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DETLOV KLOPOTEC

ALI STE VEDELI?

 Da smo v oktobru sprejeli dva obiska.
Ptujsko  enoto  je  obiskala  delegacija  8
strokovnjakov  iz  Gruzije  in  Armenije,  ki  so
spoznavali  različne oblike vključevanja invalidov v
delo v Sloveniji in drugod po Evropi.
V  Trčovo  pa  so  prišle  svetovalke  iz  Zavoda  za
zaposlovanje  Maribor.  Seznanili  smo  jih  z
delovanjem zaposlitvenega centra, s potjo, ki smo
jo prehodili od začetkov leta 1996, pokusile pa so
lahko tudi dobrote naše kuharske ekipe.

PRAZNOVANJA IN DOGODKI
V mesecu oktobru so praznovali rojstni dan naši sodelavci:
Arih Damir, Potisk Nevenka, Muzek Damjan, Roudi Renata,
Cener Nedeljko, Jančič Valentina, Kukovec Jon, Majhenič
Alenka, Kukec Darinka, Dervarič Štefan in Krajnc Drago.
Želimo  vam  veliko  lepih  in  uspešnih  dni  med  svojimi
sodelavci! 

                     J.K.

                       
PRISPEVKI SODELAVCEV
Zgodovina naše  firme 

2.4. 2001 sem prišla delat  v vmesne delavnice, takrat še ni
bil zavod Detel . Počutila sem se sramežljivo, nisem vedela,
kaj  me čaka  naprej.  Začetek  je  bil  kar  naporen,  sčasoma
sem se navadila. Brusili in barvali smo črke, geolike. Delali
smo tudi za mizarsko delavnico,  pohištvo, igrala za vrtce.
Delali smo tudi za Gumarno.  Obrezovati je bilo fajn, ena
druga dela pa niso bila fajn. Septembra smo začeli obirati
jabolka, tam je bilo v redu. Potem smo začeli delat v Vinagu,
obirali  smo grozdje na različnih koncih.  Delala sem tudi v
Impro Metalni, tam smo sestavljali plastiko, to sem ful rada
delala. Žal danes Metalne ni več. 2006 so vmesne delavnice
postale  Zavod  Detel,  preselili  smo  se  na  Trčovo.  Tu  smo
začeli delat za TBP in delamo različne bovdene. Tu se dobro
počutim, ko se slabo počutim, se v delavnici rada naslonim
na rumena vrata, tam sem najraje, če je le mogoče, sem
tam. Od tu ne bi šla več  vstran. Včasih je človek kaj jezen,
pa se potem porihta, tako pač je v življenju.  Šefica in vsi
mentorji  so  v  redu,  kadar  sem  v  težavah,  me  razumejo.
Želim si, da bi še naprej  bili kot ena družina. Pogrešam pa
eno  delo,  arvin,  upam,  da  ga  nam  kdaj  vrnejo   nazaj  .

Petra Fras, Trčova

BERNARDIN MODNI KOTIČEK (malo drugače)

O nošenju klobukov smo že pisali, a tako izbranih modelov
kot jih vidite na sliki, ne boste našli v nobeni modni reviji.

 

Špancirfest Varaždin, avgust 2013
Letovanje v Zadru

Kako hitro mineva čas. Ni dolgo, ko sem lani zapisala, da je
to  najlepši  dogodek  leta.  In  spet  je  prišel,  namreč
september, ko na morju polovimo še zadnje tople žarke in
če imamo srečo,  najbolj korajžni tudi zaplavamo. Letos smo
letovali  v  Zadru od 20. do 22. septembra, tako kot  vsako
leto pa se nam je pridružil tudi Zavod Most. 

Vseh  115  se  nas  je  zdravih  in  zadovoljnih,  z  lepimi  vtisi
vrnilo  domov.  A  tik  preden izstopimo iz  avtobusa,  slišim:
«Kam bomo šli pa drugo leto?«

J.K.



Glavna urednica: Suzana Zadravec
Odgovorni urednik: Rok Gošnjak
Uredniški odbor: Tanja Peršuh, Nada Iskra, Janja Kaloh, Petra Vršič



RECEPT MESECA: BOUNTY REZINE

Sestavine BISKVIT: 20 dag sladkorja, 20 dag moke, 4 jajca, 1
dcl olja, 1 dcl ruma, 1 dcl vode, 1 pecilni prašek, 1 vanilin
sladkor, 4 žlice kakava, 1dcl mleka.

Sestavine PRELIV: jedilna čokolada, olje ali margarina.
Sestavine  NADEV:  20  dag  kokosove  moke,  3  lončki  kisle
smetane, 8-9 žlic sladkorja v prahu.

Postopek: Za biskvit zmešamo jajca, sladkor, vanilin sladkor,
olje, rum, vodo. Dodamo moko s pecilnim praškom in kakav.
Pečen biskvit prelijemo z 1 dcl mleka.
Nadev pripravimo tako, da zmešamo kislo smetano, kokos
in  sladkor.  To  premažemo  po  pečenem  biskvitu  in  jo
polijemo s stopljeno čokolado.
Razrežemo v poljubne oblike.   PA DOBER TEK!

Tamara Gabrovec, Ptuj
VIC
(nekaj na račun moških)

Zakaj ženske tako slabo vozijo?
Ker so skoraj vsi inštruktorji moški.
*
Kako si moški predstavlja gospodinjska opravila?
Dvigne noge, da lahko posesaš pod njimi.

Glavna urednica: Suzana Zadravec
Odgovorni urednik: Rok Gošnjak
Uredniški odbor: Tanja Peršuh, Nada Iskra, Janja Kaloh, Petra Vršič


