Leto
sodelovanja
Sobota dopoldan. Hodim po stanovanju, nemirno se
praskam po glavi in v mislih premlevam natečaj na temo
»Leto sodelovanja«. Saj ne vem, kaj naj napišem, pa vendar
razmišljam, razmišljam, ker mi naslov ne da miru. Leto
sodelovanja – mislim, da iz tega mojega spisa ne bo nič. V
sobo pridrvijo otroci s sto in enim vprašanjem. No vidite, še
tisti trije stavki, ki sem jih
že imel naštudirane, so
v hipu izpuhteli iz moje
glave.
Poskušam se posvetiti
mojemu tričlanskemu
naraščaju, jim
odgovarjati na
zastavljena vprašanja,
nakar zaslišim glas šefa
kuhinje. »Če hočete, da
bomo danes kaj jedli,
pridite pomagat!« Ata
iz kleti prinese krompir,
Gašper ga olupi, črve iz
solate rešuje Veronika,
Valentin naš petletnik
pripravi mizo in vsakemu
nameni ne boste verjeli
dve žlici, dva noža, dvoje
vilic. »Kar se mora nije
težko« bi dejali naši
južni sosedje in tudi
mi se nismo dali. Delo, ki nam je bilo naloženo, smo
odgovorno opravili brez prigovarjanja drug na drugega.
No, kje sem že ostal? Seveda »Leto sodelovanja«, je geslo
našega podjetja za leto 2011 in je zapisano v knjižicah, ki
smo jih dobili vsi zaposleni. Kaj zdaj to pomeni za vsakega
posameznika?
»Kosilo je pripravljeno, zaslišim glas iz kuhinje«. Nežni glas
žene, je tok mojih misli spet usmeril kdove kam. Kot bi trenil
smo bili vsi za mizo. Lepo smo si razdelili hrano, pijačo in
začeli polniti naše prazne malhe- želodčke. Med pogovorom
za mizo jim tudi omenim moje razmišljanje na temo natečaja
in vsak od otrok je imel svojo vizijo sodelovanja, predvsem
v smeri osebnih interesov. »Kaj pa kuhanje kosila, vpraša
žena?« »Kaj ima pa tvoje kuhaje z letom sodelovanja v
TBP-ju?« Kuhanje nič, ima pa sama priprava kosila veliko
s sloganom. Kot se spomniš, ste prav vsi sodelovali, da je
bilo kosilo okusno pripravljeno. Pa res, to je to!
Mi smo pravi tim.
V podjetju ima tudi vsak delavec svojo vlogo in svoj delež
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pri končnem izdelku. V praksi se nam zdi, da delamo samo
tisto delo, ki nam je bilo naloženo in nič drugega. Večkrat
se počutimo, kot da smo nepomemben posameznik. Vendar
se moramo zavedati, da je delo, ki nam je bilo zaupano,
zelo pomembno!
Vsako delo se izraža v kvaliteti končnega izdelka! Ne
verjamete? Pomislite, kako
je v primeru reklamacije, ko
se iščejo krivci. Naš sistem
zagotavljanja kakovosti
nam, ali pa bi naj to iskanje
krivca omogočil. To je tudi
bistvo osvajanja standardov
v avtomobilski industriji
– zagotavljanje sistema
sledljivosti.
Posebej sem si zapomnil
besede upokojenega
direktorja proizvodnje
Zlatka Titana, ko sem
prišel pr vi dan k njemu
na razgovor. »V TBP-ju ni
statistov!« Takrat mi sicer
ni bilo vse jasno, kaj mi je
hotel povedati. Danes se
zavedam, kako prav je imel.
Medsebojno sodelovanje je
pomembno tudi pri prenosu
informacij. Pri tem ne mislim
na ogovarjanje sodelavcev, vodstva in podjetja ampak o
informacijah, ki so pomembne za posamezno operacijo.
Zamislite si, kako bi bilo pri kosilu, če bi vsak od otrok imel
pripombo nad hrano, okusom, serviranjem … Mislim, da bi
odšli pri nas predčasno od mize. Roko na srce, se tudi zgodi,
da kaj ni najboljše, ampak je naslednjič boljše.
Če pomislim, je slogan leto sodelovanja v naši družini
prisoten od prvega dne, ko sva z ženo pričela skupaj ustvarjati
dom. Vsak ima svojo vlogo in kot družina uspevamo. Včasih
je sicer težko, vendar se mora vsak član družine potruditi za
dobrobit naše skupnosti.
Prav tako je v našem podjetju. Vsak delavec prispeva svoj
delež s svojim delom, izkušnjami in znanjem, da smo uspešni
kot celota - kot podjetje TBP!
Torej če poenostavim: "Direktor v podjetju je kot kuharica,
mi vsi pa se moramo po svojih močeh potruditi, da bo izdelek
– kosilo kakovosten." Enostavno!
Razmišljal: Franci Skrbinšek

