamenitosti Gore. Spremljala sta nas dva 
domača vodiča, ki dobro poznata lokalne 

Piknik  
na Predmeji
znamenitosti. Hodili smo ob robu pečine, 
s katere je le korak do doline, občudovali 
pogled na vipavsko dolino, obiskali ledeno 
jamo, se ustavili pri kipu Mati Gore in obi-
skali vsa spominska obeležja.

Ob prihodu nazaj na Janin dom, smo 
porabljene kalorije nadomestili z obilnim 
kosilom, ki so nam ga pripravili kuhar-
ji –moški, ki obvladajo žar. Po počitku je 
sledilo športno tekmovanje v nogometu 

na majhnem stadionu. Nogometni klub 
BOG POMAGAJ je priredil tekmo, v kate-
ri je zmagal ženski spol s 4:1. Bilo je zelo 
zabavno in prijetno. Ko je sonce izgubilo 
svojo moč in zašlo, smo se tudi mi poslovili 
ter odšli vsak na svoj dom.

Hvala Jani in Stanku za prijeten dan na 
njunem domu na Predmeji in kmalu spet 
nasvidenje v Posočju.

Dušan in Marjetka

PK [tajerska 
in Koro{ka

O biseru Jadrana, o Vodicah, bi rad nekaj 
napisal, da se to dokumentira za vse več-
ne čase. Ne sprašujte se zakaj nisem dal 
spredaj črke V, ker ta pomeni VIKTORIJA 
zmaga. Mi pa smo tu na neki določeni 
točki poraženci. Se bomo »znajdli«, ne 
se bat in si naredili, da nam bo kar se da 
lepo. Samo ena bitka je izgubljena, voj-
na se še vedno da dobit, tako bomo po 
sedmih dneh šli vsi srečni in veseli domov. 
Spomnim se, ko je moj dedek rekel »Ni 
dobro hodit v napačnih čevljih, žulj dobiš, 
to boli in če ti še kdo na njega stopi, to pa 
peče«. 

Poskusil bom ne bit nesramen in nobene-
mu na žulj ne stopat. Mislim, da se bom 
za nekaj časa umaknil od pisanja za naše 
»cajtnge«. Povedano v nogometnem žar-
gonu, sedel bom na klop za rezervne igral-
ce, kajti če bom na igrišču, lahko še kaki 
gol zabijem, magari nehote, če bom ob 
napačnem času na napačnem mestu, me 

Vodice
še lahko žoga trofi, pa bo zadetek, ki se ga 
vsi ne bi veselili. Sicer pa je vedno tako, da 
se ga vsi ne veselijo, če že ne drugi, te vsaj 
nasprotujoči igralci. Ti itak z golom v svoji 
mreži niso nikoli zadovoljni, razen, če so 
podkupljeni. Pustimo zdaj te malenkosti. 
Uvod je končan. 

Gremo z zaplet, potem pa v razplet. Vsi 
se norčujejo da je Slovenija mala dežela. 
Ne, pa ni, če greš z društvom laringekto-
miranih, se kar pošteno nazibaš v avtobu-
su od Maribora do Vodic v enajstih urah. 
Ne vem, če bom šel drugo leto in, če bo 
še kdo šel. Predlagam pa, da se v janu-
arju vsem zainteresiranim omogoči plačilo 
na obroke. Mislim, da bi se s tem zopet 
povečalo število udeležencev in se ne bi 
vozili okoli riti v žep. Bi pač vsak šel iz svo-
jega konca direktno do cilja. Tako pa se vsi 
peljemo zaradi enega Dolenjca iz začetne 
točke, to pa je Prekmurje, po celotni de-
želi. Saj je lepa, ne rečem, si jo pa lahko 

vsak ogleda na svoj način. Zato ne rabimo 
društva! Kako smo se imeli? Za 10, saj to 
so zadeve, ki se sproti rešujejo, saj pri tem 
smo ta pravi mojstri. 

