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Megtiszteltetés és öröm segíteni az értelmi sérülteket
Gyermekek és felnőttek programjait támogatta idén is a Nolato
Az ÉFOÉSZ Értelmileg Sérültek és Segítőik Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete (É.S.S.E.) 2018 első
felében egy játszóházat és zenei koncertet, valamint egy egész napos állatkerti kirándulást szervezett a sérültséggel élő gyermek és felnőtt tagjai, valamint kísérőik számára. A két program a mosonmagyaróvári Nolato Magyarország Kft. támogatásával valósulhatott meg. A Nolato évek óta rendszeresen támogatja az É.S.S.E. által szervezett kirándulásokat, valamint az év végi ünnepi rendezvényeket.

Mesekoncert az értelmi sérült gyerekeknek
„Ünnepeink Dalban Táncban” címmel a győri József Attila Művelődési Ház színháztermében tartotta az
év első mesekoncertjét fiatal tagjai számára az ÉFOÉSZ Értelmileg Sérültek és Segítőik Győr-MosonSopron Megyei Egyesülete (É.S.S.E.). Az egyesület tavaly 4 alkalommal tartott a gyerekek számára kézműves foglalkozással egybekötött mesekoncertet, és a nagy siker miatt idén is szerették volna megvalósítani a sérültséggel élő fiatalok kérését, hogy újra komolyzenét hallgathassanak mesébe ágyazva. Az
idei, tavaszi rendezvényen 130 fiatal vett részt, a koncert előtt ezúttal is kézműves foglalkozást tartottak a fiataloknak, melyen a húsvéti ünnepet és a hozzá kapcsolódó szokásokat elevenítették fel - minden résztvevő nyúl figurát készíthetett magának, amit haza is vihetett. A foglakozást gyógypedagógus
vezette, aki bemutatta a különböző technikákat és az egyes munkafázisok elvégzésének helyes sorrendjét is megtanította a résztvevőknek. A gyerekeket, ha nehezen ment számukra a vágás vagy ragasztás, önkéntesek segítették a figurák elkészítésében. A közösség összetartását jelzi, hogy a sérült
fiatalok ilyenkor egymásnak is segítenek, mert tudják, hogy kinek nem működik jól a keze, ki szorul egy
kis odafigyelésre. A foglalkozás után a RADOFÓNIA együttes fiataljai új hangszereik bemutatásával köszöntötték a résztvevőket. Az együttest sérültséggel élő fiatalok alkotják, akik tanáraik segítségével
Ulwila technikával tanulják meg a műveket. Az Ulwila egy színes kotta, ami a hangjegyeket helyettesíti,
ennek segítségével, ők is tudnak zenélni, és mindig nagy sikert aratnak társaik körében. A nagykoncerten Farkas Árpád az „EURÓPA” Koncert Szalonegyüttes vezetője kalauzolta a résztvevő fiatalokat a komolyzenei művek között, hozzáértő pedagógusként mesélt a gyerekeknek, bevonva őket a zenélésbe,
éneklésbe. A rendezvényen mindenki nagyon jól érezte magát.

Gyermekek kirándulása a Veszprémi Állatkertbe
Az É.S.S.E. egyesület májusban különjáratú busszal szervezett kirándulást 50 fő sérültséggel élő gyermek és kísérőik számára a Veszprémi Állatkertbe. A kirándulásra csornai, soproni, téti, mosonmagyaróvári és győri általános iskolákból érkeztek gyermekek.
Az állatkert által nyújtott programok mellet a résztvevők az egész napos séta során felfedezhették az
állatok csodálatos világát és találkozhattak az állatkert legújabb kedvenceivel is. Számos érdekességet
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tudhattak meg a madárvilágról, miközben megismerték a Madárröpte színpompás lakóit. Ellátogattak
„Böbe Majom Tanodájába” mely annak a csimpánznak az emlékét idézi, amely az emberszabásúak
vizsgálata során, különleges képességeivel európai hírnévre tett szert. Az állatkert területén kialakított,
mintegy 20 ezer négyzetméteres őslényparkban a kirándulók bepillantást nyerhettek a több százmillió
évvel ezelőtti élővilág sokszínűségébe. A gyerekek olyan népszerű, életnagyságú dinoszauruszokkal találkozhattak a Gulya-dombon, mint a T. rex, a Spinosaurus, a Triceratops és a Velociraptor, és érdeklődve hallgatták végig a róluk szóló tájékoztató leírásokat. Óriási élmény volt, hogy besétálhattak a
gyűrűsfarkú makik közé, és testközelből láthatták ezeket a csodás állatokat. A délután folyamán bepillantást nyerhettek a borjúfókák víz alatti életébe, a medencéjük üvegfalán keresztül nézhették őket,
majd megnézhették a látványetetésüket is, melyet egész nap nagy izgalommal vártak. A gyönyörű, napos időnek, az állatkert sokszínűségének, a felsorolhatatlanul sok és szebbnél-szebb állatfaj látványának köszönhetően, rengeteg élménnyel és érdekes információval gazdagodva térhettek haza a kirándulásról a fiatalok. Jó érzés volt látni a sok fáradt, de mosolygós arcot, és hallgatni az élménybeszámolókat a hazafelé vezető úton.
A szervezőket örömmel töltötte el, hogy a Nolato Magyarország Kft. támogatásával ezúttal is két újabb
nagyszerű, élményekben gazdag napot szervezhettek a sérült gyerekek és fiatal felnőttek számára.