Kdo je Bojan Roškar?
Sem oseba, ki ima rada stvari urejene kolikor se le da.
Po eni strani deloven, lahko pa tudi zelo len. Po značaju
trmast, drugače pa človek, s katerim se da sklepati
kompromise. Rad imam, da se človek kaže takšen kot
je v resnici, ne pa, da se nekaj pretvarja. Po poklicu sem
strojni tehnik. Pred zaposlitvijo v TBP-ju, sem delal kot
poklicni voznik, še pred tem pa na terenu (menjava in
montaža industrijskih trakov v avto industriji).
Vaš sanjski poklic v otroštvu?
Nič posebnega, mogoče kakšna stopnja več v
strojništvu. Poklic, ki je cenjen in ni preveč izpostavljen.

Rad ima:
- toplo vreme, da lahko gremo z
družinico v naravo na zrak
- dobro hrano
- čisto in pospravljeno stanovanje
- odkritosrčnost
- da v službi poteka vse tako kot
mora
- druženja s prijatelji ob kakšni
»pivički«

Ne mara:
- da me zjutraj kdo zbudi »(pred
budilko)«
- ljudi, ki lažejo in niso odkriti
- da me nekdo "pika", gnjavi
- nereda

Kaj vam osebno pomeni naziv "NAJ SODELAVEC"
Meni osebno naziv »naj sodelavec« pomeni potrditev
dobrega delavca. Da imaš dobre odnose z sodelavci, v
dobrem in slabem, torej pri pohvalah kakor pri kritikah. Da znaš delati z ljudmi,
z njihovim delom, z njihovimi problemi in še kaj. Skratka sem vesel, da imajo
moji sodelavci zaupanje v mene, spoštujejo moje delo in moje odnose do njih.
Vaše ambicije in želje za prihodnost na delovnem mestu, ki ga opravljate?
Delovno mesto, ki ga opravljam mi je v veselje. Izziv mi je sodelovanje pri
reševanju problemov. Mogoče bi lahko bilo delo malo bolj avtomatizirano, da bi
delavci lažje delali ter bolj varno. Dobrodošla bi bila sprememba pri planiranju
polizdelkov, predvsem v smislu pravočasnega naročanja delčkov, da bi imeli
vedno minimalno zalogo oz. da bi bili vedno tisti polizdelki, ki jih potrebujemo
za nemoteno delo na zalogi.
Vaš prosti čas, imate mogoče kak zanimiv hobi?
Prosti čas preživljam z mojo družinico in družinskimi hobiji. Mogoče bi izpostavil
fotografiranje. Drugače pa je prostega časa, res tistega samo zase zelo malo.
Kaj vam polepša dan?
Moja dva sinova in moja življenjska sopotnica, če strnem, prijetno doživeti trenutki
z mojo družinico bodisi doma ali kjerkoli.
Katera misel ali rek, vas spremlja skozi življenje?
Moj življenjski rek, ki me spremlja že nekaj časa je »Lepo je živeti, če veš zakaj
živiš«.

- da delavka takoj po začetku dela
zlomi »ajnšlag«
Prosim ne zlomi
»ajnšlaga«

Naj sodelavec 2010 Bojan
Roškar čaka, katera ga bo
izvala na ples
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Zaključek

poslovnega leta 2010

Darila, le kdo bo srečnež?
Uvodni nagovor direktorja družbe prisotnim
Gala otvoritveni ples

Direktor družbe z jubilanti
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Peter Fekonja z nagrado za največji
prihranek pri PSI (neprecenljivo veselje)

Žur do jutranjih ur

Mr. Bo - SODELUJMO V HUMANITARNI AKCIJI

Plastični zamaški
za Gala

Pevski zbor KD Delavec je popestril zabavo z izvrstnim izborom
pesmi

Smeh ...