Naš Papež je svojim kardinalom dal prosto 
vodenje vsakemu svojega sektorja in vsi 
so ga opravili z odliko. Naš Janez, kot vsa-
ko leto ni popustil niti milimetra. Balinanje 
je izpeljal kot se spodobi, pa tudi po že-
ljah nekaterih udeležencev. Naše »delavni-
čarke« so se letos, jaz sem bil že četrtič, 
najbolj potrudile. Vojaki so nas vsako ju-
tro kar »fajn« razgibali. Sprehodi, merjenje 
krvnega pritiska, predavanje, pogovor s 
psihologinjo po lastni potrebi ali želji, izlet 
in kolesarjenje. Vsega je bilo, ničesar ni 
manjkalo. Le vroče je bilo za kako stopi-
njo prevroče. Pa tudi Jožeta Pesjaka mi je 
rahlo žal. Trudil se je v pikadu, ki pa mu 
je med tekmovanjem odpovedal ta »ferda-
mani« stroj. 

Ker je pot od točke A do točke B enako 
poti od točke B do A, smo se tudi domov 
zibali 11 ur. Kot vsi povprečni državljani, 

Nadaljevanje na naslednji strani

Stran 7
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Nadaljevanje s prejšnje strani

Psihosocialna rehabilitacija v Dalmaciji. (Foto D. Papež)

smo tudi mi v en glas rekli: »oprostili bomo, 
pozabili nikoli«. O Vodicah toliko. 

Sedaj pa bi se rad zahvalil gospodu pred-
sedniku, za članek, ki mi ga je posvetil. 
Namreč, vedno sem si želel, da bi o meni 
pisalo v keteremkoli časopisu, le da ne bi 
bila črna kronika. Uspelo mi je. Iz dna srca 
vam na tem hvala »gospodine predsjedni-
če«. Pa še ponudbo o delitvi oblasti, bi jav-
no kot je bilo ponujeno, rad zavrnil. Ne de-
lim ne žene, ne oblasti. Hvala, na ponudbi. 
Našim ribičem iz piknika v Farovcu bi se 
rad opravičil, ker sem resnično bil več kot 
aktiven, »nogomet, balinanje pa tudi druge 
aktivnosti«. Tako nisem opazil, da sta naj-
mlajši in najstarejši ribič prijela po velikosti 
vsak sebi primerno ribo. 

Še o naših Prekmurcih bi rad napisal nekaj 
besed. Ne morem, da ne bi. Zaslužili so si. 
Lansko leto sem napisal, da smo Štajerci 
dosegli vrhunec. Da se boljše ne more. 

Stran 8

Obvestilo
1. PLAVANJE

Počitnice in dopusti so naokoli in že je tukaj september in 
tako se ponovno pričnejo nove dogodivščine za naše pla-
valce. Zato vabim vse plavalce, člane in podporne člane PK 
Štajerske in Koroške, da se nam pridružijo na rekreativnem 
plavanju s fizioterapevtskim programom v bazenu fiziatrije 
UKC Maribor, pod vodstvom fizioterapevtke in medicinske 
sestre, v sredo, 14. 9. 2011 ob 16 uri. Če pa je kdo med 
nami, ki se v sredo ne bo mogel udeležiti plavanja, ga naj 
spomnim, da bo plavanje potekalo vsako prvo in tretjo sredo 
v mesecu s pričetkom ob 16. uri.

2. USTVARJALNE DELAVNICE

Vsak četrtek v mesecu, s pričetkom, 15. 9. 2011 ob 16. uri, 
potekajo na Majeričevi ulici 4 (društveni prostori), ustvarjalne 
delavnice. Zato vabljene vse članice, seveda ste vabljeni člani 
tudi, da se pridružite že nekaterim našim »delavničarkam«, ter 
preživite nekaj uric ob veselem, sproščujočem in zabavnem 
ustvarjanju, kjer se lahko naučite še kaj novega, mogoče pa 
tudi vi naučite kaj novega ostale delavničarke. Torej, vljudno 
vabljeni vsi, ki bi se želeli preizkusiti v ročnodelskem ustvar-
janju.

