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Száz napon belül vagyunk!

fejlődött az infrastruktúránk, új közlekedési kapcsolatok, új
utak épültek és számos felújítás is történt” – fogalmazott

Már csak 100 nap van hátra a győri Európai Ifjúsági

Borkai Zsolt, Győr polgármestere, a Magyar Olimpiai

Olimpiai Fesztiválig – ezt mutatta a győri városházával

Bizottság elnöke. Hangsúlyozta, hogy a beruházásokat

szemben felállított visszaszámláló óra 2017. április 14-én.

a magyar állam több mint húszmilliárd forinttal

Ma már mindössze két számjegyű a felirat, ha tetszik,

támogatta, és a győri önkormányzat is hasonló módon

lassan a hajrára fordulunk a felkészülésben.

többmilliárdos forrást biztosított mindehhez. Mint
mondta, a fejlesztéseken túl az EYOF-ra való felkészülés

„2011-ben, amikor döntöttünk arról, hogy Győr megpályázza

hatalmas összefogást igényelt és hozott is, sportolók,

a 2017-es EYOF rendezését, még nagyon távolinak tűnt

szakemberek, győri, magyarországi, külföldi önkéntesek

az esemény. Azóta lassan hat év telt el, és most itt állunk,

ezrei, kulturális intézmények, szponzorációt vállaló

alig száz nappal az esemény előtt, szinte rajtra készen.

vállalkozások állnak készen arra, hogy közösen fogadjuk

Ha visszagondolok az elmúlt hat esztendőre, rengeteg dolog

városunkban Európát.

történt városunkban. Olyan európai szintű létesítmények
épültek, mint az Audi Aréna Győr, vagy az Aqua Sportközpont.

Bár tudjuk, a célegyenesig még rengeteg a feladat, de

A Radnóti utcában egy minden igényt kielégítő, számos

mindennap azért dolgozunk, hogy júliusban Európa

sportágat kiszolgáló olimpiai sportközpont épül, a Széchenyi

otthon érezze magát nálunk. Már nincs sok hátra, és

István Egyetem pedig új kollégiummal gazdagodik, amely az

fellobban a láng, ezzel együtt pedig kezdetét veszi valami

egykori olajgyár helyén épülő 200 lakással alkotja majd az

különleges, valami megismételhetetlen. Addig is fogadják

olimpiai falut. A létesítményeken kívül jelentős mértékben

szeretettel az EYOF felkészülésének legfrissebb híreit!
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Az EYOF sportági nagykövetei
A győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált felnőtt olimpiai,
világ- és Európa-bajnok sportolók népszerűsítik mind a tíz
sportágban, párban egy-egy ifjú tehetséggel.
Pars

Krisztián

(atlétika),

Karakas

Hedvig

(dzsúdó),

Kammerer Zoltán (kajak-kenu), Borissza Johanna Kitti
(kerékpár), Laklóth Anna (kosárlabda), Jakabos Zsuzsanna
(úszás), Görbicz Anita (kézilabda), Kötél Zsanett (röplabda),
Gálfi Dalma (tenisz), Berki Krisztián (torna). A közös bennük,
hogy ők tízen a győri EYOF sportágainak kiválóságai, a
rendezvény felnőtt nagykövetei.
A fiatalok: Lendvai Luca (atlétika), Mészáros Krisztofer

arról így vallott nekünk: „Magyarként nagyon büszke vagyok

(torna), Varga Bence (úszás), Szirony Dorina (kosárlabda),

arra, hogy olimpiai eseményt rendezünk, győriként pedig

Sipőcz Richárd (dzsúdó), Pál Tamara (kézilabda), Farkasdi

boldog, hogy a város, ahol otthonra találtam, ilyen szinten

Ramóna (kajak-kenu), Kotormán Réka (röplabda), Valkusz

támogatja a sportot. Örömmel adok egy kicsit vissza abból a

Máté (tenisz), Füri Márton (kerékpár). – A húsz kitűnő

sok mindenből – segítségből, támogatásból, szeretetből –, amit

sportolót a közelmúltban Borkai Zsolt polgármester,

kapok ebben a városban. Nekem a párizsi EYOF volt az első

a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke mutatta be, aki

nemzetközi versenyem, és sikerült nyernem, nagyon boldog

köszönetet mondott a sportolóknak, amiért vállalták az

voltam. Úszásban ez magas szintű verseny, olimpiai ,,B” szintű

esemény népszerűsítését, hogy minél több emberhez

eredmények kellenek az éremszerzéshez, de van, ahol még

eljusson a nyári kisolimpia híre.