Na kupu (svet lepote TBP)

Najverjetneje ste že vsi opazili, da imamo v proizvodnji
TBP-ja postavljene zabojnike na katerih piše »Akcija
zbiranja plastičnih zamaškov za Gala«.
Glavna pobudnica te humane geste je naša sodelavka
Renata Čuček. Namreč pred osmimi leti sta bili Renata in
Galova mama Liljana sodelavki v Prevent Halogu, vendar
sta se njuni poti z odhodom obeh iz Prevent Haloga
razšli. Renata je za Liljanino pretresljivo preizkušnjo s
sinom, izvedela iz medijev. Po naključju sta se ponovno
srečali in Renata je Gala celo osebno spoznala. Gal
ima zaradi zapletov pri porodu posledično precej težav,
ki ga pestijo, med drugim tudi ne more sam hoditi. V
rehabilitacijskem centru Soča v Ljubljani, so mu izdelali
voziček, ki je narejen točno po meri, samo zanj. Kot vsak
otrok tudi Gal raste in voziček mu že postaja premajhen
pa tudi v avtomobilu je vedno manj prostora zanj ter za
njegov voziček. Potrebovali bi večjega, v katerega bi ga
lahko kar zapeljali z vozičkom. Žal Galova starša sama,
tovrstnega stroška, ne bosta nikoli zmogla.
Renata ni oklevala niti za sekundo in se je tozadevno
takoj obrnila na Jožeta Kokot, odgovornega pooblaščenca
za okoljsko politiko v našem podjetju. Jože je nemudoma
stopil v kontakt in uredil zadeve z Saubermacherjem
Slovenija - PE Lenart, da so dostavili pravilne zabojnike
in jih bodo praznili v skladu z humanitarnim namenom.
Zabojniki so postavljeni pri vseh avtomatih s pijačo,
torej na vidnih mestih, zbiralni kontejner pa v novi hali.
Z malo truda in volje je potrebno samo iz plastenke od
vode, sadnih sokov, mineralne vode, mleka, olja, tekočih
pralnih praškov in mehčalcev (le-ti morajo biti obvezno
predhodno očiščeni), odviti plastični zamašek in ga
namesto v smeti, odvreči v ta zabojnik.
Torej gremo: AKCIJA V TBP-JU....POMAGAJMO!!!
Stopimo skupaj! Pomagajmo! Zbirajmo zamaške!
S tem ne bomo naredili samo nekaj za svojo dušo in
notranje zadovoljstvo, ampak tudi veliko dobrega za
naravo, okolje.
Galu in njegovim staršem pa
bomo narisali
velik nasmeh
na obraz in jim
omogočili vsaj
nekoliko lažje
življenje.
Aleksandra Potrč
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Odhod sodelavke v pokoj

Sodelavci in sodelavke,

sporočam vam, da naša procesna
kontrolorka, Metka Neuvirt, ni
odsotna zaradi bolezni, ampak je s
1. 3. 2011, odšla v zaslužen pokoj.
Prav ste prebrali. Tista procesna
kontrolorka, odeta v zeleno opravo
(delovni plašč), ki je pogosto »hitela»
po dvorišču z žičkami v rokah. Dokazala
nam je, da se tudi v kontroli da
dočakati pokojnino. Je prva iz oddelka
kontrole kakovosti, ki ji je to uspelo,
pa upajmo, da ne zadnja, saj se
pokojninske zahteve hitro spreminjajo.
Če že pokojnina ne bo ravno obilna,
potem naj bo vsaj številna!
Danes si težko predstavljamo, da se
je zaposlila že pri rosnih šestnajstih. Pri
teh letih današnja mladina razmišlja o
vsem drugem, le o delu ali zaposlitvi ne.
Ona pa je že v Klemosu na montažni
liniji sestavljala bovdene za Tomos in
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Rog. Takratni direktor Avgust Seničar,
se je sprva celo zbal ter se spraševal:
»Le kaj naj s tem otrokom na liniji«?
Metka je namreč skupaj s svojimi leti
tehtala slabih 40 kg. Po slabem letu
dela na montažni liniji, je temu dekliču,
uspelo napredovati v procesno kontrolo
in tu ostati vse do srečne upokojitve.
Nič posebnega bi rekli nevedni,
ampak Metka je poseben primer,
predvsem zato, ker ji je vso delovno
dobo 38 let, 9 mesecev in 22 dni,
uspelo pridelati v enem podjetju, kljub
menjavi nazivov in vodstva.
Dokaz, da ni bila priljubljena samo v
kontroli kakovosti, ampak tudi na Brose
linijah, je bilo prijetno presenečenje,
ki so ji ga pripravile »njene« delavke v
torek 8. 3. 2011. Solza na tvojem licu
je dokaz, da boš tudi ti pogrešala ljudi
s katerimi si preživela mnogo prijetnih
let.

