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Elnöki köszöntő Greetings from the President

Alighogy elkezdődött a 2015-ös esztendő, máris olimpi-
ai eseményen, a Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivá-
lon bizonyíthatnak a magyar fiatalok. Megmutathatják, 
hogy bár a téli sportokban – hazánk földrajzi fekvése és 
hagyományai miatt – nem tudják felvenni a versenyt a 
világ élmezőnyével (szemben a nyári multisportesemé-
nyekkel), kellő kitartással és tehetséggel igenis érhetnek 
el figyelemreméltó eredményeket; olyanokat, amelyek-
re akár már a 2018-as pjongcsangi téli olimpián építeni 
lehet.

Magyarország a téli EYOF-ok 1993 óta íródó történelmében 7 arany-, 4 ezüst- és 4 bronzérmet nyert 
eddig, dobogóra legutóbb 2005-ben, a svájci Montheyben állhatott fel versenyzőnk – ennek megfele-
lően kell most is a Magyar Ifjúsági Csapat felé támasztott elvárásokat megfogalmaznunk.

Az ausztriai Vorarlbergben és Liechtensteinben rajthoz álló tizenhárom fiatal versenyzőnknek min-
denesetre adott a követendő példa: Miklós Edit a szocsi téli ötkarikás játékokon hagyományos havas 
nemzetek kiválóságait megelőzve végzett a hetedik helyen lesiklásban, Magyarország valaha volt leg-
jobb eredményét produkálva alpesi síben az olimpiákon. Nemcsak sportolói kvalitásai, de szerénysége, 
példás hozzáállása is mintául szolgálhat valamennyiünk számára.

Másfél évvel Rio előtt, a kvalifikációs időszakban bővelkedünk jelentős eseményekben. A téli EYOF 
után, júniusban az első Európa Játékokat rendezik meg Bakuban, míg júliusban Tbiliszi ad otthont a 
nyári EYOF-nak – hogy aztán 2017-ben már Győr lássa vendégül Európa legjobb fiataljait. Az előké-
születek a tervek szerint haladnak, sőt az Európai Olimpiai Bizottság visszajelzései szerint előrébb is 
tartunk, de nem dőlünk hátra: az előttünk álló két és fél évben is keményen dolgozunk azért, hogy va-
lamennyi résztvevő kizárólag pozitív élményekkel térjen majd haza Győrből. Egyúttal újfent bizonyítani 
akarjuk, hogy Magyarország bármilyen nemzetközi sporteseményt képes megrendezni a legmagasabb 
színvonalon – akár egy olimpiát is. A budapesti olimpia ügyében számottevő fejlemények várhatók a 
közeljövőben, első lépésben a Magyar Olimpiai Bizottság februári közgyűlésén, ám kellő körültekintés-
sel kell eljárnunk annak érdekében, hogy valóban megalapozott döntések szülessenek.

Sok sikert kívánok a téli EYOF-on szereplő magyar versenyzőknek, edzőiknek, szüleiknek és a fiatalok-
nak azt, hogy az eseményen szerzett tapasztalataikat idővel a felnőttek között is kamatoztathassák.

The year 2015 has just started, but the young Hungarian athletes already have the chance to prove 
themselves at the European Youth Olympic Winter Festival. They can show that even though – due 
to the geographical location and traditions of our country – they might not be able to be among the 
very best on the international field of winter sports (as opposed to the summer multisport events), 
they are still very much capable of achieving outstanding results with the necessary determination 
and talent and that these great performances shall be such that we can build on for the 2018 Pyeong- 
chang Winter Olympics. 

Since the introductory edition of the Winter EYOF in 1993, Hungary has won seven gold, four silver, 
and four bronze medals altogether. For the last time, the Swiss city of Monthey saw one of our ath-
letes on the podium in 2005, so we must form our expectations towards the Hungarian Youth Team 
accordingly.  

Nevertheless, our thirteen young sportsmen competing in Vorarlberg, Austria and Liechtenstein have 
a great example in front of them as at the Sochi Olympics Edit Miklós outperformed some of the 
greatest of the nations with strong winter sports traditions and finished seventh in downhill skiing – 
the best ever Olympic result for Hungary in alpine skiing. Not only her qualities as an athlete, but her 
modesty and exceptional attitude can serve as an example for all of us. 

Just one and a half year before the Rio Olympics, we have a handful of important events in this qua- 
lification period. Following the Winter EYOF, Baku will host the first European Games in June, while 
the Summer EYOF is coming to Tbilisi in July – so that Győr can welcome the best young athletes of 
Europe at the 2017 edition. All preparations are advancing as planned, moreover, we are even ahead 
of schedule according to the feedbacks from the European Olympic Committee. However, we do not 
lay back: in the coming two and a half years we keep on working hard so that all participants leave the 
city of Győr with nothing but positive memories. Also, we are keen to prove that Hungary is capable of 
organising any international competition on the highest level, let it even be an edition of the Olympic 
Games. As for the Olympics in Budapest, we can expect significant developments soon, firstly at the 
assembly of the Hungarian Olympic Committee in February, though we must act with the required 
prudence so that only well-grounded decisions are made.  

I wish lots of success for all Hungarian athletes competing at the Winter EYOF, their coaches and par-
ents, and I also wish that soon our young athletes will be able to use well the experience they gain at 
this event on the senior level, too. 
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Benedek Patrik Név 
Name

1997. október 3., Tata / 
October 3, 1997, Tata

Születési idő/hely 
Date/Place of Birth

Tarján Lakhely 
Home

175/85 Magasság (cm)/testsúly (kg) 
Height/weight

Freestyle Anyaegyesület 
First club

Freestyle, Sportunion Waidhofen/Ybbs Jelenlegi klubja 
Current club

Vági Zoltán/Vági Zoltán, 
Hansjörg Niederkofler

Nevelőedző/edző 
First coach/coach

5x serdülő magyar bajnok/az alpesi 
serdülő II-es magyar bajnokság minden 

számát megnyerte (2012) / 
5x junior national champion, in 2012 

he won all races of 
the junior II category 

national championships

Legjobb eredményei 
Best results

Ted Ligety Példakép 
Role model

sportolóként világkupa-induló, 
civilben síoktató, edző / 

as an athlete: to race at the World Cup, 
professionally: to become ski teacher 

and coach

Cél 
Goal

lovaglás / horse-riding Hobbi
Hobby

műlesiklás, óriás-műlesiklás / 
slalom, giant slalom

Versenyszám 
Event

2005 Aktív sportolás kezdete 
Does sports actively from

kézilabda / handball Korábbi sportág 
Former sports

család / family Kinek a hatására kezdtél sportolni? 
Began sports affected by

 Skihandelsschule und 
Skihandelsakademie Waidhofen 

(Ausztria)

Iskola 
School

Üvegtigris Kedvenc film 
Favourite movie

Macklemore Kedvenc zene 
Favourite music

Az általános iskolában még inkább 
kézilabdázott, de mivel a családjá-
val gyakran járt síelni és megtet-
szett neki a sportág, a váltás mellett 
döntött. A serdülők között nem volt 
ellenfele, ötszörös magyar bajnok-
nak vallhatja magát, jelenleg Auszt-
riában próbál betörni a legjobbak 
közé. A téli sportok mellett az ál-
latokat is nagyon kedveli, szabad- 
ideje jó részét a lovardában tölti.  

He used to play handball at primary 
school, but switched to skiing after a 
series of family ski holidays. He had 
no rivals on the junior age-group 
level, he is a 5-time national cham-
pion, currently reaching heights in 
Austria. Apart from winter sports, 
he loves animals and spends most of 
his freetime at the horse riding hall.

