OBNOVITVENA REHABILITACIJA V MORAVCIH 2018
Zadnja skupina se je obnovitvene rehabilitacijie udeležila v Moravskih toplicah, v času od 26.8. do 07.09.2018. Udeležilo
se je je 26 rednih članov in 8 samoplačnikov (podpornih članov in sorodnikov).
Že na dan prihoda, v nedeljo, smo opravili zdravniški pregled ter prejeli ustrezne terapije. Zvečer smo imeli skupni
sestanek, kjer smo bili s strani Milene, naše vodje, seznanjeni z animacijskim programom, ki je vseboval prireditve, ki so
jih pripravili v Termah 3000, in dopolnjen s programom, pripravljenim s strani društva posebej za naše člane. Pozdravila
nas je tudi nova »skrbnica«, gospa Anita, ki se je ves čas našega bivanja trudila, da je vse potekalo brezhibno.
Že v torek smo se udeležili zdravstvenega predavanja. Dr. Jasna Rončević – Lukačić je predavala o krvnem tlaku.

Zastavljeno ji je bilo kar nekaj vprašanj,
na katere je z veseljem odgovarjala.

Tombola, ki jo je pripravila Milena, je lepo uspela, družba je bila nagrad prav vesela.

Družabni večer je bil letos v znamenju starih kraških ljudskih pesmi. Pevke Marija, Neda in Nataša so nam zapele nekaj
pesmi, ki so jih peli ob porokah. Večer je popestril tudi Polde s harmoniko, Zdravko nam je prebral pesem Cirila Zlobca,
niso pa manjkali niti animatorji Daniela, Monika in Peter, ki so nas ponovno do solz nasmejali. Po uradnem delu so nas v
Termah pogostili še s pecivom in kozarčkom rujnega, vsi pa smo še peli ob Poldetovi harmoniki.

Zaradi napovedi izredno slabega vremena je izlet v Vulkanijo odpadel.

Smo pa imeli zabavni kviz,
kjer smo dokazali, da smo vsi dobri.

Pred samim kvizom nam je Nataša povedala
nekaj zanimimosti o pesniku Igu Grudnu
(tudi to, da je bil to oče našega člana
Primoža) in prebrala nekaj njegovih pesmi.

Dneve smo imeli kar zasedene s terapijami, kljub temu smo izkoristili vsak prosti čas za plavanje, razgibavanje in
namakanje v temni vodi.

Proti koncu naše rehabilitacije nas je presenetil z vabilom še naš podporni član Tone, ki je praznoval častitljivih 86 let. Ob
zvokih harmonike se je vrtel kot kakšen tridesetletnik.

Sledila je še poslovilna večerja, naslednji dan pa odhod proti domu.
Menim, da smo se vsi imeli lepo in želimo si, da bi bilo tudi naslednje leto tako.
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