Spoštovana Metka, naj ti tretje
življenjsko obdobje mine brez stresov,
zdravje naj ti ne povzroča prevelikih
težav, uživaj v radostih, za katere do
sedaj nisi imela časa. Ne pozabi na
TBP. Ko ti bo dolgčas nas obišči.
Skrbinšek Franci

Tekmovalno,
rekreativno
13 nedelj peš na
Pohorje
Po naključju sem se v družbi svojih kolegov seznanil, da
bo v času od 21. novembra 2010 pa do 13. februarja letos,
na Pohorju potekal že 4. zimski pokal »Peš na Pohorje«,ki
ga organizira »Sri Chinmoy marathon team«.
Radovednost, za kakšen zimski pokal gre, kakšna so
pravila ter sam potek tekmovanja, mi niso dala miru, zato
sem vse podrobnosti takoj proučil na
njihovi spletni strani. Po kratki debati s
svojimi prijatelji, odločitev ni bila težka.
»Gremo, probajmo«. Torej opraviti je
bilo potrebno 13 vzponov, ki so potekali
izključno samo ob nedeljah dopoldan
v vsakem vremenu. Da je moja želja,
sodelovati na vseh vzponih, bila zares
močnejša od vseh možnih preprek, ki
so se pojavljale (družinske obveznosti,
turnosna služba - menjava smen,
dostikrat kar direktno iz nočne, seveda
povrh vsega še vremenske neprilike,
kot so sneg, poledenelost, blato,…),
dokazuje dejstvo, da sem uspel in se
Kdo ga prepozna?
udeležil vseh 13. Torej vsako nedeljo
zjutraj, se nas je v Lenartu zbralo za en
ali dva avta udeležencev – pohodnikov,
ki smo vztrajali. Omeniti velja, da si
je vsak udeleženec tempo pri vzponu
določal sam, kolikor mu je to pač
dopuščala kondicijska pripravljenost.
Iti na kaj takega nepripravljen ali
pretiravati preko svojih zmožnosti, ni
sadu obrodilo.
Na startu, ki je bil pri spodnji postaji

"Še dobro, da imam palice, drsi"

vzpenjače, je bilo mogoče srečati
moške, ženske, mlajše in starejše,
rekreativce pa tudi profesionalce.
Vsakič se nas je zbralo od 150 do 200
udeležencev, ki smo se med seboj hitro
spoprijateljili, se vzpodbujali ter seveda
tekmovali. Sama proga je tekla po
makadamski cesti v smeri Trikotne jase,
nato se je odcepila desno po markirani
gozdni povezavi proti Jonatanki, po njej
ter po Fiski vse do cilja, ki je bil pod platojem ob zgornji
postaji vzpenjače.
Skupaj sem po 13 vzponih dosegel 15. mesto v kategoriji
moški 1, z najboljšim osebnim časom 33 minut in 41 sekund
od starta do cilja. Tisti, ki vas v zvezi s tem zanima še kaj
več, si lahko podrobnosti še vedno ogledate preko spleta
na: »Sri Chinmoy marathon team Slovenija«. Na koncu
pa še zahvala vsem tistim mojim sodelavcem, ki ste imeli
potrpljenje z mano, mi omogočili menjavo izmen ter me pri
tem podpirali in spodbujali.
Mitja Donko
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PUST

nasmejanih ust v TBP

SKOZI
FOTOGRAFSKI
OBJEKTIV
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Športni turnir