Alpesi sí
Alpine Skiing

Név 
Name Nagy Bence

Születési idő/hely 
Date/Place of Birth

1998. augusztus 3., Budapest / 
August 3, 1998, Budapest

Lakhely 
Home Budapest

Magasság (cm)/testsúly (kg) 
Height/weight 187/79

Anyaegyesület 
First club Rozmaring SE

Jelenlegi klubja 
Current club Rozmaring SE

Nevelőedző/edző 
First coach/coach

Nagy Csaba, Benkő Alpár / 
Bene Márton

Legjobb eredményei 
Best results

többszörös serdülő magyar bajnok, 
felnőtt ob-2. / 

multiple time national age-group 
champion, 2nd at senior national 

championships

Példakép 
Role model Ted Ligety

Cél 
Goal

olimpiai részvétel 2018-ban / 
Olympic participation in 2018

Hobbi
Hobby tenisz, labdarúgás / tennis, football

Versenyszám 
Event

műlesiklás, óriás-műlesiklás / 
slalom, giant slalom

Aktív sportolás kezdete 
Does sports actively from 2006

Korábbi sportág 
Former sports tenisz / tennis

Kinek a hatására kezdtél sportolni? 
Began sports affected by apa / father

Iskola 
School

Móricz Zsigmond Gimnázium, 
Budapest

Kedvenc film 
Favourite movie A szív bajnokai / The Blind Side

Kedvenc zene 
Favourite music Passenger

A sportágválasztásra nagy hatással 
volt edző-édesapja, Nagy Csaba. 
Példaképe Szocsi és Torino amerikai 
aranyérmese, a magyar származású 
Ted Ligety. Bence szívesen fut a bu-
dai hegyekben, emellett igazi „sport-
fan”, a foci és a tenisz mellett más 
sportágakat is szívesen kipróbál. 
A sport mellett másik hobbija a fő-
zés. A felnőttek közt magyar bajnoki 
ezüstéremmel mutatkozott be. 

His father-coach, Csaba Nagy was 
the greatest influence in choosing 
skiing. His role model is the Olym-
pic champion of Torino and Sochi, 
the American Ted Ligety, who is 
well-known for his Hungarian fami-
ly roots. Bence likes running in the 
mountains surrounding Budapest, 
as well as trying all kinds of other 
sports. Apart from sports, his other 
hobby is cooking. The young talent 
introduced himself on the senior 
level with a silver medal at the na-
tional championships. 
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Szőllős Barnabás Ábrahám Név 
Name

1998. december 13., Budapest / 
December 13, 1998, Budapest

Születési idő/hely 
Date/Place of Birth

Remeteszőlős Lakhely 
Home

169/65 Magasság (cm)/testsúly (kg) 
Height/weight

Nivelco SE Anyaegyesület 
First club

Nivelco SE Jelenlegi klubja 
Current club

Szőllős Péter, Helmuth Edelbacher, 
Markus Erhardt

Nevelőedző/edző 
First coach/coach

13x magyar bajnok, dobogós helyek  
nemzetközi versenyeken / 

13x national champion, podium finishes 
at international competitions

Legjobb eredményei 
Best results

Ted Ligety Példakép 
Role model

olimpiai részvétel / 
Olympic participation

Cél 
Goal

olvasás, kerékpár / 
reading, riding a bike

Hobbi
Hobby

műlesiklás, óriás-műlesiklás /  
slalom, giant slalom

Versenyszám 
Event

2002 Aktív sportolás kezdete 
Does sports actively from

tenisz, akrobatika, gumiasztal, 
vízilabda, szörf / 

tennis, acrobatics, trampoline, 
water polo, surfing

Korábbi sportág 
Former sports

szülei / parents Kinek a hatására kezdtél sportolni? 
Began sports affected by

Skihandelsschule und 
Skihandelsakademie Waidhofen 

(Ausztria)

Iskola 
School

sorozatok, animációs filmek / 
tv series, animated movies

Kedvenc film 
Favourite movie

David Guetta Kedvenc zene 
Favourite music

Rosszabbul nem is indulhatott volna 
számára a szezon: eltört a bal alkarja, 
és két szöget tettek a csontvelőbe, 
amit csak tavasszal, a szezon végén 
szednek ki. A hóhelyzet és a sérülés 
miatt a versenyzést csak december-
ben tudta elkezdeni. Két testvére 
van, a bátyja és a húga egyaránt síel. 
A síelés miatt Barnabás óvodás kora 
óta Ausztriában él, ezért németül és 
angolul is jól beszél.

He could not have had a worse start 
for the season: he broke his lower 
arm and had two nails implanted in 
the bone-marrow that will only be 
removed at the end of the current 
season in the spring. Due to this in-
jury and the weather, he was only 
able to start racing in December. He 
has two siblings: his elder brother 
and younger sister are also skiers. 
Living in Austria since kindergarten 
thanks to skiing, Barnabás speaks 
German and English very well.

Alpesi sí
Alpine Skiing
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Veres Mirella Név 
Name

1998. június 24., Jászberény / 
June 24, 1998, Jászberény

Születési idő/hely 
Date/Place of Birth

Salgótarján Lakhely 
Home

164/46 Magasság (cm)/testsúly (kg) 
Height/weight

Panoráma SE Anyaegyesület 
First club

Panoráma SE Jelenlegi klubja 
Current club

Papp Ildikó/Márton Simon Nevelőedző/edző 
First coach/coach

többszörös korosztályos ob-1. / 
multiple time age-group national 

champion

Legjobb eredményei 
Best results

Magdalena Neuner Példakép 
Role model

ifjúsági és felnőtt olimpiai részvétel,  
egyetemi diploma / 

Olympic and Youth Olympics 
participation, university degree

Cél 
Goal

barátok, vásárlás / friends, shopping Hobbi
Hobby

6 km sprint;  
7,5 km üldöző / pursuit

Versenyszám 
Event

2006 Aktív sportolás kezdete 
Does sports actively from

torna, triatlon, duatlon / 
gymnastics, triathlon, duathlon

Korábbi sportág 
Former sports

szülei / parents Kinek a hatására kezdtél sportolni? 
Began sports affected by

Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda, 
Budapesten magántanuló / 

high school in Miercurea Ciuc, private 
student in Budapest

Iskola 
School

romantikus vígjátékok / 
romantic comedies

Kedvenc film 
Favourite movie

pop- és diszkózene / 
pop and disco music

Kedvenc zene 
Favourite music

Kisgyermekként több más sport-
ággal is megpróbálkozott, melyek 
jó alapot adtak a sísporthoz. Rövid 
ideig Salgótarjánban az atlétikába is 
belekóstolt, majd edzője, Papp Ildikó 
mutatta meg számára 2010-ben, mi-
lyen is a sífutás. A jobb sífeltételek 
miatt 2014 szeptemberében Csík-
szeredába költözött, a tanévet már 
ott kezdte meg. 

As a small child, she tried many var-
ious sports that served as a good 
base for skiing. For a short time, she 
practised athletics in Salgótarján, 
when she got to know cross-country 
skiing thanks to coach Ildikó Papp. To 
have better skiing conditions, in De-
cember 2014 she moved to neigh- 
bouring Romania to train and study 
in Miercurea Ciuc. 

Biatlon
Biathlon

Név 
Name Herneczky Áron

Születési idő/hely 
Date/Place of Birth

1998. december 21., Gyöngyös / 
December 21, 1998, Gyöngyös

Lakhely 
Home Gyöngyössolymos

Magasság (cm)/testsúly (kg) 
Height/weight 174/61

Anyaegyesület 
First club Honvéd Zalka SE

Jelenlegi klubja 
Current club Honvéd Zalka SE

Nevelőedző/edző 
First coach/coach Gál Ágota

Legjobb eredményei 
Best results

regionális sífutó Eb-1. váltóban 
(2012, ifi) / 

regional cross-country skiing 
European Championships relay gold 
medallist (2012, youth age-group)

Példakép 
Role model Ole Einar Björndalen

Cél 
Goal

ifjúsági olimpiai részvétel, 
egyetemi diploma / 

Youth Olympics participation, 
university degree

Hobbi
Hobby

barátok, zenehallgatás / 
friends, listening to music

Versenyszám 
Event

7,5 km sprint;  
10 km üldöző / pursuit

Aktív sportolás kezdete 
Does sports actively from 2005

Korábbi sportág 
Former sports nem / none

Kinek a hatására kezdtél sportolni? 
Began sports affected by szülei / parents

Iskola 
School

Berze Nagy János Gimnázium, 
Gyöngyös

Kedvenc film 
Favourite movie

A tökéletes trükk / The Prestige

Kedvenc zene 
Favourite music Fish

A gyöngyösi fiatalember a sport sze-
retetét szüleitől örökölte, édesany-
ja vívott és röplabdázott, édesapja 
atletizált. Áron azonban a téli spor-
tokat választotta. Büszke regionális 
Európa-bajnoki címére, melyet az 
ifjúsági sífutóváltó tagjaként jegyez-
het. Kedveli a nyelveket, németül, 
angolul beszél, egyik kedvenc tan-
tárgya a fizika.

