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Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

Számos antidiszkriminációs, kö-
zösségi, szociális, mentálhigié-
nés, egészségügyi és oktatási, te-
hetséggondozó, ismeretterjesztő
program valósul meg a 2016–2020
közötti időszakban  annak érdeké-
ben, hogy a Győr-Újváros terüle-
tén élő, hátrányos helyzetű lakos-
ság életminősége javuljon, társa-
dalmi kirekesztettsége enyhüljön
– ezzel folytatódik az újvárosi re-
habilitációs program.

Az igényfelmérés és helyzetelemzés
alapján egyértelművé vált, hogy Győr-
Újvárosban a társadalmi problémák hal-
mozódó, szorosan összekapcsolódó,
egymást erősítő formában jelentkeznek.

Erre próbálnak számos eszközzel re-
agálni a projektben részt vevő szakem-
berek. Az induló program elsődleges
célja a városrész területén élő hátrá-
nyos helyzetűek társadalmi-gazdasági
hátrányainak enyhítése, életkörülmé-
nyeinek javítása és a helyi közösség tár-
sadalmi kohéziójának erősítése. Vagyis
az újvárosi lakosok kirekesztettségének
csökkentése, hosszabb távon annak
megszüntetése olyan komplex, hely-
ben elérhető szolgáltatások bevezeté-

Demensellátó központ nyílik Győrben, az Otthon ut-
ca 2. szám alatt a közeljövőben. Az épületfejlesztést
követően egy 28 fő nappali ellátására alkalmas in-
tézmény jön létre, amely egyaránt kiszolgálja a de-
mens betegek és hozzátartozóik igényeit. A cent-
rum többféle alapszolgáltatási forma szolgáltatási
elemeinek kombinációját biztosítja annak érdeké-
ben, hogy a demenciával élők és hozzátartozóik
életminősége javuljon, állapotuknak és helyzetük-
nek megfelelő támogatásban részesüljenek, meg-
növelve azt az időszakot, amit saját otthonukban,
hozzátartozóik körében tölthetnek.

A központban a nappali ellátás keretében kész-
ségfejlesztő, szinten tartó foglalkozások, egyéni és
kiscsoportos terápiák zajlanak. Az idősek számára
lehetőség lesz az étkezésre, napközbeni pihenésre,
alvásra, valamint a szükséges személyi higiénés te-
endők elvégzését is biztosítják. Fontos feladat még
a tanácsadás a hozzátartozók, demens személyek-
ről gondoskodó családtagok számára. A kialakítan-
dó központ jó lehetőséget nyújt a folyamatos szak-

Demensellátó központ nyílik
ember-utánpótlás és laikus segítő hálózat gyakor-
latorientált képzésére is. A nappali ellátás alapvető-
en azt a célt szolgálja, hogy a nap jelentős részében
szakszerű segítséget kapjon a beteg, s a képzett
szakemberek jelenléte ahhoz is hozzájárul, hogy
egy-egy jelentős változás időben felismerhető le-
gyen, és így a demenciával élő személy megfelelő
gondoskodásban részesülhessen.

A demensellátó központ (INDA-pont, azaz Inter-
professzionális Demencia Alapprogram-pont) az
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
(EESZI) egyik telephelyeként fog működni. Az épü-
letet átalakítják, az új beépítés és átalakítás össze-
sen 261,15 négyzetméteres, a felújítás 254,59
négyzetméteres területet érint. A fejlesztés fontos
eleme a valamennyi fogyatékossági csoport számá-
ra megvalósuló akadálymentesítés, valamint az
energiagazdaságosságot elősegítő napelem.

A szakemberek foglalkoztató, mozgásfejlesztő
és ápolási eszközöket, bútorokat, informatikai,
elektronikai és udvari fejlesztő eszközöket is besze-

reznek. A program keretében húsz új kerékpárt is
vásárolnak, melyekkel a házi segítségnyújtásban
részt vevőket gyorsabban, rugalmasabban érik el
majd a gondozók.

A Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győr-
ben, I. ütem” című projekt keretében a győri önkor-
mányzat közel 175 millió forintos támogatást nyert
a központ kialakítására.

Szociális programokkal folytatódik az újvárosi rehabilitáció
sével, melyek a célcsoport aktív részvé-
telével valósulnak meg, és életkörülmé-
nyeik javítását is szolgálják.

A célcsoport projektbe vonását
szociális munkások segítik, akik ösz-
tönzik a lakosokat, hogy vegyenek
részt a különböző életvezetési, család-

szervezési, háztartás-vezetési, pénz-
gazdálkodást segítő programokon.
Egyéni fejlesztési terveket dolgoznak
ki a hátrányos helyzetű lakosság kép-
zettségi szintjének növelésére, az élet-

hosszig tartó tanulás készségének és
igényének fejlesztésére, munkaerő-pi-
aci beilleszkedésük elősegítésére. 

Az 5–18 év közötti fiatalokat a tanul-
mányi hátrányaik leküzdésében, iskolai
felzárkózásukban, továbbtanulásukban
közvetlenül segítik az oktatási és kész-

ségfejlesztési programok, mint iskola-
előkészítő, logikai készségfejlesztő, tan-
tárgy-felzárkóztató foglalkozások, ma-
gatartásformáló, kompetenciafejlesztő
tréningek, alkotóklubok, színjátszó kö-

rök. A hátrányos helyzetű gyerekek nyári
napközis táborokban is részt vehetnek.

A foglalkoztatás elősegítése érdeké-
ben kiemelt feladat a hátrányos helyze-
tű családok gyermekei számára olyan
minta mutatása, mely értéknek és ki -
emelkedési lehetőségnek tekinti a tanu-
lást a jelenlegi életkörülményeiből. A
gondolkodásuk alakításához, a munka
fontosságának tudatosításához, a hely-
ben élő tehetséges fiatalok vállalkozóvá
válásának elősegítéséhez különböző
személyiségfejlesztő, pályaorientációs
programokon, saját élményen alapuló
tevékenységeken, kísérleti mentorprog-
ramon keresztül járul hozzá a projekt.

