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Kerekes Band

dj Steve Aoki

The Biebers

Hazai és világsztárok a győri EYOF nyitóünnepségén
A nemzetközi sztár-dj Steve Aoki lesz, de fellép többek

emlék maradhat a számukra. A polgármester köszönetet

között a Kerekes Band és a The Biebers is. A műsort

mondott az újonnan csatlakozó szponzoroknak és a média-

Ördög Nóra és Szujó Zoltán vezeti majd, s a látványos

partnereknek, egyben jelezte, nagy öröm, hogy ilyen sokan

show-ba egy különleges karkötővel kapcsolódik majd

érzik át a nyári multi-sportesemény jelentőségét.

be a közönség. A sajtótájékoztatón bemutatták a
médiapartnereket és két újabb szponzort is.

A

nyitány

világbajnok

egyik

résztvevője,

kötélugró

Bánhegyi

lélegzetállító

Adrienn

bemutatóján

Látványos show-t, felejthetetlen pillanatokat ígérnek

keresztül szemléltette a koncepciót, hogy a magyaros

a szervezők a megnyitó ünnepségen, amelynek fontos

elemeket hogyan lehet becsempészni az új generáció

szervezőelve, hogy a győri és a magyar kultúrára épít, de

számára is lebilincselő, modern show-ba. Ezt követően

oly módon, hogy az a fiatalok számára is fogyasztható,

a nyitóünnepség néhány kulisszatitkába Heilig András, a

magával ragadó legyen. „Az olimpiák közvetítései során

ceremónia rendezője avatott be bennünket. Elmondta, a

a nyitóünnepségre különös figyelem irányul, és bízunk

július 23-án este 20:30-kor az ETO Stadionban kezdődő

benne, hogy ez nem lesz másként Győr esetében sem,

két órás program első 24 perce egy művészeti kavalkád

hiszen egy magával ragadó, egyedi és különleges nyitánnyal

lesz, különleges látványelemekkel. „Olyan produkciókat

készülünk” – fogalmazott Borkai Zsolt polgármester,

vonultatunk fel, amely a fiatalok számára is élvezetessé,

a szervezőbizottság elnöke az ünnepséget bemutató

magával ragadóvá teszi az eseményt.” A stadion közepén

sajtótájékoztatón. Kiemelte, a fiatalok átélhetik az olimpiai

egy hat méter széles, hat méter magas kocka, vagyis

eseményekre jellemző csapat-bevonulást, az EYOF-láng

egy háromdimenziós ledfal helyezkedik majd el, amely

érkezését, részesei lehetnek valami egyedinek, amely örök

mozog, kinyílik, rengeteg lehetőséget kínál a látványos
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produkciók még látványosabbá tételéhez. A hat tonnás
szerkezet mozgatásán kizárólag győri cégek dolgoznak,
ahogy a művészi programban is olyan győri társulatok
közreműködnek, mint a Győri Balett, a Győri Filharmonikus
Zenekar, a Győri Nemzeti Színház, vagy épp a Vaskakas
Bábszínház. A műsorban mintegy 300 táncos, akrobata,
sportoló és egyéb szereplő közreműködik. A nyitány
után következik a hivatalos rész, a beszédekkel, a
fogadalomtételekkel

és

a

csapatok

bevonulásával.

Különlegessége, hogy a csapatok nem kívülről érkeznek
a stadionba, hanem annak lelátóján foglalnak helyet,

az EYOF dalát is jegyző The Biebers közreműködésével.

így már az elejétől részesei lehetnek az élménynek.

A nemzetközi sztárfellépő pedig a fiatal korosztály egyik

A mintegy 14 ezer különleges karkötő segítségével nem

kedvenc dj-je, Steve Aoki lesz, aki örömmel mondott igent

csak a sportolók, de valamennyi néző aktív részese lehet

a felkérésre, és aki a sajtótájékoztatón videó-üzenetben

a shownak, és hozzájárulhatnak például a nemzetek

is köszöntötte a résztvevőket. A nyitóünnepségre a

zászlóinak stadionnyi méretű megjelenítésében. Az EYOF

jegymester.hu

lángjának megérkezése is rendhagyó lesz, mert azt a

belépők. Az ünnepséget a Duna Word élőben közvetíti, így

sportolók közé is beviszik.

a határon túli magyar területeken is látható hazánk első

weboldalon

keresztül

még

kaphatók

olimpiai eseményének nyitánya.
A harmadik rész a szórakozásé, itt a zene kerül előtérbe
többek között a Virtuózok című műsor fiatal tehetségei, a