The young athlete inherited the love 
for sports from his parents as his 
mother used to be a fencer and vo- 
lleyball player, while his father used 
to practise athletics. However, Áron 
chose winter sports, and he is very 
proud of the youth European cham-
pion title won with the relay cross-
country skiing team in 2012. His fa-
vourite subject at school is physics, 
and he also likes languages and is 
fluent in English and German.
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Gyallai Soma Név 
Name

1997. április 13., Miskolc / 
April 13, 1997, Miskolc

Születési idő/hely 
Date/Place of Birth

Gyöngyös Lakhely 
Home

190/78 Magasság (cm)/testsúly (kg) 
Height/weight

Gyötri SE Anyaegyesület 
First club

Gyötri SE Jelenlegi klubja 
Current club

Márton Simon Nevelőedző/edző 
First coach/coach

többszörös korosztályos ob-1. , téli 
triatlon Európa-kupa-2. duatlon 

ranglista-2. / multiple time age-group 
national champion, winter triathlon 

European Cup silver  
medallist, second place on the overall 

duathlon rankings

Legjobb eredményei 
Best results

minden élsportoló példaértékű / 
all elite athletes are role models

Példakép 
Role model

olimpiai részvétel, sífutóedző,  
testnevelőtanár / 

Olympic participation, cross-country 
skiing instructor, physical education 

teacher

Cél 
Goal

sütés-főzés, szabadtéri sportok / 
baking and cooking, outdoor sports

Hobbi
Hobby

10 km kl. st. / classic style;  
7,5 km szabadstílus / freestyle; sprint

Versenyszám 
Event

2002 Aktív sportolás kezdete 
Does sports actively from

tájfutás, duatlon / orienteering, 
duathlon

Korábbi sportág 
Former sports

szülei / parents Kinek a hatására kezdtél sportolni? 
Began sports affected by

Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda, 
Budapesten magántanuló / 

high school in Miercurea Ciuc, private 
student in Budapest

Iskola 
School

Eredet / Inception Kedvenc film 
Favourite movie

Punnany Massif Kedvenc zene 
Favourite music

Tájfutó-sítájfutó édesapja inspirá-
lására kezdte 2010-ben a sífutást, a 
Vasas színeiben biatlonban is rajthoz 
áll. 2014-ben ifjúsági versenyzőként 
kijutott a junior vb-re, ami nagy lö-
kést adott további pályafutásához. 
A sísport kiegészítéseként terepfutó, 
triatlonozik, duatlonozik, hegyike-
rékpározik.

Influenced by his orienteering run-
ner and cross-country skier father, 
Soma took up cross-country skiing in 
2010, as well as biathlon at the Va-
sas Sport Club. In 2014, he qualified 
to the junior World Championships 
as a youth athlete, which served as a 
great motivating force for his further 
career. To complete skiing, he prac-
tices cross-country running, triath-
lon, duathlon and mountain biking.

Sífutás
Cross-country Skiing

-

Név 
Name Bodnár Gina

Születési idő/hely 
Date/Place of Birth

1997. október 28., Gyöngyös / 
October 28, 1997, Gyöngyös

Lakhely 
Home Gyöngyössolymos

Magasság (cm)/testsúly (kg) 
Height/weight 173/58

Anyaegyesület 
First club Honvéd Zalka SE

Jelenlegi klubja 
Current club Vasas SC

Nevelőedző/edző 
First coach/coach Farkas László/Holló Miklós

Legjobb eredményei 
Best results

Viessmann-kupa-3., (szlovák, 2013, 
ifi), többszörös korosztályos ob-1. / 

Viessmann Cup bronze medallist 
(Slovakian age-group competiton, 

2013), multiple time national 
age-group champion

Példakép 
Role model Ole Einar Björndalen

Cél 
Goal

olimpiai részvétel, diploma / 
Olympic participation, university 

degree

Hobbi
Hobby sütés-főzés / baking and cooking

Versenyszám 
Event

7,5 km kl. st. / classic style;  
5 km szabadstílus / freestyle; sprint

Aktív sportolás kezdete 
Does sports actively from 2004

Korábbi sportág 
Former sports nem / none

Kinek a hatására kezdtél sportolni? 
Began sports affected by

szülei, keresztapja / 
parents, godfather

Iskola 
School

Vak Bottyán János Kat., Műsz. és 
Közgazd. Középisk. és Koll., Gyöngyös

Kedvenc film 
Favourite movie Bakancslista / The Bucket List

Kedvenc zene 
Favourite music diszkózene / disco music

Keresztapja, egyben nevelőedzője 
Farkas László olimpikon biatlonista. 
Gina többször beszélgetett a nor-
végok olimpiai rekordbajnokával, 
Björndalennel, találkozásaik emlé-
két közös fotók őrzik. Az ismeretség 
nagy motivációt jelentett a magyar 
versenyző számára. Tanulmányaiban 
az angol nyelv és a testnevelés tarto-
zik kedvencei közé.

Her godfather and coach, László Far-
kas in an Olympic biathlon athlete. 
Gina has talked to the record-holder 
Olympic champion of Norway, Björn- 
dalen on many occasions, and the 
memories of these encounters - that 
served as very strong motivations 
for the young Hungarian - are cap-
tured on several photos. At school, 
her favourite subjects are English 
and physical education. 
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Borovoj Alexander Név 
Name

1999. június 28., Budapest / 
June 28, 1999, Budapest

Születési idő/hely 
Date/Place of Birth

Budapest Lakhely 
Home

174/65 Magasság (cm)/testsúly (kg) 
Height/weight

Sebestyén Korcsolyázó SE Anyaegyesület 
First club

Sebestyén Korcsolyázó SE Jelenlegi klubja 
Current club

Kőszegi Zoltán / Gór-Sebestyén Júlia Nevelőedző/edző 
First coach/coach

többszörös junior országos bajnok, 
Skate Celje-1. / 

multiple time junior national 
champion, Skate Celje gold medallist

Legjobb eredményei 
Best results

Hanju Juzuru / Yuzuru Hanyu Példakép 
Role model

felnőtt Eb-n top24, olimpiai részvétel / 
senior European Championships top 

24 finisher, Olympic participation

Cél 
Goal

zongorázás, billiárd, bowling / 
playing the piano, cue sports, bowling

Hobbi
Hobby

férfi műkorcsolya / men’s figure skating Versenyszám 
Event

2004 Aktív sportolás kezdete 
Does sports actively from

úszás, tenisz / swimming, tennis Korábbi sportág 
Former sports

testvére, Liza / sister Liza Kinek a hatására kezdtél sportolni? 
Began sports affected by

Eötvös József Gimnázium Iskola 
School

Holtodiglan / Gone Girl Kedvenc film 
Favourite movie

Scorpions Kedvenc zene 
Favourite music

Több sportágat is kipróbált, azon-
ban korcsolyázó nővére hatására 
ötévesen meghatározó lett számára 
a jég. Más művészeti ág is fontos 
szerepet játszik az életében, kiváló-
an zongorázik, 12 éves koráig kon-
certezett. Édesanyja ukrán, édesapja 
fehérorosz, ő maga már Budapesten 
született. Példaképe Szocsi olimpiai 
bajnoka, a japán Hanju Juzuru. 