Novosti v SKEI
V mesecu marcu je bil izvoljen nov IO, ki so ga izvolili
člani podružnice Skei-a – TBP.
IO pa je nato izvolil še delovna telesa (predsednika,
podpredsednika, blagajnika in zapisnikarja).
Za predsednika je bi izvoljen Karl Škrlec, za podpredsednika
Dejan Ilešič, za blagajničarko Lidija Čuček, za zapisnikarja
Stojan Šajher. V nadzorni odbor so bili izvoljeni; predsednik
Franc Skrbinšek ter dve članici, Klavdija Kopčič in Darinka
Graifoner.
Vsi izvoljeni se članom zahvaljujemo za izkazano zaupanje
in vam obljubljamo, da bomo delali v skladu s poslovnikom
Skei-a, kakor tudi s poslovnikom družbe TBP.
Naloga delovanja sindikata v podjetju je, da povezuje
sodelavce med seboj, bodisi z izleti, raznimi športnimi
prireditvami in seveda informacijami o delovanju. S
slogo, medsebojnim sodelovanjem in druženjem zagotovo
pripomoremo k boljšemu načinu življenja, kot ga živimo.
Zagotovo vse krivde ne gre pripisati slabi ekonomski politiki
v državi, krivi smo si v veliki meri sami, saj si postavljamo
prevelike cilje, posledica tega pa je negodovanje doma v
družini, kakor tudi v delovnem okolju, kjer smo zaposleni.
Sami pri sebi bi morali razčistiti in pomisliti, da je
najpomembnejše, da živimo v miru, da nam zdravje služi,
da imamo zaposlitev in redne plače, to je bogastvo, ki ga
marsikdo nima.
V mesecu juniju organiziramo izlet, skupaj z upravo TBPja (11. 6. 2011), namen le tega je druženje, zato vas že
sedaj vabimo, da se ga udeležite v čim večjem številu, saj je
udeležba na raznih prireditvah, izletih, zahvala za naš vložen
trud in opravljeno delo.

SKEI TBP

Dne 22. 1. 2011 je sindikat TBP s finančno pomočjo
uprave TBP, organiziral popoldansko tekmovanje v
treh disciplinah. Prostor za tekmovanje je zagotovila
Mira Lovrenčič v Kulturnem domu v Vitomarcih.
Glede na to, da so za prva tri mesta bile poleg
pokalov razpisane tudi denarne nagrade, so se
tekmovalci maksimalno potrudili. Na koncu pa je
kljub temu prevladalo spoznanje, da je pomembno
druženje, ne glede na to, kdo zmaga.

Predsednik
Karl Škrlec

Ivek: »Toliko kot sem danes
zaslužil, še nisem v vseh letih,
odkar igram namizni tenis.«
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Brizgalci so se
družili in veselili
Ker je december mesec srečanj, druženj, zaključkov, se
je večina sodelavcev na brizgalkah, 18. decembra zbrala
v okrepčevalnici » Šenk« na Sv. Ani. Povabili so tudi vodjo
proizvodnje Mateja Emeršiča ter dva posebna nadzornika
Rozalijo in Poldeka, saj so na srečanju najprej analizirali
opravljeno delo v iztekajočem se letu ter si postavili cilje za
prihajajoče. Ugotovili so, da so glavni problem v preteklem
letu bile nadure in sortiranje odpada.

Ke r s o z m a g o v a l c i p r e j e l i
prehodne pokale, sem prepričan
da se bo tekmovanje še
organiziralo in bo udeležba še
številčnejša.
Končni rezultati:
NAMIZNI TENIS:
1. Valentan Ivan
2. Pomberg Ivan
3. Emeršič Matej
PIKADO:
1. Pomberg Ivan
2. Pirš Matjaž
3. Valentan Ivan

KARTANJE (»šnops«):
1. Čeh Boštjan
2. Kramberger Janez
3. Perko Marina
Matej Emeršič

Zato je moral novi delovodja Dejan Ruhitel najprej podati
svečano zaprisego (na kolenih), da se bodo nadure v
prihodnjem letu zmanjšale, sortiranje odpada pa je moral
praktično prikazati kar vodja proizvodnje sam, seveda pod
budnim očesom Rozalije in Poldeka. Po vsem tem so sledile
tekoče zadeve, večerja ter glasba do jutranjih ur z DJ-em
»Maher.«
Branko Gajzler