„Nagy

népzenei és modern elemeket ötvöző Kerekes Band, vagy

műsorvezetője lehetek a programnak.” – fogalmazott
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Ugrókötéllel a világot jelentő deszkákon
Bánhegyi

Adrienn,

a

megnyitó

műsorának

egyik

kulcsszereplője több mint 15 év versenyszerű ugrókötelezés,
2 világcsúcs felállítása, és többszörös Európa és világbajnoki
cím megszerzése után került be a Cirque du Soleil társulatába.
Az elmúlt években a világ szinte minden táján megfordult
ugrókötelével, többek között szerepelt a riói karneválon,
számos francia, német, amerikai és kanadai TV-programban,
a riói olimpián, a Magyar Házban, a New York Knicks és az
Orlando Magic otthonában is bemutatta egyéni ugróköteles
műsorszámát, és nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy az
EYOF nyitóünnepségén is szerepelhet.

Szujó Zoltán, aki Ördög Nórával közösen vezeti majd a

kiszolgálását, a közmédia nem csak a megnyitót,

nyitóünnepséget. Mint mondta, több nemzetközi nyitó-

de 45 perces napi összefoglalókat is sugároz majd.

és záróesemény kommentátora volt már, és tapasztalat,

A Mediaworkshöz tartozó újságokban, mint a Nemzeti

hogy sokszor nehéz kihámozni egy-egy produkció láttán,

Sport, ahogy a Lapcomhoz tartozó Kisalföld napilapban

hogy mi lenne az üzenet, de a győri programnál ez

is kiemelt figyelmet kap a győri EYOF, míg a Funzine

egyértelmű lesz.

ugyancsak

a

lapcsaládhoz

tartozó

kiadványokban

népszerűsíti az eseményt, angol nyelven is. A partneri
A szervezők által már korábban bemutatott szponzorok

megállapodás aláírásakor Endrődi Péter a Győrplusz

mellé

Delta

vezérigazgatója elmondta, „győri médiacentrumként minden

Informatika Zrt. a gyémánt fokozatú, a Szentkirályi-

újabb

két

támogató

csatlakozott,

a

felületünkkel Győr sikeréért dolgozunk, ezért sem lehetett

Kékkúti Ásványvíz Kft. pedig az arany fokozatú partnerek

kérdés, hogy hazánk első olimpiai multi-sporteseményéből, a

táborát erősíti. Az előző többek között telefonokat,

győri EYOF-ból is kivesszük a részünket. Bízom benne, hogy

számítógépeket, szoftvereket biztosít, míg az utóbbi

minél több szép pillanatról és felemelő sikerről adhatunk hírt.”

Theodora ásványvízzel járul hozzá az EYOF sikeréhez.

Nyerges Csaba a Kisalföld főszerkesztője úgy fogalmazott,

Hartmann István a Delta vezérigazgatója kiemelte, az idén

a győri önkormányzattal szoros az együttműködésük,

harminc éves magyar cég számára igazán különlegessé

számos jó cél érdekében vittek sikerre közös projekteket,

teszi a kerek évfordulót, hogy az Európai Ifjúsági

és az EYOF sem maradhat ki ebből a sorból. Bognár Léna

Olimpiai Fesztivál részesei lehetnek. Balogh Levente a

a Funzine értékesítési vezetője jelezte, a fiatalokhoz

Szentkirályi-Kékkúti elnöke azt emelte ki, hogy a sportolás

több sajtóorgánumon keresztül is szólnak, és már a nyári

fontossága, ahogy a jó minőségű ásványvíz fogyasztása

eseményt megelőzően igyekeznek minél inkább felkelteni

is az egészséges életmód része, s az EYOF-on azok a

az érdeklődést a körükben.

fiatalok vesznek részt, akik sokat tehetnek e generáció
szemléletének alakításában.