Alexander tried many sports, but 
stayed on the ice at the age of five 
thanks to his skater elder sister. 
Another discipline of arts forms an 
important part in his life as he is an 
excellent piano player, having given 
concerts until the age of 12. He was 
born in Budapest even though his 
mother is from Ukraine, while his 
father is Belarusian. His role model 
is Sochi’s Olympic Champion, Yuzuru 
Hanyu from Japan. 

Műkorcsolya
Figure Skating

Név 
Name Medgyesi Fruzsina

Születési idő/hely 
Date/Place of Birth

1999. június 18., Budapest / 
June 18, 1999, Budapest

Lakhely 
Home Budapest

Magasság (cm)/testsúly (kg) 
Height/weight 165/51

Anyaegyesület 
First club Kristály SE

Jelenlegi klubja 
Current club Jégcsillag SE

Nevelőedző/edző 
First coach/coach

Vida Gábor/Tokaji-Kulcsár Zsófia, 
Tóth Zoltán

Legjobb eredményei 
Best results

többszörös ob-1. (Basic Novice és  
Advanced Novice) / 

multiple time national champion  
(Basic Novice and Advanced Novice)

Példakép 
Role model

édesanyja és Jevgenyij Pljuscsenko / 
mother and Evgeni Plushenko

Cél 
Goal

olimpiai részvétel 2018-ban / 
Olympic participation in 2018

Hobbi
Hobby olvasás, tánc / reading, dancing

Versenyszám 
Event

női műkorcsolya / 
women’s figure skating

Aktív sportolás kezdete 
Does sports actively from 2004

Korábbi sportág 
Former sports nem / none

Kinek a hatására kezdtél sportolni? 
Began sports affected by nővére / sister

Iskola 
School

Benkő István Református Ált. Isk és 
Gimn.

Kedvenc film 
Favourite movie

Csillagainkban a hiba / 
The Fault in Our Stars

Kedvenc zene 
Favourite music Road

Korábban szintén műkorcsolyázó, 
ma szinkronkorcsolyázó nővére, Orsi 
adta az ötletet a sportágválasztáshoz 
ötéves korában. Gyökerei szülein 
keresztül Erdélybe vezetnek vissza, 
Fruzsiék azonban már Budapes-
ten láttak napvilágot. A többszörös 
magyar bajnok műkorcsolyázónak 
korunk egyik legnagyobb sztárja, a 
többszörös világ- és Európa-bajnok, 
Torino olimpiai bajnoka, Pljuscsenko 
adja az inspirációt. 

Her elder sister, who is a former 
figure and currently synchronised 
skater, gave her the idea to choose 
the sport at the age of five. Having 
family roots in Transylvania, Fruzsina 
was born in Budapest. The multiple 
time national champion’s greatest 
inspiration is the Olympic champion 
of Torino, the Russian Evgeni Plu- 
shenko. 
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Vörös Virág Név 
Name

1999. július 12., Szombathely / 
July 12, 1999, Szombathely

Születési idő/hely 
Date/Place of Birth

Kőszeg Lakhely 
Home

161/56 Magasság (cm)/testsúly (kg) 
Height/weight

Kőszegi SE Anyaegyesület 
First club

Kőszegi SE Jelenlegi klubja 
Current club

Molnár László Nevelőedző/edző 
First coach/coach

többszörös stájer bajnok (Landers 
Cup), Kárpát-kupa-6. (FIS, 2014) / 
multiple time Styrian champion 

(Landers Cup), sixth place at Carphat 
Cup (FIS, 2014)

Legjobb eredményei 
Best results

Takanasi Szara Példakép 
Role model

ifjúsági olimpiai bajnok szeretne lenni / 
Youth Olympic champion

Cél 
Goal

rajzolás, olvasás / drawing, reading Hobbi
Hobby

síugrás egyéni / individual ski jumping Versenyszám 
Event

2010 Aktív sportolás kezdete 
Does sports actively from

kosárlabda / basketball Korábbi sportág 
Former sports

szülei / parents Kinek a hatására kezdtél sportolni? 
Began sports affected by

Jurisich Miklós Gimnázium, Kőszeg Iskola 
School

Step Up Kedvenc film 
Favourite movie

rockzene / rock music Kedvenc zene 
Favourite music

Célja, hogy japán példaképéhez, az 
első, innsbrucki ifjúsági olimpia baj-
nokához hasonlóan ő is felállhasson 
a dobogó legfelső fokára jövőre Lille-
hammerben. Érdeklődik a művésze-
tek iránt is, általános iskolában több 
rajzversenyen díjazták. Szeret kirán-
dulni, legkedvesebb tantárgya az 
angol, kedvenc állata pedig a farkas.

Her main goal is to be able to stand 
on the top of the podium at next 
year’s winter Youth Olympic Games 
in Lillehammer, just like her Japa- 
nese role model did at the first edi-
tion of the YOG in Innsbruck. Virág 
is also interested in arts, she drew 
some award-winning sketches at the 
elementary school. She likes hiking, 
her favourite subject is English, and 
her most beloved animals are wolves. 

Síugrás
Ski Jumping

Név 
Name Kelemen Péter

Születési idő/hely 
Date/Place of Birth

1999. február 6., Kőszeg / 
February 6, 1999, Kőszeg

Lakhely 
Home Kőszeg

Magasság (cm)/testsúly (kg) 
Height/weight 180/66

Anyaegyesület 
First club Kőszegi SE

Jelenlegi klubja 
Current club Kőszegi SE

Nevelőedző/edző 
First coach/coach Molnár László

Legjobb eredményei 
Best results

ob-1., Chernel-kupa-1. (nemzetközi, 
2013) / national champion, Chernel 

Cup gold medallist 
(international, 2013)

Példakép 
Role model Kamil Stoch

Cél 
Goal

olimpiai részvétel / 
Olympic participation

Hobbi
Hobby

zenehallgatás, barátokkal lenni / 
listening to music, hanging out with 

friends

Versenyszám 
Event síugrás egyéni / individual ski jumping

Aktív sportolás kezdete 
Does sports actively from 2007

Korábbi sportág 
Former sports nem / none

Kinek a hatására kezdtél sportolni? 
Began sports affected by

édesapja és nagybátyja / 
father and uncle

Iskola 
School EMKI SZKI és Koll., Kőszeg

Kedvenc film 
Favourite movie Pain & Gain

Kedvenc zene 
Favourite music Eminem

Volt kitől ellesnie a sportág forté-
lyait: nagybátyja a nyolcvanas évek 
válogatott síugrója, későbbi szövet-
ségi kapitány, az Eurosportnál szak-
kommentátorkodó Kelemen Zoltán. 
Példaképe Szocsi kétszeres olimpiai 
bajnoka, a lengyel világbajnok Kamil 
Stoch. Péter szabadidejét szívesen 
tölti a szabadban barátaival és hűsé-
ges kutyájával.

He had a great example to learn 
the sports from: his uncle is Zoltán 
Kelemen, the well-known Hungarian 
ski-jumper of the 80’s, later head 
coach of the national team, who is 
currently working as a commenta-
tor at Eurosport. Péter’s role model 
is the double Olympic champion of 
Sochi and world champion Polish 
Kamil Stoch.
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Fehér Zsófia Név 
Name

1998. november 22., Balassagyarmat / 
November 22, 1998, Balassagyarmat

Születési idő/hely 
Date/Place of Birth

Balassagyarmat Lakhely 
Home

167/65 Magasság (cm)/testsúly (kg) 
Height/weight

Ski-Akademie Schladming Anyaegyesület 
First club

Ski-Akademie Schladming Jelenlegi klubja 
Current club

Bekényi Ádám Nevelőedző/edző 
First coach/coach

sokszoros korosztályos ob-1. / 
multiple time age-group national 

champion

Legjobb eredményei 
Best results

Gyarmati Anna Példakép 
Role model

ifjúsági olimpiai részvétel /  
Youth Olympics participation

Cél 
Goal

főzés, barátok / cooking, friends Hobbi
Hobby

snowboardcross (SBX) Versenyszám 
Event

2008 Aktív sportolás kezdete 
Does sports actively from

nem / none Korábbi sportág 
Former sports

szülei / parents Kinek a hatására kezdtél sportolni? 
Began sports affected by

Gundel Károly Szakközépiskola, 
Budapest

Iskola 
School

vígjátékok / comedies Kedvenc film 
Favourite movie

Metallica Kedvenc zene 
Favourite music

A balassagyarmati lány édesapjá-
val több extrém sportot kipróbált 
– krosszmotorozott, búvárkodott –, 
míg lehorgonyzott a snowboardnál. 
2013-ban Schladmingban járt iskolá-
ba, itt ismerkedett meg a hazai kivá-
lósággal, Gyarmati Annával. A példa-
képével való ismeretség inspirációt 
jelentett számára.  Névjegyét már a 
hazai felnőtt mezőnyben is letette.

