
OBNOVITVENA REHABILITACIJA V MORAVSKIH TOPLICAH 2017 
 

Poletje se odmika in prekmurske štorklje se odpravljajo na dolga potovanja v južne kraje. Paralitiki pa so 
se iz različnih krajev Slovenije pripeljali 20. avgusta v deželo Panonijo, da bi si z zdravilnimi vrelci 
panonskih voda pridobili moči in na obnovitveni rehabilitaciji obnovili zdravje. Skupina je bila kar številčna. 
Prva je seveda prispela vodja skupine, ki je člane sprejela in  napotila na zdravniški pregled k zdravnikom 
fiziatrom. Ti so vsakemu posamezniku predpisali ustrezno terapijo. Želje so bile velike, točk pa je samo 
toliko, kot  je določeno in temu primerno so člani dobili razpored fizioterapij. Vsi so bili nastanjeni v hotelu 
Termal. Zvečer pa je bil v hotelu  Ajda Spoznavni večer. Dobili smo animacijski program, ki je vseboval 
prireditve, ki so jih pripravili v Termah 3000 in dopolnjen s programom, pripravljenim s strani društva 
posebej za naše člane.  
 

Za člane društva je bila najpomembnejša terapija in vodna gimnastika ter razgibavanje v termalnih vodah. 
Zdravniki in fizioterapevti so nam predavali  o zdravljenju s termalno črno vodo v Termah 3000 in o krepitvi 
mišic medeničnega dna s prikazanimi vajami. 
 

                                           
 

V  prostem času pa smo se lepo zabavali in družili.  
 

Kaj naj vam povemo o programih. Polona Hutter je vodila igro Tombola. Tombola kot tombola. 
Najsrečnejši z zmagovitimi izžrebanimi številkami so dosegli za eno vrstico lepe nagrade. Potem so bili 
zadetki za dve vrstici in glavna tombola.  
 

              
    
Pa da bi vi videli naše huronsko navijanje na veselih igrah, ki so nam jih pripravili in vodili animatorji Term 
pred vhodom v bazen hotela Termal.  
 

                  
 

In kako so se razvneli naši člani pri veselem kvizu. Borili so se v štirih skupinah kot levi za vsako točko. 
Bili so skoraj izenačeni in le z dodatnimi anagrami in  v matematičnih ugankah so  se lahko razvrstili na 
prvo, drugo, tretje in četrto mesto. Vsi so bili bogato nagrajeni. Po takih igrah je sledilo druženje in 
medsebojno spoznavanje.  



     
 

Prav je, da vam opišemo tudi kulturni družabni večer 2017, ki je bil soboto, 26. avgusta zvečer. Na 
prireditvi so bili vsi člani naše skupine, paraplegiki, prijatelji in gostje. Omenila bi med njimi gospo Ksenijo 
Potočnik. Z nami je bila tudi naša sekretarka društva gospa Milena Selan, ki je vse pozdravila in nam 
zaželela prijetno bivanje v Moravcih. 
 

Večer sem vodila Liza Paraliza, (Jasna Majda Peršolja), po domače Bionda s Primorske. Večer je 
povezovala nit pesmi igralca, pisca besedil Gašperja Tiča. Naši recitatorji so za nas pripravili recitacije 
treh pesnikov: očeta Toneta Pavčka, sina Marka Pavčka in pesnice ter igralke Saše Pavček. Marija nam je 
recitirala Preproste besede, Zdravko pa pesem Novorojenemu sinu. Nataša je prebrala Markovo pesem 
Pesem je, če si vesel in poješ vesele pesmi, Milena pa Sašino pesem Nimam hčere. 
 

           
 

Po liriki je sledil dramski program. Za začetek so uprizorili bralno vajo Pudelj. Delo je napisal Aleksander 
Grum, iz Društva paraplegikov Nova Gorica. Režiserka je bila Zmaga. Vlogo župnika je igral Primož, 
policistka je bila Nataša, vlogo Maksa pa je imel Jani. Občinstvo je pozorno poslušalo in se od srca 
nasmejalo.  

                                             
 

Zabavali so nas tudi animatorji Peter, Monika in Danijela. V lepem pojočem prekmurskem narečju so nam 
pokazali, kaj se dogaja na upokojenskih večernih razgibalnih vajah. 
 

                                     



Naši člani  so tudi pripravili tri humoreske. Polona in Saša sta zaigrali in prikazali Novo dieto, Marija in Jani 
sta uprizorila Seštevanje na prste, Nataša in Primož pa sta zaigrala, kaj se dogaja na recepciji v Moravcih. 
Sledil je zabavni večer pri kozarčku in ob sladkih prigrizkih. 
 

     
 

Ker nekateri naši člani ne poznajo dovolj Prekmurske dežele, smo se v nedeljo popoldne  odpravili na 
Sabolovo domačijo v Mali Polani. Tu domuje Zadruga in zaposlitveni center Pomelaj. Pomelajevo je tam, 
kjer je preteklost navdih prihodnosti. Težko zaposljivi  ljudje (med njimi je 7 invalidov) so se združili v 
zadrugi. Začeli so spet gojiti staro koruzno sorto trdinko. Iz suhega in ponovno omočenega lič ja pletejo 
različne izdelke. Izdelke domače obrti znajo predstaviti z zgodbami. Predstavili so nam, kako pletejo iz 
ličja in šibja. Poiskali in zapisali so stare recepte in to posodobljeno našem času izdelujejo in prodajajo na 
tržnicah in v lastni trgovinici. Sabolovo kmetijo so obnovili. V njej je trgovina in prikaz Pomelajeve 
dejavnosti. Postregli so nam z domačo vlevanko, degustirali smo marmelade iz rdeče pese in iz buče, 
slane palčke in pražena bučna semena.  
 

     
 

Vsega lepega je hitro konec. Dvanajst dni je hitro minilo. Opravili smo individualne vaje na suhem in v 
bazenu, namakali smo se v črni vodi, plavali smo in se razgibavali, si greli bolne sklepe s pelodnim 
fangom, masaže so nam prekrvavile hrbtenice. Sobarice so nam čistile, kuharji so nas razvajali z bogato 
izbiro dobre in okusne hrane. Mi člani smo se družili in pazili, da smo bili čim več  skupaj. Še zadnja 
poslovilna večerja in nato odhod domov.  
 

     
 

Bilo nam je lepo. Da bi bilo še ob letu osorej tako! 

 
 
                                Zapisala: Jasna Majda Peršolja 