erősebb időt kell úszni. Én ugyanúgy készültem az EYOF-ra,
mint az olimpiákra. Úgy gondolom, ez a verseny nagyon fontos

Jakabos Zsuzsanna már az EYOF-kakas, Hugoo születésénél

állomása az európai úszók elit versenyzővé válásának, és örülök,

is jelen volt. Hogy miért vállalta az EYOF népszerűsítését,

hogy én is részt vehettem rajta.”
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sajnálom, hogy fiatalon nekem nem volt lehetőségem szerepelni,
másrészt nagyon örülök, hogy a maiaknak ez megadatik. Maga a
tény pedig, hogy sikerült elérni a sportágak bővítését, hatalmas
sportdiplomáciai siker.” Az öt olimpiát is megjárt kajakos azt
tanácsolja az EYOF résztvevőinek, hogy maradjanak lazák,
és élvezzék ki a hét minden pillanatát, mert ezek a napok
soha többé nem jönnek vissza.

Az úszónő a Győrhöz fűződő érzéseiről is beszélt. „2013-ban
költöztem Győrbe, azóta szinte hónapról hónapra tetten érhető
a város fejlődése, különösen Sziget városrész, ahol az uszodánk
is felépült. Nagyon szeretem a várost, sokszínű a színházi élet,
a belváros pedig gyönyörű, az éttermek kiválóak és minden
utcasarkon van fagyizó, nem véletlenül nem költöznék el innen
semmi pénzért, van ugyanis, amit nem lehet pénzért megvenni.
Akárhonnan is érkeznek ide edzőtáborba külföldi csapatok,
mindig meglepődnek a város szépségén és a szolgáltatások

A fiatalok közül Mészáros Krisztofert, a GYAC ifjú tornászát

minőségén. Azt gondolom, joggal lehetünk büszkék Győrre,

kérdeztük, aki nagy megtiszteltetésnek és legalább akkora

abban pedig biztos vagyok, hogy az EYOF-nak is kiváló

kihívásnak tartja, hogy szülővárosában rendezik az EYOF-ot.

házigazdái leszünk.”

„Nyolc éve tornázom, sok versenyen jártam már, de ekkora
multi-sporteseményen még nem vehettem részt. Egy kicsit
most az egész magyar tornát is képviselhetem, és ez nagyon
felemelő. Igyekszem helytállni. Mindent megteszek, hogy a
legjobb formámat hozzam a versenyre, hiszen biztosan nagyon
sok ismerősöm, az osztálytársaim, tanáraim, családtagjaim
is eljönnek szurkolni. A 2016. novemberi Mesterfokú Magyar
Bajnokságon az Audi Aréna Győr-ben már megtapasztalhattam
a hazai közönség előtti versenyzést, de azt hiszem, az EYOF
teljesen más lesz. Már nagyon várom, hogy bizonyíthassak.”
Krisztofer azt is elmondta, hogy nagyon szeretne
pontszerző helyezést elérni. „Edzőmmel, Szűcs Róberttel
mindent megteszünk érte, heti tíz edzésen dolgozunk. Addig

A háromszoros olimpiai bajnok kajakos, Kammerer Zoltán

még hétszer veszünk részt Tatán az Olimpiai Központban és

elmondta, nem volt kérdés, hogy vállalja-e a felkérést.

Budapesten a válogatott egyhetes edzőtáborain, valamint két

„Az idén éppen húsz éve, hogy győri versenyző vagyok, ezért

hazai és két nemzetközi válogató versenyen. Ezek eredményei

ez egy szép jubileumi megbízatás. Amúgy óriási dolognak

alapján válogatja ki a szövetségi kapitány a magyar csapatot.”

tartom, hogy Győr a házigazdája annak az eseménynek,
amelyen valóban a jövő nagy sportcsillagai lépnek színre.”