Avtomatizacija
Avtomatizacija proizvodnje!
proizvodnje!
Z avtomatizacijo proizvodnje
dosegamo večjo učinkovitost
in povečujemo dodano
vrednost samemu izdelku.
Da avtomatizacija vključuje
vse faze proizvodnje, dokazuje
tudi nesporni posnetek.
»Avtomatska metla« samo
čaka na poziv in že se
odpravi na
potrebno
delovno
mesto!
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Mr. Bo.: Zgodbe, ki jih piše življenje

OSEBNA ZMAGA

V času našega življenja se soočamo z različnimi doživljaji.
Nekateri so srečni, nekateri žalostni, nekateri
nas ovirajo, nekateri nas spodbujajo, da
naredimo korak naprej, še posebej, če
lahko s tem izboljšamo svoje zdravje
ter način dojemanja in sprejemanja
samega sebe.
V tej zgodbi bom predstavila našo
sodelavko Ljiljano Uroševič, kateri je
uspelo, kljub mnogim oviram,
odločno stopiti v boj proti svojim
kilogramom.
Že v otroštvu je Ljiljana spadala med
tiste, ki so bili bolj izpopolnjeni, oziroma
imela je kar nekaj kilogramov preveč. Sama
pravi, da je bila majhna, vesela in debela. V
času šolanja za poklic se je bila primorana soočiti
s prvo shujševalno kuro, s katero pa ni bila zadovoljna.
Po rojstvu sina Matjaža je tehtala 115 kilogramov. Toda
leta so tekla in kilogrami so šli samo še navzgor. Prizna:
premalo gibanja, stres in depresija so
pripomogli, da je teža naraščala. Takrat
se je zanjo porušil svet, začele so se
pojavljati resne zdravstvene težave.
Najprej močno povišan krvni pritisk,
tablete za zniževanje le-tega ji niso nič
pomagale. Sledilo je slabo počutje,
znašla se je v začaranem krogu. Na
srečo je v sebi zbrala toliko energije, da
je spoznala, da tako ne gre več naprej
in da mora nujno nekaj spremeniti. »Da
pri 30 letih jemlješ tablete za pritisk in to
do konca življenja, ji ni in ni šlo iz glave«.
Močna podpora njenih domačih, tudi
prijateljic in prijateljev, ji je bila v veliko
pomoč, saj so jo ves čas spodbujali
in ji stali ob strani ter jo bodrili z
besedami, da je simpatična in če bi
imela par kil manj, bi bila še lepša. Po
naključju se je na obisku pri sodelavki
Renati Čuček, seznanila s člankom o
operativnem posegu: »Kako zmanjšati želodec oziroma o
vstavljanju traku, ki je v pomoč pri hujšanju«. Seveda je to
v njej vzbudilo takojšnje zanimanje, ker ji različne diete do
sedaj niso prav nič pomagale. Renata jo je spodbujala, ji ob
vsakem trenutku stala ob strani, za kar ji je Ljiljana iz srca
hvaležna, saj ji brez njene odločnosti najbrž ne bi uspelo. Nič
kolikokrat sta skupaj klicali v Slovenjgraško bolnico, da bi
dobili vse potrebne informacije in prvi termin za razgovor pri
kirurgu dr. Breznikarju. Ljiljana je ponovno dobila nov zagon
in voljo do življenja. Toda glej ga zlomka, prvi dogovorjeni
sestanek z zdravnikom je splaval po vodi, saj so Ljiljani na
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poti v Slovenj Gradec sporočili, da je prišlo nekaj vmes in
prvo srečanje odpade. Tako jima ni preostalo drugega, kot
da sta si z Renato privoščili samo izlet v Slovenj Gradec. Na
naslednjem dogovorjenem razgovoru z zdravnikom, pa so
jo že izmerili. Ljiljana je doživela pravi šok saj ji je tehtnica
pokazala 138 kg, Izračun ITM (indeksa telesne mase) je
znašal 55, kar pomeni hudo obliko debelosti. Po
strogih navodilih, mnogih pregledih, razgovoru
pri psihologinji in napotkih dietologinjeglede načina prehranjevanja je zdravnik
ocenil, kakšna operacija je potrebna ter
datum posega. 30. januarja 2007, je
bila sprejeta v bolnišnico s težo 128
kg, po pregledih so jo naslednji
dan operirali. Vstavili so ji SAGB
trak na želodec. To je poseben
silikonski trak, ki ga namestijo okoli
zgornjega dela želodca. Tako je želodec
razdeljen v zgoraj manjši in spodnji večji
del. To omogoča hitrejši občutek sitosti, saj
zaužita hrana hitro napolni zgornji manjši
del želodca. Občutek sitosti traja kar
nekaj časa in tako se navadiš na precej
manjše količine zaužite hrane, hkrati pa
izgubljaš odvečne kilograme. Operacija
je trajala nekje 45 minut. Po operaciji se
je zanjo začelo vse na novo. Po 4 dneh
okrevanja je zapustila bolnišnico. Nekje
en mesec je smela zaužiti le tekočo
hrano, začela je hoditi na sprehode,
kolesariti,… Počasi so se začeli kazati
rezultati, saj se je njeno telesno počutje
začelo močno izboljševati. Navadila
se je zaužiti več manjših obrokov na
dan. Še vedno redno hodi na kontrole
v Slovenj Gradec, kjer vedno preverijo
njeno težo ter vse potrebno in zategnejo
trak, če je potrebno. To opravijo s
posebnim postopkom preko rentgena,
ki je neboleč.
Januarja je minilo že 4 leta in Lili je
lažja za 60 kilogramov. Še se bori s
kilogrami, ker verjame, da ji bo enkrat
uspelo. Vse poteka zelo počasi, kar
je tudi prav. Postala je telesno zelo
aktivna, obiskuje fitnes. Ob tem se je
pojavil sicer še en estetski problem,
odvečna koža. Kolikor se bo dalo, jo bo skušala odpraviti
sama s telovadbo, v nasprotnem primeru, jo čaka še en
operativni poseg, kjer bi ji to odvečno kožo odstranili. Veselo
zre v svet z novimi cilji, obkrožena z ljudmi, kateri jo imajo
radi ter jo podpirajo. Za to jim bo zavedno hvaležna.
Aleksandra Potrč