A tájékoztatón Domanyik Eszter a szervezőbizottság
rendezvényekért is felelős igazgatóságának vezetője

A sajtótájékoztató keretében mutatták be a győri EYOF

hangsúlyozta, az EYOF-on a sportprogramok mellett

médiatámogatóit. A Győr+ Média Zrt-t, az MTVA Zrt-t,

a Dunakapu téren kulturális programok, könnyűzenei

a Mediaworks Hungary Zrt-t, a Lapcom Lapkiadó és

koncertek segítségével mutatkoznak be hazánk értékei,

Nyomdaipari Zrt-t, valamint a FUNZINE Média Kft-t.

amelyek a résztvevők számára nyújtanak kikapcsolódási,

A Győr+ Média Zrt. végzi az esemény teljes média-

szórakozási lehetőséget.
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AZ EURÓPAI IFJÚSÁGI OLIMPIAI FESZTIVÁL KÍSÉRŐ PROGRAMJAI A GYŐRI DUNAKAPU TÉREN
JÚLIUS 22.

JÚLIUS 26.

JÚLIUS 28.

14:00–22:00 VÁSÁRVÁROS, GASZTRONÓMIA

14:00 ÓRÁTÓL VÁSÁRVÁROS, GASZTRONÓMIA

14:00 ÓRÁTÓL VÁSÁRVÁROS, GASZTRONÓMIA

14:00 ÓRÁTÓL 17. FINA VB KIVETÍTÉSE

15:00–15:20 FACE TEAM – AKROBATIKUS
KOSÁRLABDA-BEMUTATÓ

15:00–15:30 MARINA TSE

15:40–16:10 ENERGY DANCE – MODERNTÁNCBEMUTATÓ

15:45–16:15 GRÁCIA MŰVÉSZETI ISKOLA

20:30 TAURIN TRAUMA – BŰNMEGELŐZÉSI
MUSICAL – A NYÍREGYHÁZI MÓRICZ
ZSIGMOND SZÍNHÁZ ELŐADÁSA
JÚLIUS 23.
14:00–22:00 VÁSÁRVÁROS, GASZTRONÓMIA
14:00–20:00 17. FINA VB KIVETÍTÉSE
JÚLIUS 24.
14:00 ÓRÁTÓL VÁSÁRVÁROS, GASZTRONÓMIA

16:30–17:00 A GYŐRI TÁNC- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI ISKOLA NÖVENDÉKEINEK KLASSZIKUS
ÉS MODERN BALETT-BEMUTATÓJA

15:00–15:40 A LISZT FERENC ZENEISKOLA
FÚVÓSZENEKARÁNAK KONCERTJE

16:30–17:00 HUNGAROCKY EGYESÜLET –
„TÁNCOLÁS AZ ÉLETÜNK, ROCKIZZ TE IS
VELÜNK!”
17:00–19:00 17. FINA VB KIVETÍTÉSE
20:30–22:00 64U-KONCERT
16:00–17:00 FRIENDS BIG BAND-KONCERT

17:00–19:00 17. FINA VB KIVETÍTÉSE
20:30–22:00 HELLOKIDS- ÉS GÁJER BÁLINTKONCERT

17:00–19:00 17. FINA VB KIVETÍTÉSE
20:30–22:00 ESTI EGYENLEG-KONCERT

JÚLIUS 27.
14:00 ÓRÁTÓL VÁSÁRVÁROS, GASZTRONÓMIA
15:00–15:30 LIPPENTŐ TÁNCEGYÜTTES
15:45–16:15 REGÖS TÁNCMŰHELY
JÚLIUS 25.