Az esemény arcai áprilisban fotózáson és filmforgatáson is

A hagyományos kilenc EYOF-sportág mellett a kajak-

részt vettek, amelyek a júliusi verseny kampányanyagaihoz

kenu elsőként Győrben szerepel a programban. „Egyrészt

készülnek.
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Arany, ezüst, bronz

kiválóan alkalmas lesz arra, hogy itthon és külföldön
egyaránt népszerűsítsük vele az eseményt. Az énekes úgy

A szervezők bemutatták a győri EYOF érmeit is. A versenyek

fogalmazott, nagy megtiszteltetés számukra, hogy az első

egy hete alatt közel 130 éremátadó ceremóniát bonyolítanak

magyar olimpiai esemény dalát ők írhatják meg, amelynek a

le, ehhez – a tartalékokkal együtt – 999 érem készül, amiből

címét is elárulta: Itt és most. A dal élőben Győrben először

323 aranyérem, 323 ezüstérem és 353 bronzérem. Az egyedi

az olimpiai láng májusi fogadásán csendül fel.

vert érmek átmérője 70 milliméter, vastagsága 4,5 milliméter.
Az aranyérem 24 karátos arannyal, az ezüstérem
ezüsttel futtatott, míg a bronzérmet fényes bronzszínben
kivitelezték. A győri cég által biztosított alkotásokat már az
Európai Olimpiai Bizottság (EOC) is jóváhagyta. Annak egyik
oldalán – az előírásoknak megfelelően az EOC – EYOF logója,
a másikon pedig a győri EYOF arculati elemei láthatóak.

Az EYOF dalszerzői
A szervezők a fiatal generáció egyik kedvelt magyar
együttesét, a The Bieberst kérték fel a dal elkészítésére,
amit így egy ismert hang, Puskás Peti énekel majd. A dalnak
a magyar mellett angol változata is lesz, így a zeneszám
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Sikeres kerékpáros tesztversenyt
tartottunk áprilisban
Az eseményen részt vett Umberto Langellotti, a Monacói
Kerékpáros Szövetség elnöke, az Európai Kerékpáros
Szövetség és egyben az EYOF kerékpáros eseményének
ellenőrzésével megbízott technikai delegáltja is, aki a viadal
végén gratulált a hazai szervezőknek. Magyarországon ilyen
körültekintő biztonsággal megrendezett kerékpárverseny
még nem volt, mindenki maximálisan teljesített, a rendezők
„ötösre vizsgáztak”.
Nagy készülődés előzte meg a tesztversenyt, melyen a
magyar korosztályos kerekesek mellett nyolc nemzetből
érkeztek

csapatok.

Két-két

korosztály

indult

egy

mezőnyben, a 15 év alatti fiúk a 17 év alatti leányokkal, a 19
év alatti leányok pedig a 17 év alatti fiúkkal. A szervezők így
tudták lemodellezni a mezőnyök várható valós létszámát.
„A futam előtti pályabejáráson én is részt vettem. Személyesen
is meggyőződhettem arról, hogy a szervezők mindent
megtesznek a fiatalok biztonsága érdekében. Győrt ilyen szinten
még nem láttam lezárva a forgalom elől. Igaz, vasárnap volt,
de jelentősebb fennakadásokat nem tapasztaltam. Mellettem
ült egy vezető beosztású rendőr is, aki a kereszteződésekhez
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érve, körforgalmakhoz közeledve, akár azokat elhagyva a

fiatal nagykövete volt benne. Végül a szlovének elsöprő fölénnyel

legapróbb részletek figyelembevétele mellett adta ki az utolsó

vették birtokba a dobogó mindhárom fokát. Marci erejét a

utasításokat rádióján. Látszik, hogy a szövetség munkatársai és

„lószparádé” felőrölte, a győzelemre akart menni, de a sprintre

a győri rendezők mindenre aprólékosan figyelnek, az önkéntesek

nem maradt ereje, a hetedik helyen végzett. A szlovéneknek ez

pedig lelkiismeretesen hajtják végre a rájuk bízott feladatokat”

sem volt elég, még a mezőnyhajrá első két helyét is bezsebelték.

– összegezte Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság

A mezőnyhajrára két leány ékezett, közvetlenül a szlovének

sportigazgatója a látottakat.

mögött László Tamara, a KSI-Csepel SE kerekese futott be, a
mezőnysprint legsűrűbb gócában. Ez kemény dolog egy leánytól.