PRIREDITEV
ob materinskem dnevu
Letos, že petič zapored, nas je kulturno
društvo DELAVEC Lenart, prijetno razvedrilo
z dvourno prireditvijo »Brez sonca roža ne
cveti«, katera je potekala v dvorani Centra
Slovenskih goric, dne 26. 3. 2011.
Kljub nekoliko spremenjenemu programu,
kot je bil prvotno zastavljen, je scenarij
proslave s tenkočutno poezijo, globokimi misli,
prepletala predsednica Anica Mlinarič.
Najprej se je z dvema prisrčno odpetima
otroškima pesmicama, predstavila še ne
petletna Taja Murko in nam prijetno ogrela
dlani. Z bučnimi in poskočnimi plesnimi
koraki, so nas presenetili člani folklorne
sekcije društva, ki so zaplesali v dveh sklopih.
Njihova mentorica Marija Šauperl, ni skrivala
zadovoljstva, da uči odgovorne plesalce,
ki poleg mnogih vsakodnevnih obveznosti,
pridno vadijo, se imajo lepo ter s tem bogatijo
pestrost našega ljudskega izročila. Virtuoza na
frajtonaricah Urban in Simon Rajter, sta tudi
tokrat očarala z nekoliko drugačno melodijo.

Humorista Vinko in Gustek, sta bila
nadvse izvirna, smešna, dobronamerna
ter tu in tam malce hudomušna.
Debitantka Tea Kurbus je zapela dve
zabavni pesmi, katerih besedilo je
spisala Anica Mlinarič, uglasbila pa
sta jih Matjaž Gašperlin in voditelj
harmonikarskega orkestra »Frajton«
Aleš Meglič.
Tudi letos je enajst predstavnic
nežnejšega spola, ki jih je določil žreb,
prejelo praktična darilca donatorjev
prireditve.
Vrhunec večera po aplavzih sodeč,
pa so zagotovo bili člani tamburaškega
orkestra iz KD Duplek, ki so z nežnimi zvoki
tamburic ter z izborom predstavljenih
skladb, pričarali posebno energijo
vzdušja. Tudi orkester »FRAJTON«,
nas z odigranim repertoarjem, ni pustil
ravnodušne.
Polna dvorana, nasmejana lica, so bila
dokaz, da je bil, spet en lep večer.
Anica Janžič
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Nekdanji direktor Klemosa, Avgust
Seničar na obisku v TBP

»Blažen med ženami«
Fotoaparat je ujel g. Zlatka Cvikl v »civilki« v
trenutku, ko se je odpravljal v pokoj!
Mr.Bo: Le kateri, je zaupal skrivnost, kako se
upokojiti v dobrem stanju?