JÚLIUS 29.
14:00 ÓRÁTÓL VÁSÁRVÁROS, GASZTRONÓMIA
14:00–19:00 17. FINA VB KIVETÍTÉSE

14:00 ÓRÁTÓL VÁSÁRVÁROS, GASZTRONÓMIA

19:00–19:30 EYOF-ÖNKÉNTESEK BÚCSÚZÁSA
A SZÍNPADON

15:00–17:00 BAROKK ÜGYESSÉGI VETÉLKEDŐ
17:00–19:00 17. FINA VB KIVETÍTÉSE

16:30–17:00 RÁBA NÉPTÁNCEGYÜTTES

20:30–22:00 DÁNIEL BALÁZS BOOGIE WOOGIE
TRIÓ & PLESZKÁN ÉCSKA KONCERTJE

17:00–19:00 17. FINA VB KIVETÍTÉSE
20:30–22:00 HOPPÁRÉ-KONCERT

21:30 BIGA-KONCERT

Modern kori „lovas” hódítók,
Sokszor találkozhattunk már azzal a mondattal, hogy
„lovas nemzet a magyar”. Elég csak honfoglaló eleinkre
gondolnunk, akik lóháton érkeztek a Kárpát-medencébe.
Mai napig nagy hagyományai vannak Magyarországon a
lovaglásnak, azonban a legnagyobb sikereket az utóbbi
időben egy mozdulatlan és néhány élő társánál jóval
szelídebb „négylábún” érik el hazánk fiai.
„Őseink kiválóan mozogtak a lovon, igaz tőlük én már
nem sok mindent tudok átvenni” –mondta nevetve
Berki Krisztián, akit azt hiszem, senkinek sem kell
bemutatni. London olimpiai bajnoka, aki lólengésben
ért fel a csúcsra, 2015-ös vállsérülése után, mostanság
újra kiváló formának örvend. „A lólengés az a szer, ahol
klasszikus magyar sikerek születnek, elég csak Magyar
Zoltánra, vagy Borkai Zsoltra gondolni, akik valami olyat
hoztak a magyar, és ezáltal a nemzetközi tornába is, ami
a mai napig kitart, és ezeket a jó alapokat hála Istennek a
mai edzők is igyekeznek hasznosítani” –mondta Krisztián.
Az Újpest 32 esztendős tornászát tavaly kérték fel,
hogy népszerűsítse a győri Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivált, így lett ő a torna sportág EYOF-nagykövete.
„Természetesen hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy
rám gondoltak a szervezők, én pedig igyekszem minden
tőlem telhetőt megtenni akár a közösségi médiában,
akár más felületeken azért, hogy az emberek megtudják,
mekkora fesztivál is veszi kezdetét hamarosan Győrben” –
hangsúlyozta az olimpikon, majd hozzátette nagyon jó
érzéssel tölti el az, hogy a többi nagykövettel együtt,
egy olyan csapatnak a tagja, melyben minden sportoló
csupaszív és a jó ügyet szolgálja. Természetesen az
EYOF kapcsán szóba került az a bizonyos olimpiai arany,
amit még 2012-ben, a brit fővárosban szerzett. „A
londoni ötkarikás játékok volt életem topversenye –kezdte,
majd így folytatta – én azt hittem, idővel lecsillapodik az az
érdeklődés és az a szeretet, amit a szurkolóktól ott kaptam,
de ez évről-évre hatványozódik, így kicsit olyan, mintha
egy soha véget nem érő pillanat lenne az életemben ez a
siker.” Maradandó élményt és nagy lökést adhat a fiatal
sportolóknak a győri EYOF is, vallja az ikon, aki szerint
az lehet a siker kulcsa a versenyen, ha nem teherként
élik meg a megmérettetést, hanem kiélvezik minden
pillanatát. Ezt tanácsolta Mészáros Krisztofernek is,
akinek régóta nyomon követi pályafutását. A fiatal
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tornász 2009-ben kezdte a sportágat, mesterével, Szűcs

Az EYOF-láng megérkezett Rómából Győrbe, a sportolók

Róberttel gőzerővel készül az EYOF tornaversenyére.

maximális erőbedobással készülnek az Európai Ifjúsági

„Eddig is igyekeztem mentorálni Krisztofert, hiszen kicsit

Olimpiai Fesztiválra, a versenyhelyszínek pedig lassan

fiatalkori önmagam látom benne, de így az Európai Ifjúsági

abban a formában pompáznak, ahogyan a résztvevőket

Olimpiai Fesztivál kapcsán lehetőségem nyílik rendszeresen

kell fogadniuk a július 23-án kezdődő és 29-én befejeződő

betekinteni a felkészülésébe és egy-egy jó tanáccsal ellátni

eseményen. A már meglévő helyszínek, az Audi Aréna és az

őt a még sikeresebb szereplés érdekében”- mesélte

Egyetemi Csarnok eddig is tökéletesen látta el feladatát,

Krisztián, aki egyben az egyik legnagyobb példaképe

ez a „kis olimpián” is így lesz, és a kajak-kenu futamoknak

a Győri Atlétikai Club tornászának. „Berki Krisztán és a

otthont adó Aranypart II is gyakorlatilag készen áll az EYOF-

hatszoros japán összetett világbajnok, Kohei Uchimura

ra. Magyarország első olimpiai rendezvényén a legtöbb

több mozdulatát is ellestem már és szerencsére otthon is

sportágat a Radnóti úti sporttelep látja vendégül. Simon

tudom ezeket gyakorolni” –mondta Mészáros Krisztofer.