„A „B” mezőny délben rajtolt, az U15-ös és WU17-esekkel.

Karl Bianka is a mezőnnyel egy időben érkezett az ezüstéremért”

A mezőny 37 U15-ös fiúból és 27 WU17-es leányból állt.

– foglalta össze a történteket Somogyi Miklós főszervező.

Több szökési kísérlet történt, de végül mezőnyhajrá döntött.
Az abszolút befutót két Cannibal Team Lithuania-s nyerte, a
mezőnyben harmadik leányként Vas Kata Blanka, a Merida Team
versenyzője futott be. Az U15-ös fiúk kategóriájában az abszolút
negyedik helyen a győriek nagy örömére Szijártó Zétény, a Győri
Atlétikai Club kerekese sprintelt be, ő ezzel kategóriájában az
ezüstérmet szerezte meg. Kettőkor indult az „A” mezőny, ahol
az U17-es fiúk mellett hat magyar 19 éves leány állt rajthoz.
Nagy iramot diktált a mezőny, sorra történtek szökési kísérletek.
A negyedik körben kialakult egy hétfős szökevény boly, melyben
három szlovén, két szlovák, egy horvát, és egyetlen magyarként
Füri Márton, a Degavi-Tipográfia versenyzője, az EYOF egyik
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Április végén csapatvezetői
értekezlet

versenypályákat, az olimpiai falut is. A csapatvezetők
komplex képet kaphatnak a sportszakmai kérdésekről, és
számos, őket érintő témákban történnek egyeztetések,

A győri EYOF-rendezés következő mérföldköve a Chefs de

mint például a zászlók, vagy a használandó himnuszok

Mission Seminar lesz. A nyári játékokra mind az ötven ország

véglegesítése. Kiváló sportolókkal egyébként nem csak a

visszajelezte részvételét, így „népes mezőny” várható már

júliusi EYOF ideje alatt találkozhatunk, mert a holland csapat

az április 25–28. közötti csapatvezetői értekezletre is. A

vezetője például a háromszoros olimpiai bajnok Pieter van

csapatvezetők előadásokon hallgathatják meg az egyes

den Hoogenband lesz, vagyis a ,,The Flying Dutchman-ként”

területek – mint például akkreditáció, szállítás, egészségügyi

ismert egykori csúcstartót már áprilisban Győrbe várjuk.

szolgáltatások, biztonság, ceremóniák, önkéntesség, média

A legenda győri EYOF-on való jelenléte várhatóan nem

stb. – legfőbb tudnivalóit. A bejárások során a résztvevők

csak a holland fiataloknak jelent majd motivációt, hiszen az

megtekintik az egyes helyszíneket, sportlétesítményeket,

úszósport egyik nagy alakjáról van szó.
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Május végén érkezik az olimpiai láng

Az olimpiai fáklyát a városháza előtt elhelyezett őrlángról
gyújtják

meg,

hogy

Magyarország

történetében

A győri fesztiválra érkező láng május 23-án, délben

először országjárásra induljon az európai olimpiai láng.

ünnepélyes keretek között lobban fel Rómában, az

Öt hétvégén keresztül végiglátogatja Magyarország

Európai Olimpiai Bizottság központi városában. A láng

nagyobb városait, világörökségi helyszíneit, illetve

másnap repülőn érkezik Magyarországra, a Győr melletti

fontosabb turisztikai desztinációit. Az országos körút

Pérre, ahonnan a győri városháza elé szállítják majd.

befejeztével az EYOF nyitóünnepségéig közel egy

Lángfogadó ceremónia keretében helyezi el az őrlángot

hónapon keresztül először Győr környéki településeken,

Borkai Zsolt polgármester, a Magyar Olimpiai Bizottság

majd Győr városában népszerűsíti a láng az eseményt,

elnöke, Szöul olimpiai bajnoka több magyar olimpikon,

mely

illetve egy látványos műsor kíséretében a városháza előtti

egészségügyi intézményekbe, városi rendezvényekre. Ezt

díszes emelvényre Az ünnepélyes műsor végén Győrben

követően július 23-án a fáklyafutás a nyitóünnepségen

először csendül fel az EYOF hivatalos dala a The Biebers

fejeződik be, ahol meggyújtják az EYOF teljes ideje alatt

előadásában, melyet 60 perces élő koncert is követ.