TELEFONSKA TAJNICA
babice in dedka
Dobro jutro. . . . .
Trenutno se ne moreva javiti, zato vas prosiva, da po pisku
pustite sporočilo;
- Če ste eden od naših otrok, pritisnite 1
- Če potrebujete varstvo, pritisnite 2
- Če želite da vam posodiva avtomobil, pritisnite 3
- Če želite da vam opereva in zlikava, pritisnite 4
- Če želite da vnuki prespijo pri nama, pritisnite 5
- Če želite da greva po otroke v šolo, pritisnite 6
- Če želite da pripraviva kosilo in vam ga 		
dostaviva, pritisnite 7
- Če bi raje jedli pri nama, pritisnite 8
- Če potrebujete denar, pritisnite 9
- Če naju želite povabiti na
		
večerjo in v gledališče začnite govoriti, poslušava!

Da so delavci TBP-ja resno vzeli slogan leta »Leto
sodelovanja«, se je pokazalo na liniji 5N0, kjer so z
skupnim sodelovanjem presenetili slavljenca Serčič
Franca. Ob okroglem jubileju so mu zaželeli predvsem
zdravja, saj ga bo potreboval, ker bo delal za dva zase in za Abrahama.

Bovden – Mr. Bo
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Povsod sem doma,
povsod sem vesel,
ko po svetu me širnem
»vlačijo« vsi.

Sem priden, marljiv
in vedno vesel,
mi delati ni težko,
ker Štajerc sem pravi.

Da pa bi lep,
po svetu tem hodil,
še obleko
sijajno nadeli so mi.

A srce bo moje
za vedno ostalo
tam sredi Slovenskih goric,
kjer Štajerci pridni so dali mi dušo.

Če pa kdo spoznal me še ni,
naj mu povem,
da moji ljudje
me kot » zajla« poznajo.

Da pa še bolj
bi učeno zvenel,
ime so dodali:
Mr. Bo so me imenovali.

Za promocijo svojo
časopis še izdajam,
Mr. Bo novice skupaj
z vami že celo leto so.
Matej Emeršič

RAZMIGAJTE MOŽGANČKE - NAGRADNA KRIŽANKA
Mini slovar:
Olot, mesto
v Španski
pokrajini
Kataloniji;
Tano, reka
v Gani; Paul
Ereng nekdanji
Kenijski atlet;
Elano Brazilski
nogometni
reprezentant;
Oksana Pečeny
Ukrajinska
violinistka

Pa še
povabilo k
sodelovanju
Uredniški
odbor z
veseljem vabi
vse sodelavce
k sodelovanju,
pomagajte
snovati »Mr.
Bo novice« z
aktualnimi,
zanimivimi,
atraktivnimi,…
temami.

Denarno nagrado za pravilno rešeno geslo križanke iz tretje številke prejme:
Petra Čeh, praktični nagradi pa prejmeta: Verica Marajh, Štefka Meško. Čestitamo

Razmigajte možgančke
Geslo križanke, ki ga dobite na označenih poljih, napišite na priložen kupon, dopolnite ime in
priimek, ga izrežite ter ga vrzite v zato pripravljeno škatlo v jedilnici. Rok za oddajo rešitve je 20.
5. 2011. Izžrebali bomo tri nagrajence, ki bodo imeli vpisano pravilno geslo in podelili tri nagrade:
glavno nagrado v vrednosti 100 EUR in 2 tolažilni praktični nagradi.

#
KUPON

ime in priimek
..................................................
geslo
..................................................
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Mr. Bo novice - Interno glasilo družbe TBP d.d., Kidričeva ul. 14, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
Uredniški odbor: Matej Emeršič, Aleksandra Potrč, Franc Skrbinšek, Aleš Dajčman, Matjaž Gašperlin, Anica Janžič, Alenka Družovec
Odgovorna urednica: Alenka Družovec n Tehnični urednik: Matej Emeršič n Fotografije: arhiv uredništva n Ilustracije: Romeo Štrakl
n Oblikovanje in tisk: Štrakl d.o.o. n e-pošta: alenka.druzovec@tbp.si n Naklada: 650