Together with her father, the young 
talent from Balassagyarmat had tried 
out many extreme sports, such as 
motocross or scuba diving, until she 
stuck with snowboarding. In 2013, 
she studied in Schladming, where 
she met Anna Gyarmati, one of the 
best Hungarian snowboarders. Natu-
rally, getting to know her role model 
proved to be a great inspiration. Late-
ly, Zsófia has been performing well 
among the adult competitors, too. 

Snowboard
Snowboard

Név 
Name Szász Csongor Ármin

Születési idő/hely 
Date/Place of Birth

1998. augusztus 29., Budapest / 
August 29, 1998, Budapest

Lakhely 
Home Árpádhalom / Gmunden (Ausztria)

Magasság (cm)/testsúly (kg) 
Height/weight 169/75

Anyaegyesület 
First club Újvárosi SC

Jelenlegi klubja 
Current club Újvárosi SC

Nevelőedző/edző 
First coach/coach Szász Ábel Péter

Legjobb eredményei 
Best results

10x korosztályos ob-1. /  
10x age-group national champion

Példakép 
Role model J. J. Anderson

Cél 
Goal

olimpiai részvétel, agrármérnöki pálya / 
Olympic participation, career  

in agricultural engineering

Hobbi
Hobby

online játékok, filmek / 
online games, movies

Versenyszám 
Event snowboardcross (SBX)

Aktív sportolás kezdete 
Does sports actively from 2006

Korábbi sportág 
Former sports judo

Kinek a hatására kezdtél sportolni? 
Began sports affected by

édesanyja és bátyja / 
mother and elder brother

Iskola 
School Agrarbildungzentrum Salzkammergut

Kedvenc film 
Favourite movie Fight Club

Kedvenc zene 
Favourite music Nirvana

Édesanyja vitte le ovis tornára, majd 
hódeszkázni bátyja hatására kez-
dett. Kiegészítésként a snowboard 
nem olimpiai versenyszámaiban is 
eredményes, a freeride junior world 
tour-versenyein az első tízben vég-
zett több alkalommal is. Hat éve 
költöztek Ausztriába, ott tanul és 
sportol, edzéseit testvére irányítja, 
aki szintén versenyző volt, jelenleg 
nemzetközi bíró, FIS technikai dele-
gált, edző. 

His mother took him to a kindergar-
ten exercise class, later, influenced 
by his elder brother, he started 
snowboarding. As an extra, he also 
performs very well in the non-Olym- 
pic snowboard races, he finished 
first at the freeride junior World Cup 
competitions on multiple occasions. 
He moved to Austria six years ago 
where he studies and trains snow-
boarding. He is coached by his bro- 
ther, who used to race, and now is 
an international referee, FIS dele-
gate and trainer. 
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Kovács Barnabás Név 
Name

alpesi sí / alpine skiing Sportág 
Sports

1946. július 8., Budapest /  
July 8, 1946, Budapest

Születési idő, hely 
Date/Place of Birth

Budapest Lakhely 
Home

180/95 Magasság/testsúly
Height/weight

szakedző / specialist coach Edzői minősítés
Coach qualification

több olimpikon tanítványt nevelt / 
raised a number of Olympic athletes

Legjobb eredményei edzőként
Best results as coach

Farkas László Név 
Name

biatlon / biathlon Sportág 
Sports

1960. szeptember 2., Gyöngyös /  
September 2, 1960, Gyöngyös

Születési idő, hely 
Date/Place of Birth

Budapest Lakhely 
Home

173/80 Magasság/testsúly
Height/weight

segédedző / associate coach Edzői minősítés
Coach qualification

Bodnár Zénó az első téli ifjúsági olimpián sí-
futásban a 33. helyen zárt (Innsbruck, 2012) 
/ athlete Zénó Bodnár finished 33rd at the 

first winter YOG in Innsbruck (2012)

Legjobb eredményei edzőként
Best results as coach

Több mint 40 esztendeje edző. Öt nemzeti vá-
logatottal eddig 6 téli olimpián és több mint 
10 vb-n vett részt. 2008 óta ismét a Magyar Sí 
Szövetség szövetségi kapitánya. Több neves ma-
gyar síelő – köztük olimpikonok – eredménye 
köthető nevéhez, köztük lánya, Mónika naganói 
összetett 21. helyezése, de Kékesi Márton ifjú-
sági világbajnoki győzelmét is nagymértékben 
elősegítette.

He has been a coach for more than four decades, 
having participated at six Winter Olympics and 
ten World Championships with the Hungarian 
national team  - since 2008 he is once again the 
head coach of the National Skiing Federation. 
Over the years, he has coached a number of 
successful sportsmen and Olympic athletes, 
including daughter Mónika who finished 21st 
in Nagano, or youth world champion Márton 
Kékesi. 

Többszörös magyar bajnok, korábban válogatott 
sífutó-biatlonista. Tagja volt az albertville-i téli 
olimpia biatlonváltójának, majd Lillehammerbe 
tartalékként és waxmesterként utazott. A Va-
sas sífutóinak és biatlonistáinak másodedzője. 
Edzőként a vorarlbergi EYOF lesz az első ötka-
rikás eseménye.

He is a multiple time Hungarian champion, a 
former cross-country skier and biathlonist of the 
national team. He was a member of the biath-
lon relay team at the Albertville Olympics, and 
participated in Lillehammer as a reserve and wax 
master. He is currently the second coach of the 
cross-country skiers and biathlonists of Vasas 
Sports Club. The 2015 winter EYOF is his first 
Olympic competition. 

Gál Ágota Név 
Name

sífutás / cross-country skiing Sportág 
Sports

1960. október 18., Gyöngyössolymos / 
October 18, 1960, Gyöngyössolymos

Születési idő, hely 
Date/Place of Birth

Markaz Lakhely 
Home

164/62 Magasság/testsúly
Height/weight

szakedzői folyamatban /  
specialist coach in progress

Edzői minősítés
Coach qualification

Panyik János biatlon vb-10. (1997), olimpiai 
32. (Lillehammer, 1994) / athlete János 

Panyik 10th place at biathlon WC (1997) 
and 32nd at the Olympics (1994)

Legjobb eredményei edzőként
Best results as coach

Molnár László Név 
Name

síugrás / ski jumping Sportág 
Sports

1970. június 2., Szentgotthárd / June 2, 
1970, Szentgotthárd

Születési idő, hely 
Date/Place of Birth

Kőszeg Lakhely 
Home

182/88 Magasság/testsúly
Height/weight

OKJ-s edző / coach with OKJ degree Edzői minősítés
Coach qualification

Molnár Kristóf stájer összetett bajnok 
(serdülő I.), Molnár Flórián és Vörös Virág 
többszörös stájer összetett bajnok / Kristóf 
Molnár Styrian combined champion (age-
group I), Flórián Molnár and Virág Vörös 
multiple Styrian combined champions

Legjobb eredményei edzőként
Best results as coach

Sportolóként NBI/B-s kézilabdázó és többszö-
rös felnőtt magyar bajnok sífutó, biatlonista.  
Az első ifi olimpián versenyzője, Panyik Dá-
vid vitte a magyar zászlót. Úgy véli, a 2016-os 
ifjúsági ötkarikás játékokra két versenyzője fog 
kiutazni Gyöngyösről: Varga Bálint és Herneczky 
Áron. Utánpótlás-nevelésért az Eszterházy Mik-
sa Érdemérem bronz fokozatát kapta 1994-ben. 