égő európai olimpiai lángot.
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Bemutatták a szponzorokat és a formaruhákat
Indul a jegyértékesítés az EYOF-ra!
„Száz napon belül vagyunk, lassan a célegyenesbe fordulunk,
ennek megfelelően a folyamatosan épülő létesítmények mellett
ma már a szervezői munka is egyre látványosabb. Az EYOF
sikeres lebonyolításáért rengeteg ember tevékenykedik, hiszen
a szervezőbizottság tagjai mellett a szövetségek, sportolók,
szakvezetők, vendéglátók, kulturális intézmények, és önkéntesek
egyaránt kiveszik a részüket a feladatokból. A Magyar Állam
és a győri önkormányzat többmilliárd forintos támogatása
mellett lényeges, hogy számos vállalkozás érezte fontosnak,
hogy az ügy mellé álljon, és segítse munkánkat. Szeretnék
köszönetet mondani nekik, mert szerepvállalásuk hozzájárul
az első magyarországi olimpiai esemény magas színvonalú
lebonyolításához.” – fogalmazott Borkai Zsolt, a szponzorok
bemutatása alkalmával. A szponzorok képviselői a
színpadon írták alá az együttműködési nyilatkozatot, majd
felhelyezték a támogatói falra logójukat.
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A Győri Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál szponzorai
GYÉMÁNT FOKOZATÚ TÁMOGATÓK:
•

AUDI HUNGARIA Zrt.

•

Scitec Ipari és Kereskedelmi Kft.

•

Győr Projekt Kft.

•

Győr-Szol Zrt.

ARANY FOKOZATÚ TÁMOGATÓK:
•

Agrofeed Kft.

•

FrieslandCampina Hungária Zrt.

•

Qualitative Production Gépipari és Kereskedelmi Zrt.

•

Ricoh Hungary Kft.

•

ViDaNet Zrt.

EZÜST FOKOZATÚ TÁMOGATÓK:
•

CO-OP Hungary Zrt.

•

N. Rinaldi Kft.

•

Praktiker Építési- és Barkácspiacok Magyarország Kft.

BRONZ FOKOZATÚ TÁMOGATÓK:
•

Ceres Zrt.

•

Csipet Land Kft.

•

Édes Napok Kft.

•

Eudent – Implant & Surgery Kft.

•

LBT Kft., a Bauerfeind rögzítők és talpbetétek hivatalos
forgalmazója

•

McDonald’s Magyarországi Étterem Hálózat Kft.

•

Palatia Nyomda és Korlátolt Felelősségű Társaság

•

Vill-Korr Hungária Kft.
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Az eseményen Lőre Péter, az AUDI HUNGARIA Zrt.

ifjú olimpikonok táskáiról és hátizsákjairól is. Remélem, sokan

kommunikációs igazgatója helyezte el a négy karikát a

elégedetten mosolyogva tapasztalják meg, milyen jól eső érzés,

szponzori falon, hiszen a cég összesen 75 gépjárművel

ha a hátizsák egy csillogó éremmel nehezül.”

járul hozzá a fesztivál sikeréhez. Ennek keretében
személyautókat – Audi A3-tól egészen Audi Q7 modellekig

Sági Géza, a Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgatója

– valamint Volkswagen Multivan kisbuszokat bocsát a

kifejtette, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál Győr

város rendelkezésére. „Vállalatunk számára kiemelten fontos

21. századi történetének egyik legfontosabb nemzetközi

a társadalmi felelősségvállalás, Győr városával egymást

eseménye. Ennek a hatalmas vállalkozásnak a támogatása

erősítve törekszünk a sikerre. Nagy örömünkre szolgál, hogy

kihívás és megtiszteltetés. A sportrendezvények kulisszáját

egy ilyen jelentős esemény rendezési jogát nyerte el városunk,

az a városi környezet adja, melynek üzemeltetője a Győr-

amelyet az Audi Hungaria is magáénak érez és büszkén

Szol Zrt. Legfontosabb célkitűzésünk, hogy a vendégeket

támogat” – mondta Peter Kössler, az Audi Hungaria

rendezett, szép környezet, virágos és barátságos város

igazgatóságának elnöke.

fogadja, s a játékok végén azzal az érzéssel távozzanak,
hogy ide még vissza kell térni.

