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Štorklje v Prekmurju so se začele pripravljati na odhod v južne kraje. Paralitiki iz vse 
Slovenije (25 članov) pa smo prišli v Moravske toplice. Bila je nedelja, cesta skoraj prazna 
in zato nam ni bilo težko priti na panonske ravnice in se prijaviti v hotelu Termal, kjer so 
nas že čakali. Čakali pa so nas tudi v TERMALIUMU. Prav za nas sta bila tam sprejemna 
zdravnika, specialni fiziater primarij dr. medicine Jože Barovič in specialist fiziater dr. 
medicine Matic Ivanovski ter vsa sprejemna ekipa. Po pregledu smo dobili predpisano 
ustrezno fizioterapijo. Zvečer pa smo imeli spoznavni večer. Našo skupino je vodil gospod 
Alojz Fidler. Seznanil nas je s programom, ki ga organizira hotel Termal in s programom, ki 
smo ga organizirali člani društva Paras. V toplicah smo dobili svojega novega skrbnika. To 
je bil BLAŽ ČERNELA. Reči moramo, da se je zelo potrudil za našo skupino in z njim smo 
vzpostavili dober osebni odnos. 
 

Naslednji dan pa smo resno začeli s terapijami, telovadbo v termalni vodi in kopanjem, pa 
tudi z druženjem in medsebojnim spoznavanjem. Skupaj smo hodili v jedilnice hotela in 
tam so nas kuharji razvajali z odlično hrano. Postregli so nam lokalne specialitete in tako 
smo poizkusili  bograč, bujto repo, ajdove jedi, dudule, štrukeljce in vse klasične jedi. 
Resnično smo bili gosposko postreženi. 
 

V ponedeljek smo imeli tudi že zdravniško predavanje. Udeležili so se ga skoraj vsi, le tisti, 
ki so bili na terapijah, so manjkali. Dr. JASNA R. LUKAČIČ nam je predavala o prebavilih 
in o presnovi. V pogovoru z nami pa nam je dajala koristne nasvete. Polagala nam je na 
srce nasvete o uživanju lokalno pridelane hrane, sveže pripravljene, o pitju naravne vode ... 
Prav tako nas je posvarila, naj se izogibamo raznih reklamnih svetovanj o »zdravi hrani«. 
Če samo pomislimo, kako so nas farbali z zdravo margarino in o škodljivosti svinjske masti 
in masla ter smetane. Danes pa vemo, da je zdrava domača svinjska mast bolj zdrava od 
sintetičnih maščob in celo boljša od raznih slabih olj. 
 

 
 

Da ne bi bili člani skupine osamljeni, smo ob večerih imeli družabne igre. Polona in Saša 
sta nas zbrali na tomboli in sledilo je pravo tekmovanje za dobitki, po tomboli pa smo se še 
družili ob kozarčku rujnega. 
 



         
 

Velike so bile priprave za kulturni večer, ki smo ga imeli v soboto zvečer. Vse je 
usklajevala Saša. Pevke NEDA, MARIJA, MILKA in NATAŠA so imele pevske vaje, 
recitatorji ZDRAVKO, SLAVKO, VINCENC in NATAŠA pa so vadili recitiranje. 
Nataša in Primož sta nam pripravila razstavo originalnih prvih izvodov Grudnovih pesniških 
zbirk. 
Kulturni večer je bil v prvem delu zasnovan kot poklon pesniku IGU GRUDNU, očetu 
našega člana Primoža. Lani je poteklo 70 let od njegove smrti. Ob spremni besedi JASNE 
MAJDE PERŠOLJA smo spoznali Grudnov življenjepis in z branjem njegovih pesmi 
spoznali njegovo domovinsko, ljubezensko in taboriščno liriko.  
 

 
 

Ker je bil Gruden doma iz Nabrežine, so naše pevke zapele kraško ljudsko pesem. Moja 
domovina kraška je planina.  
 

 
 

Večer so popestrile ljudske pesmice s Krasa, ki jih je v mladosti slišal Igo Guden in jih 
vpletel v svoje sonete. Ko so  Nabrežinke romale v Sveto k svetemu Tilihu, so molile: 
 



»Sveti Tilih s Krasa, 
dej mi moža magari do pasa, 
nej bo z lesa ali kamna, 
samo da bo moškega znamnja.«   
 

Na koncu pa nas je presenetil naš skrbnik Blaž Černela, ki je najprej prebral Grudnovo 
pesem Lijak in jo nato prevedel v prekmursko govorico. 
 

 
 

Zaključili smo vsi skupaj s pesmijo Zaplula je barčica moja. 
Drugi del kulturnega večera pa so izvajali naši animatorji. Matevž Hadžislamovič nam je 
uprizoril avdicijo za sprejem na Akademijo, nismo pa izvedeli, ali je bil sprejet na 
Akademijo ali ne. Bil je enkraten. 
 

 
 

Na koncu pa smo se družili ob kozarčku in še kaj zapeli. 
 

V nedeljo je Saša organizirala izlet v Radence na ogled živalskega vrta SIKALUZOO. 
Odpeljali smo se s svojimi vozili. Videli smo 56 živalskih vrst in 317 živali: zebu, pritlikavo 
govedo, kavkaškega ovčarja, nemiške papige, opice, makake, beloglavčke, dvogrbe 
kamele, lame, konje, osle, kenguruje, mini koze, kopenske želve … Čeprav je bilo toplo, 
smo se malo hladili v senci in posedeli na klopcah. 
 



 
Počitek 
 

 
300 let stara želva 
 

 
Dvogrbe kamele 
 

 
Črnorepi prerijski psi 

 



 
Nosata medvedka z 8 mladiči 

 

 
Pritlikave afriške koze 
 

 
Lama 
 

V zadnjem tednu smo se en večer dobili na kvizu. Sestavila ga je Saša. Letos je bilo treba 
iz odgovorov na vprašanja sestaviti slovenske pregovore. Ene skupine so uspele malo prej, 
ene pa pozneje. Vsi pa smo bili nagrajeni. Dobitke so prispevali: Fanika, Polona, Saša, 
hotel Termal … 
 

  
 



 
 

Člani smo se vsak dan družili v bazenu, se postavili v krogu, se smejali in si pripovedovali.  
 

 
 
 

Zvečer pa so bila druženja ob glasbi za tiste, ki so fizično zmogli po težkih terapijah. 
 

Vsi člani smo bili disciplinirani. Redno smo bili na terapijah in upoštevali nasvete 
fizioterapevtov. Saj zato smo tudi prišli v Moravce. 
 

Dvanajst dni je tako hitro minilo. Vsi smo spet bili na odpustnem pregledu pri fiziatru 
medicine in rehabilitacije, dr. Ranku Mudriniću. 
 

Zadnji dan nam je hotel pripravil v okrogli dvorani slovesno poslovilno večerjo. Od nas sta 
se poslovila gospa Tanja Husar, vodja recepcij v Termah 3000 in naš skrbnik Blaž Černela.  
 

Zahvalili smo se našemu vodji Alojzu Fidlerju, skrbniku Blažu in seveda tudi Jasni. 
 

  
 

Bilo nam je lepo in poslovili smo se: »Hvala Bogu, še hleti taku!« 
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