Az akcióterületen pszicho-szociális
konzultációs központot is kialakítanak a
szenvedélyproblémával küzdők, veszé-
lyeztetettek, családtagjaik és a velük kap-
csolatban álló szakemberek számára.

A projekt a „Győr-Újváros szociális
városrehabilitációhoz kapcsolódó társa-
dalmi együttműködést erősítő komplex
program” keretében, a konzorciumot al-
kotó két szervezet, Győr Megyei Jogú
Város Önkormányzata és az Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézmény
koordinálásában, 200 millió forintos tá-
mogatással valósul meg.

Nappali ellátás keretében 
foglakoznának majd az idősekkel

Példát mutatnak
a gyerekeknek



Borozó
szolo, pince, bor´́ ´́

A mellékletet szerkeszti: Wurmbrandt András

A hónap pincészete: a Kôsziklás Borászat

A  neszmélyi terroir nyomában
ban. A dunaszentmiklósi székhelyű, ne-
vét a közeli „Kősziklás” dűlőről kapó pin-
cészet is nagyrészt ezekre épít. Döntően
friss, üde, gyümölcsös fehér- illetve rozé-
borokat készítenek, de a borvidék érté-
két, potenciálját jól tükröző testes, fahor-
dóban erjesztett és érlelt borok is palack-
ba kerülnek a „sasos” címke alatt. Ahogy
a munka szőlészeti részét irányító Em-
mer Szabolcs mondja, kísérletező borá-
szatként szeretnének egyes évjáratokból
csak rájuk jellemző borokat, igazi borkü-
lönlegességeket is alkotni. 

A Neszmélyi borvidék szívében mint -
egy 35 hektáron gazdálkodó borászat
fő fajtái a királyleányka, az irsai olivér, az
olaszrizling, a sauvignon blanc, a rajnai
rizling, a sárga muskotály, a cserszegi
fűszeres, a rizlingszilváni, és a döntően
rozébor alapjául szolgáló pinot noir és
merlot. Fahordóban elsősorban char-
donnay, pinot blanc, juhfark fajtákat ér-
lelnek. A fenti felsorolásból kitűnik, hogy
vörösboraik aránya viszonylag kicsi, tíz
százalék alatti, ezek pinot noirból és
2016-tól  kékfrankosból készülnek.

Emmer Szabolcs azt mondja, első
generációs borászatként nincs mö-

göttük több évtizedes tapasztalat,
ezért évjáratról évjáratra jutnak köze-
lebb azokhoz a fajtákhoz, amelyek bo-
rai a legjobban tükrözik a neszmélyi
terroirt. A szűkülő kört a reduktív bo-
rok tekintetében a sauvignon blanc,
királyleányka, irsai olivér hármas erő-
síti, a rozékat illetően pedig a pinot no-
ir és a kékfrankos vált be. Fahordós ér-
lelés esetében a borász a juhfarkot in-
kább érdekesnek mondja, míg a hárs-
levelű és a rajnai rizling, úgy véli, való-
ban alkalmas lehet a borvidék poten-
ciáljának megmutatására. 

Egyébként 2012-es házasításuk-
nak, az „Aquilának” is a hárslevelű volt
az egyik meghatározó fajtája, amely ki-
válóan megtalálta az összhangot a hor-
dóban a juhfarkkal és a furminttal. Az el-
múlt években nem készült ilyen cuvée,
de 2016-ban újra megpróbálkoznak ve-
le – ígéri Emmer Szabolcs, aki felhívja
a figyelmet másik, de már világfajtákból
– chardonnay és pinot blanc – álló há-
zasításukra, a „Szirtre” is. 

Az évente 40-50 ezer palackot pi-
acra dobó borászatban, a sikeres há-
zasítások ellenére, mégis a fajtaborok-
ra esküsznek, és az elismeréseket is
ezek hozták meg nekik. A VinAgora
Nemzetközi Borversenyen az év felfe-
dezett pincészete lettek, és rajnai riz-
lingjük, juhfarkjuk, valamint irsaijuk is
aranyérmet szerzett. A legutóbbi Or-
szágos Bormustrán sárga muskotá-
lyuk, királyleánykájuk és pinot noir ro-
zéjuk érdemelte ki a csúcsbor címet. 

S ha már a rómaiakkal kezdtük, fe-
jezzük is be most velük: In vino veritas,
azaz borban az igazság. Bár kicsit el-
csépeltnek tűnhet, mégis ide kívánko-
zik ez a mondat, hiszen Emmer Sza-
bolcsék is a borban keresik a Neszmé-
lyi borvidék színtiszta igazságát.

A KÔSZIKLÁS
BORÁSZAT

kínálata november hónapban

10%
kedvezménnyel vásárolható

meg üzletünkben.
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Aquila non captat muscas, azaz a sas
nem kapkod legyek után. A régi latin
mondás illik a Kősziklás Borászatra is,
amely egyébként gyakran szerepelteti
címkéin a ragadozó madarat. A 2008-
ban két jó barát, Béger Ákos és Emmer
Szabolcs által alapított pincészetnél

ugyanis nem foglalkoznak kis dolgokkal,
céljuk egyenesen az, hogy a borvidék ér-
tékeit zárják palackba. S valljuk meg, a
Neszmélyi borvidéknek igazán vannak
értékei. Elsősorban inkább fehér borokat
adó értékek ezek, hiszen a talaj és az ég-
hajlat a fehér szőlőfajtáknak kedvez job-