Marosváry Miklós marketing igazgató helyezte el a
Scitec Ipari és Kereskedelmi Kft. logóját a gyámánt

Simon Csaba a Győr-Projekt Kft ügyvezetője hangsúlyozta,

fokozatú szponzorok között. Seres Attila vezérigazgató

a cég alakulásának alappillérét az EYOF megrendezése

kiemelte, azért álltak az EYOF mellé, mert Győr városával

jelentette. A társaság irányába fennálló bizalom mindenképp

gyümölcsöző

pedig

ösztönöz minket, hogy Magyarország egyetlen multisport-

számukra a sport és az aktív életmód segítése, illetve az

eseményéhez a sportlétesítmények megépítésén túlmenően

utánpótlás-nevelés elősegítése kiemelten fontos, cégük

a Fesztivál ideje alatti üzemeltetéssel, az eszközpark

működését az „ép testben ép lélek” gondolata hatja át.

biztosításával járuljunk hozzá, és az eseményből adódó

„Mint elkötelezett sporttámogató, nagy öröm és büszkeség

hosszú távú lehetőségeket – sportszakmait és pénzügyit

nekünk, hogy ezúttal a SCITEC Magyarország gondoskodhat az

egyaránt – megteremtsük és kiaknázzuk.

az

együttműködésük,
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Domanyik Eszter, a városháza Városmarketing és

arany rózsaszín selyem felső is beletartozik a női öltözék

Programszervezési Főosztályának vezetője a jegy

kombinációi közé, mely magával a szoknyával egy könnyed,

értékesítéssel kapcsolatban kiemelte, a nyitóünnepségre

nyári, fiatalosan exkluzív megjelenést kölcsönöz. A díjátadó

tíz euróért válthatók majd belépők, amiért – az olimpiai

ruha vonalvezetését „Győr, a folyók városa” inspirációja

megnyitó külsőségei mellett – egy látványos show-t kapunk

adja és annak fiatalos lendületessége, amely teljesen új,

cserébe. A sportesemények ingyenesen látogathatók majd,

innovatív szabászati technológiával készült, hogy a víz

a kezelhetőség érdekében nulla forintos, úgynevezett

hullámait kellőképpen illusztrálja. A mély királykék szín

regisztrációs

a

a víz és az esemény előkelőségét hivatott hangsúlyozni.

jegymester.hu oldalon, a Baross úti Látogatóközpontban,

A résztvevők a sportos viselet és az önkéntes öltözet

illetve az esemény ideje alatt a nézői bejáratoknál, ahol az

megálmodott terveinek várható megjelenését is láthatták,

előre lefoglalt, vagyis regisztrált helyekre is átvehetők majd

emellett pedig bemutatták az elegáns formaruhához

a jegyek. Az egyéni sportágakban külön lehet a délelőtti

tartozó egyedi cipőket, melyeket a nemzetközileg ismert

eseményekre, és külön a délutáni döntőkre jegyet igényelni,

divatmárka, a Cango&Rinaldi tervezett.

jegyek

válthatók

április

24-től

míg a csapatsportágakban minden meccsre külön lehet
belépőt foglalni.
Érdemes tudni, hogy a nyitó ünnepség helyszíne az ETO
Park, a kézilabdáé az Audi Aréna Győr, a fiú kosárlabdáé a
Bercsényi iskola, a lányé az Egyetemi kosárlabda csarnok,
a röplabdáé az Egyetemi Csarnok, a kajak-kenué az
Aranypart II. A kerékpár a Városháza elől indul, a teniszt
az Olimpiai Sportpark (Radnóti utca) teniszcentrumában,
a dzsúdót az Olimpiai Sportpark dzsúdó csarnokában, a
tornát a sportközpont multifunkcionális csarnokában, az
atlétikát az atlétikai centrumában, míg az úszást az Aqua
Sportközpontban rendezik. Domanyik Eszter felhívta
a figyelmet arra is, hogy minden személy négy jegyet
igényelhet, és – mivel ingyenesek az eseményre a jegyek
– kérte, hogy indokolatlanul senki ne foglalja a helyet,
vagyis csak az váltson belépőt, aki valóban ki is látogat az
eseményre.
Ezután a Győri Balett táncosai vették birtokba a színpadot,
akiket ezúttal nem megszokott fellépő ruhákban láthatott
a közönség, hanem az EYOF formaruháit mutatták
be előadásukkal. Tánczos Anita divattervező munkái
sorakoztak fel először. A férfi elegáns öltözék, a modern
szabású, viharos tengerkék színű öltöny. A zakó és a nadrág
karcsúsított, úgynevezett slim és super slim vonalvezetésű.
A casuel öltözék camel színű sportzakó, amely könnyű,
nyárias szövésű gyapjú textíliából készült. Az ing szintén
egy kellemes viseletű pamut, sima kézelővel. A női elegáns
öltözéket „tiszta égbolt kék”, ujjatlan blézer és nadrág alkotja
rugalmas, kevert-szálas anyagból, laza, könnyed, nőies
vonalvezetéssel. Jól variálható alapdarabokról lévén szó,
az ujjatlan blézer egy szoknyával is párosítható. Egy hideg
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SZÁLLÁSHELYEK

