
A SPORT ÖSSZEKÖT, SZÍVÜGYÜNK A MOZGÁS 

 

Keressük a 2022. esztendő legsportosabb és legaktívabb 

 városrészét Győrben! 

 
Második rendezvény: 2022. május 14. / Széchenyi Egyetem Szabadtéri Sportközpont 

 

Az EMBERsÉG DSE által szervezett 4 alkalmas programsorozat második rendezvényére 2022. 

május 14-én került sor a Széchenyi Egyetem Szabadtéri Sportközpontjában. 

Az eseménysorozat azért jött létre, hogy Győr Megyei Jogú Városában a kijelölt célterületek, 

városrészek: Győrszentiván, Likócs; Ménfőcsanak, Gyirmót; Sziget, Pinnyéd, Belváros I.; Belváros II., 

Révfalu; Nádorváros I.; Nádorváros II.; Marcalváros I.; Marcalváros II.; Ady város; Szabadhegy, 

Kismegyer; Gyárváros kohézióját erősítése a mozgáson, a közösségi élményeken keresztül.  A 

mozgásalapú szabadidős rendezvények megvalósításéval a résztvevők számára alternatívákat 

kínálunk fel mind a mentális egészség, mind a szomatikus képességek, fejlesztése/helyreállítása 

céljából. A motiváció, hogy a lakosság aktivitásával kiderülhessen melyik Győr legsportosabb 

városrésze! 

Az Európai Unió Európai Szociális Alap által támogatott „A sport összeköt, szívügyünk a mozgás” 

pályázat keretében megvalósuló rendezvényen az összefogás, a szolidaritás, az önkéntesség és a 

hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő embertársaink elfogadása, valamint inkluzivitás is fontos hangsúlyt 

kapott. A rendezvénysorozat második eseménye a középiskolás diákokat aktivizálta. 

A sportrendezvény megnyitóján a résztvevőket Radnóti Ákos, Győr MJV alpolgármestere és Kertész 

Tamás, a rendezvény főszervezője, az EMBERsÉG DSE elnöke köszöntötte, majd Csomor Tibor, a 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kézilabda Szövetség Parasport Albizottság vezetője és Szabó Lőrinc  

parasportoló tartottak érzékenyítő beszélgetést és kerekesszékes kézilabda bemutatót a jelenlévőknek, 

melyet nagy érdeklődéssel kísértek a fiatalok és több lelkes jelentkező ki is próbálta a kerekesszékes 

kézilabdát, Lőrinc hasznos instrukcióit követve. A rendezvény vendégeként Iványi Dalma, 134-szeres 

válogatott, tízszeres magyar bajnok kosárlabda játékos, az UNI-Győr-MÉLY ÚT kosárlabda csapat 

edzője is megtisztelt minket jelenlétével és egy kis közös játék után, mesélt a diákoknak saját 

pályafutásáról, életéről, a kosárlabda sportág szeretetéről és a sport fontosságáról a diákoknak. 

A megnyitó után jöhetett a játék! A gyönyörű napfényes időben a közös bemelegítést követően, a diákok 

kosárlabda, kispályás labdarúgás és strandröplabda sportágakban mérhették össze ügyességüket, 

valamint további pontokat gyűjthettek a különböző állomásokon: futással, a kerekesszékes kosárlabda 

kipróbálásával, érzékenyítő, szemléletformáló játékok teljesítésével, sárkányhajózással és Talabér 

Tamás, az Üstökös FC képviselőjének köszönhetően teqball és mozgáskoordinációt, kognitív figyelmet 

fejlesztő játékokkal. 

A sport, a mozgás és fogyatékossággal élő embertársaink iránti szolidaritás erősítése mellett fontos 

szerepet kapott az eseményen az ismeretterjesztés. A Fertő Tavi Speciális Kutató és Mentő Vízi 

Polgárőr Egyesület képviselői adtak át fontos és hasznos információkat a vízbiztonságról, a 

vízimentesről, a felelősségteljes viselkedésről a nyílt vizeken, Dr. Konczos Csaba, a Széchenyi 

Egyetem Egészségügyi és Sporttudományi Kar, Sporttudományi Tanszékének docense, „A sport 

szerepe az egészség megőrzésében” témában tartott előadást a jelenlévőknek. 

Az esemény két meghívott speciális igényű diákokat nevelő oktatási intézménye a győri Bárczi Gusztáv 

EGYMI és a Győri SZC Szabóky Adolf Szakiskola diákcsoportja nagy lelkesedéssel gyűjtötte a pontokat 

és próbálták ki a különböző feladatokat, a diákoknak hatalmas élményt adott, hogy vízre is szállhattak 

és hajózhattak a Fertő Tavi Speciális Kutató és Mentő Vízi Polgárőr Egyesület felajánlásának 

köszönhetően.  



A labdasportágak összesített csapatversenyének dobogósai: 

I. helyezett: Győri SZC Krúdy Gyula Vendéglátóipari és Turisztikai Technikum (C06 városrész) 
II. helyezett: Győri SZC Bercsényi Miklós Technikum I. csapata (C03 városrész) 
III. helyezett: Győri SZC Baross Gábor Kéttanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum (C05 városrész)  
 
A csapatok oklevél és érem díjazásban részesültek, valamint a labdasportágak versenyének első 

helyezettje 100.000 Ft, a második helyezettje: 50.000 Ft, a harmadik helyezettje: 25.000 Ft értékben 

DECATHLON sporteszköz vásárlási ajándékkártyát is nyert. 25.000 Ft értékű Különdíjban részesült a 

legnagyobb létszámmal résztvevő Bercsényi Miklós Technikum, valamint a két sajátos nevelési igényű 

diákokkal résztvevő intézmény: a győri Bárczi Gusztáv EGYMI és a Győri SZC Gábor László Építő- és 

Faipari Szakképző Iskola Szabóky Adolf Szakiskolai Intézményegysége. 

A kísérő tanárok jelenlétét, lelkes közreműködését 5.000 Ft DECATHLON ajándékkártyával díjazták a 
szervezők. 
 
A kiváló hangulatú esemény a gyakorlatban mutatta meg a sport összekötő, kapcsolatépítő szerepét, 

igazi sport- és közösségi élményt adva minden résztvevőnek, tartalommal megtöltve az esemény 

szlogenjét: „A SPORT ÖSSZEKÖT, SZÍVÜGYÜNK A MOZGÁS”. 

A rendezvény szervezője és lebonyolítója az EMBERsÉG DSE volt, a szakszerű értékelésben és a 
versenyek lebonyolításában közreműködtek a Széchenyi István Egyetem Sporttudományi Tanszékének 
hallgatói. 
A program az Európai Szociális Alap és Magyarország Kormánya támogatásával valósult meg. 
A programról további információ az EMBERsÉG DSE honlapján található: www.embersegdse.hu 
 
Kapcsolat, nyilatkozat:  
Kertész Tamás, EMBERsÉG DSE elnöke / Tel.: +36-30/222-6472 / E-mail: embersegdse@gmail.com  
 
Győr+ híradása az eseményről fotógalériával: https://www.gyorplusz.hu/gyor/tovabb-versenyeznek-
egymassal-a-varosreszek/?fbclid=IwAR0t9dmhf2oL7t-l2J_5P91rigmNMnXhl1POioLcp-
7zK1_q3XK8jDeUJnw 
 
További fotók: https://www.facebook.com/tamas.kertesz.3517 
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