As an athlete, Ágota used to play handball in the 
national second league, and was a mutiple time 
Hungarian champion in cross-country skiing and 
biathlon. At the first edition of the winter YOG, 
her athlete Dávid Panyik was the flag-bearer of 
the Hungarian Delegation. She believes that two 
of her young talents from Gyöngyös will qualify 
for the 2016 winter Youth Olympics: Bálint Varga 
and Áron Herneczky. In 1994, she received the 
Eszterházy Miksa bronze honour cross for her 
achievements in age-group coaching. 

Az egykori válogatott magyar bajnok síugró a se-
niorok közt tért vissza sportágába, masters vébén 
első, masters olimpián második lett. Kezdetben 
támogatóként segítette a hazai síugrósportot, 
majd edző és a szövetségben elnökségi tag lett, 
ma az északi szakág vezetője, a nemzetközi kap-
csolatokkal és a versenyeztetéssel foglalkozik. 
Gyermekei, Kristóf és Flórián szintén síugrók. 

The once national team member ski jumper re-
turned to the discipline as a masters competitor, 
winning a masters world championship title and 
a silver medal at the masters Olympics. Initially 
he supported the sport as a patron, then be-
came a coach and member of the National Fed-
eration’s executive board. Currently, he is head 
of the nordic discipline and is responsible for in-
ternational relations and competitions. His sons, 
Kristóf and Flórián also practise ski jumping.  

Edzők
Coaches
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Tóth Zoltán Név 
Name

műkorcsolya / figure skating Sportág 
Sports

1979. augusztus 24., Debrecen Születési idő, hely 
Date/Place of Birth

Budapest Lakhely 
Home

185/81 Magasság/testsúly
Height/weight

középfokú edző Edzői minősítés
Coach qualification

vb-14. a szinkronkorcsolya-válogatottal 
(2008) / 14th at the WC with the national 

team (2008)

Legjobb eredményei edzőként
Best results as coach

Vidrai Szabolcs Név 
Name

műkorcsolya / figure skating Sportág 
Sports

1977. március 26., Budapest /  
March 26, 1977, Budapest

Születési idő, hely 
Date/Place of Birth

Budapest Lakhely 
Home

178/86 Magasság/testsúly
Height/weight

szakedző / specialist coach Edzői minősítés
Coach qualification

Gór-Sebestyén Júliával közös tanítványaik 
érmei, Pavuk Viktória Eb-4. (2004) / 
the medals of the students coached 

together with Júlia Gór-Sebestyén, Pavuk 
Viktória’s EC 4th place (2004)

Legjobb eredményei edzőként
Best results as coach

Versenyzőként kétszer szerepelt olimpián, 
2002-ben a 24., négy évvel később a 25. he-
lyen zárt. 2008-ban edzőként segítette az vb-n 
14. helyezett magyar válogatottat. A budapesti 
Jégcsillag SE-ben 2006, Miskolcon pedig 2008 
óta tanít. 

As an athlete, he took part in two Olympics: in 
2002 he finished 24th, and in 2006 he became 
25th. In 2008, he coached the Hungarian team 
placing 14th at the World Championships.  
He teaches at Jégcsillag Sports Club in Budapest 
since 2006 as well as in the city of Miskolc since 
2008. 

Gór-Sebestyén Júliával dolgozik együtt, de már 
versenyzőkorukban is jól ismerték egymást: 
az 1998-as naganói téli olimpián ők voltak a 
Magyar Csapat legeredményesebb férfi és női 
indulója. Vidrai Szabolcs emellett sokszoros 
magyar bajnoknak vallhatja magát, a világ- és 
Európa-bajnokságokon egy-egy 10. hely volt a 
legjobb eredménye. 1995-ben EYOF-győztes.

Currently working together with Júlia Gór-
Sebestyén, who is a well-known aquaintance as 
they were the most successful male and female 
athletes of the Hungarian Team at the 1998 Na-
gano Olympics. Beside, Szabolcs Vidrai is a multi-
ple time national champion, having finished 10th 
at both European and World Championships. 
EYOF winner in 1995.

Bekényi Ádám Név 
Name

snowboard Sportág 
Sports

1979. október 20., Eger /  
October 20, 1979, Eger

Születési idő, hely 
Date/Place of Birth

Budapest Lakhely 
Home

184/83 Magasság/testsúly
Height/weight

testnevelőtanár, atlétaszakedző / physical 
education teacher, athletics specialist coach

Edzői minősítés
Coach qualification

Kis Benedek Universiadé-5. (2013., Trento), 
Balogh Ádám Universiadé-8. (2009., Harbin), 

több magyar bajnokot nevelt / 
athlete Benedek Kis 5th place at 2013 Uni-
versiade, athlete Ádám Balogh 8th place at 
2009 Universiade, raised multiple national 

champions

Legjobb eredményei edzőként
Best results as coach

Korábban hosszútávfutó ifi válogatott, majd a 
TF tanári szakának elvégzését követően 2004-
ben a hódeszkások erőnléti edzője lett. 2008 
óta foglalkozik a sportág utánpótlásával, 2014-
ben kinevezték szövetségi kapitánynak. Testne-
velőtanár a budapesti Kaffka Margit Általános 
Iskolában és mentortanár a Testnevelési Egye-
temen. 

Ádám used to be a member of the national mar-
athon runner team, then earned a university 
degree in physical education and became the 
fitness coach of the national snowboard team. 
He has been working with young talents since 
2008 and became junior head coach in 2014. 
He teaches physical education at Kaffka Margit 
Secondary School in Budapest, and is a mentor 
teacher at the University of Physical Education. 

Edzők
Coaches
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Kilencvenhat óta nemzetközi, 2004 óta maga-
sabb kategóriájú, ISU-bíró. Versenyző korában 
műkorcsolyázásban másodosztályú országos és 
több alkalommal vidékbajnokságot nyert. Bírás-
kodott már junior világbajnokságon és felnőtt 
Grand Prix-n is. Két kislány édesanyja, „civilben” 
jogász, hobbija az asztrológia. 

Éva has been an international referee since 
1996, and became a higher category ISU refer-
ee in 2004. She was a second division national 
champion and mutiple time regional champion 
figure skater. She has been refereeing at jun-
ior World Championships as well as at a senior 
Grand Prix. A lawyer professionally, she has two 
daughters and her favourite hobby is astrology.  

Szilágyi Éva Név 
Name

műkorcsolya, bíró / figure skating, referee Sportág 
Sports

1971. május 21., Mezőcsát /  
May 21, 1971, Mezőcsát

Születési idő, hely 
Date/Place of Birth

Dunaharaszti Lakhely 
Home

164/60 Magasság/testsúly
Height/weight

ISU-bíró / ISU referee Minősítés
Coach qualification

Bíró
Referee
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Olimpiai, világ- és Európa-bajnok, Universiade-győztes tornász, sport- és városve-
zető. Szöulban lólengésben lett az ötkarikás játékok legjobbja. Fair play-díjas, tagja 
a Magyar Tornasport Halhatatlanok Klubjának. Néhány évig Németországban egy 
ifjúsági csapat edzője, majd 1992 és 2006 között a győri Béri Balogh Ádám Honvéd 
Középiskola és Kollégium tanára, később igazgatója volt. 2006 óta Győr Megyei Jogú 
Város polgármestere, 2010-től 2014-ig országgyűlési képviselő volt. Annak a város-
nak a vezetője, amelyik 2013-ban elnyerte a 2017-es nyári Európai Ifjúsági Olimpiai 
Fesztivál rendezési jogát. 1989 óta tagja a MOB-nak. 2009-től a Magyar Olimpiai 
Bizottság alelnöke, 2010 novemberétől elnöke.