Za PK Štajerska in Koroška, Danilo Papež

Vabilo na tradicionalni 
jesenski izlet s trgatvijo

Vsi člani in podporni člani DLS, PK Štajerska in Koroška nas vabi, 
da se udeležite izleta s trgatvijo, ki bo letos 17. septembra 
2011 na Vodolah, že zdaj nam dobro znani Protnerjevi vinarski hiši 
Joannes, kjer bo potekala sama trgatev, kasneje, po »napornem« 
trganju pa degustacija domače kapljice.

Odhod avtobusa za udeležence bo v Vojniku izpred postaje pri Tušu 
ob 7.30 uri, izpred železniške postaje Ptuj ob 8.15 uri, ob 8.45 uri 
izpred avtobusne postaje v Mariboru. Če bo kot običajno število ude-
ležencev večje, kot je število sedežev v avtobusu, se bomo dogovorili 
za prevoze z osebnimi avtomobili.

V primeru dežja se izlet s trgatvijo premakne 
na nedeljo, 18. 9. – vse ob istem času.
Mi smo poskrbeli za organiziran izlet s trgatvijo, vi pa poskrbite, 
da s seboj prinesite željo po trganju in seveda veliko dobre volje. 
Prijavite pa se svojim poverjenikom, najkasneje do 
12. 9. 2011! 

Poverjeniki:
Jožica Petovar: 040 – 602 – 996
Zofka Duler: 02/ 87 – 83 – 823
Branko Motoh: 041 – 371 – 452
Danijel Vuradin: 041 – 775 – 392

Prekmurci, vsa čast vam, če ni bilo boljše, 
vsaj tako dobro je pa res bilo, kot pri nas. 
Kapa vam dol. Zaslužili ste si jo. No, vidite 
da samo ne »šinfam«, da dobre stvari tudi 
pohvalim. Pišem po lastni presoji in po za-
slugah te presoje. Na koncu bi vas rad vse 

od srca pozdravil. Dosti sreče in zdravja 
vam želim. Imejte se radi v tem kratkem 
življenju. Niti sekunde ne obupat. Niti ko-
raka nazaj, le pogumno naprej v boljšo 
bodočnost. 

Jože Marcijuš

Kostanjev  piknik 

Ivan Jesenek: 041 – 456 – 965
Josip Marcijuš: 041 – 549 – 154
Danilo Papež: 041 – 719 – 253

Za PK Štajerska in Koroška, 
Danilo Papež

Vabimo vas sredi oktobra, natančneje v soboto, 15. 10. 
2011, ob 10 uri, ko (bi naj) že na veliko v gozdu nabira-
li kostanje, na pohod s kostanjevim piknikom. Zbrali se 
bomo pred Zoo centrom Tukano v Zgornjih Hočah pri 
Mariboru (cesta za Pohorje – Areh, na desni strani), od 
koder bomo izvedli pohod, vmes pa seveda pridno na-
birali kostanje, katere si bomo po dobri hrani, zaužiti v 
izletniški kmetiji Šafarič, spekli in se poveselili.

Prijavite se svojim poverjenikom najkasneje do 10. 11. 
2011! 

Poverjeniki:
Jožica Petovar: 040 – 602 – 996 
Zofka Duler: 02/ 87 – 83 – 823
Branko Motoh: 041 – 371 – 452
Danijel Vuradin: 041 – 775 – 392
Ivan Jesenek: 041 – 456 – 965
Josip Marcijuš: 041 – 549 – 154
Danilo Papež: 041 – 719 – 253

Za PK Štajerska in Koroška,  
Danilo Papež