HOTEL FAMULUS****

VIP hotelek

A belvároshoz közeli, négycsillagos konferenciahotel
előnye a korszerű konferencia-infrastruktúra és a
catering-lehetőségek sokszínűsége. A hotel udvarán
nagyméretű,

ingyenes

parkoló

áll

a

vendégek

rendelkezésére.
Web: famulushotel.hu

ETO PARK HOTEL**** SUPERIOR BUSINESS & STADIUM
Győr legszínvonalasabb szálláshelye, amely egyedüliként
négy

csillag

superior

minősítéssel

rendelkezik.

Négycsillagos kategóriában a legtöbb, 103 szobával bír,
emellett konferenciakapacitása és éttermi szolgáltatásai is
kiemelkedőek. Ezért döntött úgy a szervezőbizottság, hogy
ez a szálloda lesz az EOC family hotel.
Web: hoteletopark.hu
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GOLDEN BALL CLUB**** WELLNESS HOTEL & SPA
2016-ban teljesen felújították a korábbi háromcsillagos
hotelt, amely wellness-részleggel gazdagodott a szobák
teljes felújítása mellett, amivel kiérdemelte a négycsillagos
kategóriát. A belvárosi zöldövezetben található hotel kiváló
étterme városszerte ismert.
Web: goldenball.hu

HOTEL CAPITULUM****

HOTEL KÁLVÁRIA****

A 2015–16. év során teljesen megújult és átalakított

Győr belvárosától tízperces sétára, zöldövezetben fekszik

korábbi négycsillagos hotel elegáns, modern berendezést

a családok körében is kedvelt négycsillagos hotel, amely

kapott. Győr egykori óvárosában, autentikus, szűk utcák

számos szabadidős lehetőséggel várja a vendégeket.

ölelésében az igazi belvárosi hotel mélygarázsos parkolási

A kikapcsolódást kiváló étterme és egy kis spa-sziget teszi

lehetőséget is biztosít.

teljesebbé.

Web: capitulum.hu

Web: hotel-kalvaria.hu
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A média számára ajánlott hotel

BAROKK HOTEL PROMENÁD****
Győr

történelmi

belvárosában

kis

ékszerdobozként,

mindössze tizenegy szobával várja a vendégeket a
négycsillagos hotel. Igazi boutique-hotelként minden
vendég nagy figyelemmel, első osztályú kiszolgálással
találkozhat. A szálláshely közvetlenül a pezsgő életű
belvárosban található, de egy csendes közre nyílik, így a
nyugodt pihenés és az élmények közelsége is garantált.

HOTEL IBIS GYŐR

Web: promenadhotelgyor.hu
A Győr belvárosában található háromcsillagos businesshotel kiváló fekvésének köszönhetően ideális szálláshely
a nemzetközi média munkatársai számára, hiszen innen
indulva minden versenyhelyszín öt percen belül elérhető.
Web: www.ibis.com/gb/hotel-3334-ibis-gyor
A felsorolt szállodákat a szervezők bekapcsolják a shuttlejárat rendszerébe is.

HOTEL GARZON PLÁZA****
A belvárostól mintegy ötperces autóútra található Győr
legújabb négycsillagos apartman-hotelje. Úszómedence,
szauna és egy kiváló étterem biztosítja a pihenést, míg
az épületben konferenciatermek is szolgálják az üzleti
turistákat.
Web: garzonplaza.hu
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