Olympic, world and European champion, Universiade winner gymnast, sports leader 
and mayor of Győr. Winner of the pommel horse event in Seoul. Fair play award 
winner and member of the Hungarian Gymnasts Hall of Fame. For a few years he 
was the coach of a German youth team, afterwards he taught at Béri Balogh Ádám 
Honvéd High School and dorm in Győr, between 1992 and 2006. Since 2006 he is the 
mayor of the city of Győr, the County Authority in the county of Győr-Moson-Sopron, 
and from 2010 to 2014 he was a member of the parliament. Leader of the city which 
has won the organising rights in 2013 of the 2017 European Youth Olympic Festival. 
Member of the Hungarian Olympic Committee (HOC) since 1989. Vice-president of 
Hungarian Olympic Committee from 2009 and president since 2010.

Kétszeres olimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnok, Universiade-győztes kardvívó, 
edző, sportvezető. Szöulban csapatban, Barcelonában egyéniben nyert olimpiai 
aranyérmet. Atlantában a Magyar Csapat zászlóvivője volt a megnyitón. Sporto-
lóként az Európai Vívó Szövetség versenyzői bizottságának tagja. Visszavonulása 
után klubja, az Újpesti TE ügyvezetőjeként kezdte sportvezetői pályafutását, majd 
társadalmi elnöke, az Újpest FC ügyvezetője lett. Tagja volt a Magyar Vívó Szö-
vetség elnökségének, dolgozott a magyar vívóválogatott szövetségi kapitányaként, 
a venezuelai technikai igazgatójaként. A MOB tagja, 2011 márciusától a MOB 
sportigazgatója, 2012 októberétől a szervezet főtitkára. A 2013-as utrechti EYOF 
delegációvezetője, a szocsi téli olimpia delegációvezető-helyettese, Nanjingban a 
magyar delegáció vezetője. 

Two-time Olympic champion, world and European champion, Universiade-win-
ner in fencing, coach and sports leader. He won a gold medal in team in Seoul, 
and in individual in Barcelona. In Atlanta, he was the flag-bearer of the Hungarian 
team at the opening ceremony. He is a member of the European Fencing Con-
federation. After his retirement, he started his managing career as the manager 
of Újpesti TE, then became director of the Újpest FC. He was the member of the 
Hungarian Fencing Association’s board, worked as manager of the Hungarian na-
tional team of fencing, and as technical director of the Venezuelan team. Member 
of the HOC, since March 2011 sports director of the HOC, and secretary of the 
organisation since October 2012. He was head of delegation of the 2013 EYOF in 
Utrecht, the deputy head of delegation of the winter Olympics in Sochi, head of 
delegation in Nanjing.

Borkai Zsolt
Delegációvezető / Head of Delegation

Szabó Bence
Delegációvezető-helyettes / Deputy Head of Delegation

Az egykori tízpróbázó testnevelőként és atlétaszakedzőként diplomázott a TF-en. 
Az Egyesült Államokban sporttudományi mesterszakon végzett, majd jogászként 
az ELTE-n. Az 1998-as budapesti atlétikai Európa- bajnokság szervezőbizottságának 
munkatársaként került a MOB-ba. Egyéves kitérőként a XXX. Nyári Olimpiai Játékok 
szervezőbizottságának (LOCOG) európai menedzsereként dolgozott Londonban.  
A Magyar Olimpiai Csapattal nyolc olimpián vett részt, Pekingben, Szingapúrban és 
Londonban helyettes csapatvezetőként, míg az innsbrucki ifjúsági téli és nanjingi 
ifjúsági nyári olimpián és a szocsi téli olimpián mint csapatvezető. A MOB nemzet-
közi igazgatója és a SPORTJUS Magyar Sportjogász Társaság elnöke. 

The former decathlete first graduated from the Hungarian University of Physical 
Education as a P.E. Teacher and Athletics Coach. Followed by the Master of Science 
Degree in Sports Science from the USA and the Doctorate Degree in Law and Polit-
ical Sciences from the ELTE University of Budapest. He joined the NOC of Hungary 
as a member of the Organising Committee of the 1998 European Championship 
in athletics. As a one-year detour, he worked at the Organising Committee for the 
Games of the XXX Olympiad (LOCOG) in London as the Continental Manager of 
Europe. He has participated in eight Olympic Games as a member of the Team Hun-
gary; in Beijing, Singapore and London as Deputy Chief of Mission, while at Winter 
Youth Olympic Games in Innsbruck and Summer Youth Olympic Games in Nanjing, 
including the Winter Olympic Games in Sochi as the Chief of Mission of Hungary.  
He is the Director of International Relation of the Hungarian Olympic Committee 
and President of SPORTJUS Sports Law Association of Hungary. 

A Magyar Olimpiai Bizottságban 2001 óta dolgozik. A Nemzetközi Igazgatóság 
főmunkatársa, korábban a Nemzetközi Fair Play Bizottság motorja volt. Három 
olimpián vett részt: kiváló angol és francia nyelvtudásával Pekingben, Londonban 
és Szocsiban erősítette a magyar csapatirodát. Az ifjúsági korosztály multisporte-
seményeit is belülről ismeri: az első nyári és téli ifjúsági olimpián, Szingapúrban és 
Innsbruckban is tevékeny részt vállalt a kulturális-nevelési programban; az utrechti 
EYOF adminisztrációs munkatársa volt. Utánpótláskorában kjokusin karatézott, ma 
funkcionális tréninggel foglalkozik hobbi szinten. 

She has been working for the HOC since 2001. She is a senior partner at the Inter-
national Board of Directors and was considered as the motor of the International 
Fair Play Committee before. She has participated at three Olympic Games in Bei-
jing, London and Sochi, thanks to her exceptional English and French knowledge. 
She also knows the youth multi-sports events from the inside: on the first summer 
and winter youth Olympics, in Singapore and Innsbruck, she contributed a lot in 
the culture-educating program. In her teens she did kyokushin karate.

dr. Nagy Zsigmond
Csapatvezető / Chef de Mission

Dósa Viktória
Csapatirodai munkatárs / Team Office Associate

Csapatiroda
Team Office
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Csapatorvos
Team Doctor

Az emberi test működésének ismereteit a Testnevelési Egyetem tanári és gyógy-
testnevelő szakán szerzett tudása után az orvosegyetemen sportorvosi és aneszte-
ziológus szakvizsgájának megszerzésével fejlesztette tökélyre. Fiatal kora óta síel, 
teniszezik, tagja a Magyar Sí Szövetség elnökségének. A magyar csapat orvosaként 
részt vett a vancouveri és a szocsi téli olimpián, az innsbrucki ifjúsági téli olimpi-
án, a nanjingi ifjúsági nyári olimpián, a szervátültetettek világjátékán, továbbá egy 
nyári és két téli EYOF-on.

He acquired his knowledge of the workings of the human body at the Universiy 
of Physical Education, followed by his special examination where, after perfecting 
his skills, he became an anesthesiologist and sports MD. He has been skiing since 
he was young, plays tennis and is a member of the Hungarian Skiing Association. 
As the physician of the Hungarian team, he participated at the winter Olympics 
in Vancouver and Sochi, the youth winter Olympics in Innsbruck and the youth 
summer Olympics in Nanjing, the world tournament of the organ transplanted 
and one summer and two winter EYOFs.

dr. Tóth Szabolcs
csapatorvos / Team Doctor

Magyarok a téli EYOF-on
Hungarians at the Winter EYOFs

JAN. 25. JAN. 26. JAN. 27. JAN. 28. JAN. 29. JAN. 30.

Nyitóünnepség / 
Opening  

Ceremony  
(Montafon Nordic) 

19:30 - 21:00

Alpesi sí 
/ Alpine 
Skiing

(Malbun)

Óriás-műlesiklás / 
Giant Slalom  

1. futam / Run 1: 
10:00 - 11:00,   

2. futam / Run 2: 
13:00 - 14:00  

(Benedek Patrik, 
Nagy Bence,  

Szőllős Barnabás)

Műlesiklás / Slalom: 
1. futam / Run 

1: 10:00 - 11:00, 
2. futam / Run 

2: 13:00 - 14:00 
(Benedek Patrik, 

Nagy Bence,  
Szőllős Barnabás)

Biatlon / 
Biathlon

(Bürserberg)

10:30 - 12:00 
7,5km sprint 

(Herneczky Áron), 
13:30 - 14:30  

6km sprint  
(Veres Mirella)

10:30 - 11:30 10km 
üldöző / Pursuit 

(Herneczky Áron), 
13:30 - 14:30  

7,5km üldöző / 
Pursuit (Veres 

Mirella)

Műkorcsolya 
/ Figure 
Skating 

(Dornbirn)

Rövidprogram / 
Short 10:00 -13:30  
(Medgyesi Fruzsina),  

15:30 - 18:00  
(Borovoj Alexander)

Szabadprogram / 
Free 10:00 -14:00 

(Medgyesi Fruzsina), 
15:30 - 18:30  

(Borovoj Alexander)

Sífutás / 
Cross- 

country 
Skiing
(Steg)

10:30 -12:00. 10km 
kl. st. / Classic Style 

(Gyallai Soma), 
12:30 -14:00. 
7,5km kl.st. / 
Classic Style 

(Bodnár Gina)

10:30 - 12:00 
7,5km szabadstílus 

/ Freestyle  
(Gyallai Soma), 

12:30 -14:00 5km 
szabadstílus / 

Freestyle  
(Bodnár Gina)

10:30 - 14:00 
sprint selejtezők, 

elődöntők / 
Sprint Qualifiers, 

Semi-finals  
(Gyallai Soma, 
Bodnár Gina),  
14:30 - 16:00 

döntők / Finals

Síugrás / 
Ski Jumping 
(Tschagguns)

10:30 - 13:30  
HS 108  

(Kelemen Péter), 
14:00 - 16:00.   

HS 66  
(Vörös Virág)

Snowboard 
(Schrun/

Hochjoch)

SBX selejtezők / 
Qualifiers  

10:00 - 11:00  
(Szász Csongor), 

11:15-12:30   
(Fehér Zsófia), 
13:00 - 15:00 

döntők / Finals

Záróünnepség 
 / Closing 
Ceremony 

(Pföhrassaler, 
Irepathie)
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A téli EYOF-ok magyar szemmel

Már az először megrendezett téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon megszületett az első magyar (arany)érem: Vincze Petra 
győzött a rövidpályás gyorskorcsolyázók 500 méteres számában az olaszországi Aostában. 
Két évvel később Andorrában még kiválóbban szerepelt a Magyar Ifjúsági Csapat: az a Vidrai Szabolcs végzett az első helyen 
műkorcsolya egyéniben, aki a mostani játékokon Borovoj Alexander edzőjeként tagja a küldöttségnek. Emellett két ezüstöt 
(Szabolcsi Szilvia, rövidpályás gyorskorcsolya 500m; rövidpályás gyorskorcsolya vegyesváltó / Szabolcsi Szilvia, Vincze Petra, Lajos 
Zsolt, Szántó Kornél) és két bronzot (Czakó Krisztina, műkorcsolya egyéni; Szabó Krisztina, Sári Tamás, jégtánc) nyertünk. 
Az 1997-es sundsvalli téli EYOF-on nem indult magyar versenyző, két évre rá viszont aranyéremmel tértünk haza Poprádból 
Dorofejev Tamara műkorcsolyázó révén. 
2001-ben Vuokattiban nem állt fel magyar versenyző a dobogóra, a 2003-as bledi játékokon viszont egy bronzéremmel zártunk 
Pavuk Viktória műkorcsolyázó révén.
A Magyar Ifjúsági Csapat legutóbb 2005-ben Montheyben szerzett érmet téli EYOF-on: 4 aranyat, 2 ezüstöt és 1 bronzot 
nyertek a magyar fiatalok. A short trackes Darázs Rózsa tiszteletére háromszor is felcsendült a magyar himnusz: 1000 és 1500 
méteren egyaránt legyőzhetetlen volt, de a 2000 méteres váltó tagjaként is ünnepelhetett Heidum Bernadett és Debreczeni 
Zsófia csapattársaként. Heidum, aki a 2014-es szocsi téli olimpia nyitóünnepségén a magyar zászlót vitte, 500 és 1500 méteren  
a második helyen ért célba. A fiúknál a szintén short trackes Galambos Gábor volt a főszereplő, 1500 méteren diadalmaskodott, 
1000-en pedig harmadik lett.
Magyarország 7 arany-, 4 ezüst- és 4 bronzérmet mutathat fel a téli EYOF-okon, a 15 dobogós helyezésből tízet rövidpályás 
gyorskorcsolyában, négyet műkorcsolyában, egyet pedig jégtáncban csíptünk meg.
A multisporteseményen legsikeresebb magyar sportág, a short track 2005 óta csak egyszer, 2013-ban Brassóban szerepelt  
a programban, a síszámokban viszont jelentős az előrelépés: a 13 tagú magyar sportolói küldöttségből kilencen is alpesi síben, 
biatlonban, sífutásban és síugrásban indulnak.

In 1993, the inaugural edition of the Winter EYOF already saw the first Hungarian (gold) medal as Petra Vincze triumphed in the 
500m short track speed skating event in Aosta, Italy. 
The Hungarian Youth Team performed even better two years later in Andorra: Szabolcs Vidrai – who is a member of our 
delegation to the present Festival as the coach of Alexander Borovoj – finished first in men’s individual figure skating. In addition, 
our team collected two silver (Szilvia Szabolcsi, 500m short-track figure skating; Szilvia Szabolcsi, Petra Vincze, Zsolt Lajos, Kornél 
Szántó, short track figure skating mixed relay) and two bronze medals (Krisztina Czakó, individual figure skating; Krisztina Szabó, 
Tamás Sári, ice dance).  
Though the 1997 Sundsvall Winter EYOF did not have any Hungarian athlete competing, two years later we returned from 
Poprad with a gold medal thanks to figure skater Tamara Dorofejev. 
We did not manage to reach the podium in 2001 in Vuokatti, but finished the 2003 Winter EYOF held in Bled with a bronze medal 
won by our figure skater, Viktória Pavuk.
For the last time, the Hungarian Youth Team won medals at the 2005 edition of the Winter EYOF in Monthey: the young talents 
finished with a tally of four gold, two silver and one bronze medal. Our national anthem was played three times in honour 
of short track skater Rózsa Darázs as she proved to be unbeatable on both the 1000m and 1500m distances, and was also  
a member of the victorious 2000m relay team alongside Bernadett Heidum and Zsófia Debreczeni. Back then Heidum, who was 
the flag-bearer of Team Hungary at the 2014 Sochi Olympic Games, finished second in both the 500m and 1500m finals. Short 
track skater Gábor Galambos gave the best performance among the boys, winning gold over 1500m and finishing third in the 
1000m final.  
Throughout the history of the Winter EYOFs, Hungary collected altogether seven gold, four silver and four bronze medals, from 
which ten were won in short track speed skating, four in figure skating and one in ice dance. 
Since 2005, our most successful sport of the multisport Festival, short track skating has only been included in the competition 
programme once, in Brasov, 2013. However, there has been great progress in skiing: nine of our 13 athletes now compete in 
alpine skiing, biathlon, cross-country skiing and ski jumping.

Magyarország érmei a téli EYOF-okon
Hungary medals in the Winter EYOFs

Év (Rendező) / Year (Host) Sportág / Sports I. II. III.

1993 (Aosta) Rövidpályás gyorskorcsolya / 
Short Track 1 - -

1995 (Andorra)

Műkorcsolya / Figure Skating 1 - 1

Jégtánc / Ice Skating - - 1

Rövidpályás gyorskorcsolya / 
Short Track - 2 -

1999 (Poprád) Műkorcsolya / Figure Skating 1 - -

2003 (Bled) Műkorcsolya / Figure Skating - - 1

2005 (Monthey) Rövidpályás gyorskorcsolya / 
Short Track 4 2 1

Összesen: 7 4 4
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Winter EYOFs from the 
Hungarian point of view
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