Csabát, a Győr Projekt Kft. ügyvezetőjét kértük meg, hogy

A fiatal sportoló ugyanis annyira szereti sportágát, hogy

vezessen körbe minket a csarnokok, pályák között.

szüleivel otthonukban is állítottak fel egy „földi lovat”,
melyen már olyan elemeket is megtanult, ami benne

„A hatalmas terület magában foglal egy atlétikacentrumot,

van a ló-gyakorlatában. Elszántsága fiatal kora ellenére

egy

is becsülendő és természetesen eredményeiben is

edzőpályával, a futókörök közepén pedig a többi atlétikai

megmutatkozik. Krisztofer korosztályában 11-szeres

szám

magyar bajnok lólengésben, talajon és párhuzamos

1500 férőhelyes lelátóval, valamint a sportág versenyzőit

korláton. A budapesti junior nemzetközi kupán kétszer

szolgálja ki a futófolyosó is. Felépült egy teniszcentrum

lett összetett bajnok, első éves ifi válogatottként tagja

kilenc kemény borítású pályával. Ezek közül az EYOF után

volt a berni ifjúsági Európa-bajnokságon 8. helyezett

négyet befedünk, öt pedig marad szabadtéri. Elkészült egy

csapatnak, ahol egyéni összetettben 17. lett. A fiatal

tornacsarnok, egy csarnok a küzdősportok számára, illetve

győri versenyzőért az EYOF-on is szoríthatunk majd,

egy multifunkcionális sportcsarnok nyolc hektáron, 24 ezer

ahol a fiúk mezőnyében 30 ország nevezett teljes 3 fős

beépített négyzetméteren.”

nyolcsávos

versenypályával

megrendezéséhez

szükséges

és

egy

területtel,

négysávos
és

egy

csapattal, további 3 ország indul egyéni versenyzőkkel.
Az egyéni selejtezőket július 25-én rendezik három

A sportkomplexum a győri EYOF fő versenyhelyszíne lesz,

csoportban. Ezen a napon hirdetnek bajnokot a

hiszen négy sportág versenyeit is itt rendezik meg. Az új

csapatversenyben. A lányok mezőnyében 32 nemzet

sportközpont ad majd helyet a tenisz, az atlétika, a torna

indul teljes csapattal és 6 nemzet egyéni résztvevői

és a judo küzdelmeinek. A Radnóti úti helyszín mindkét

küzdenek. Az egyéni selejtezők és a csapat döntő július

olimpiai faluhoz közel fekszik, kialakítása révén pedig igazi

26-án lesz, az Olimpiai Sportpark Tornacsarnokában.

olimpiai hangulatot biztosít versenyzőnek és szurkolónak.
Az EYOF-rendezés feltétele, hogy a versenypályákkal

A végére csupán egy kérdés maradt: a Magyar Zoltánról

szinte teljesen megegyező bemelegítő-, gyakorlópályákat

elnevezett Magyar-vándor, a Sivadó-vándor és a Berki-

is ki kellett alakítani, így gyakorlatilag mindenből kettőt

elem után vajon hamarosan folytatódik a sorminta?

vehetnek igénybe majd a sportolók. „Ez az utóhasznosítás

Huszonegyedik századi sport
komplexum várja az EYOF-ot

miatt is fontos, hiszen később a duplikált területeket is
maximálisan ki tudjuk használni. A judobemelegítő termet
a fesztivál után az ökölvívók és a birkózók használhatják, a
tornaversenycsarnok rendezvényeket tud majd befogadni,

Az új versenyhelyszínek építése a finiséhez érkezett.

az atléták pedig a bemelegítőpályán tudnak edzeni a

A korábban Radnóti úti sporttelepként emlegetett

későbbiekben, ezt egyébként a lakosság is használhatja majd.”

komplexum mára hivatalosan is megkapta az Olimpiai
Sportpark

elterülő

Simon Csaba azt mondja, az Olimpiai Sportpark, az

létesítmény az EYOF után is elsősorban a versenysportot

elnevezést.

A

nyolc

hektáron

Aqua Sportcentrummal együtt az EYOF után egy olyan

szolgálja.

központ lehet, amely a világon ritkaságnak számít,
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és amire leginkább ráillik a XXI. századi sportkomplexum

lehetett regisztrálni, de természetesen a helyszínen is tudunk

jelző. Gyakorlatilag megfelel annak a funkciónak, amit

jegyeket biztosítani” – mondta Simon Csaba. Az Olimpiai

évtizedeken át a tatai edzőtábor biztosított, azzal a

Sportpark kivitelezése 6,6 milliárd forintba került, ennek

különbséggel, hogy Győrben minden a legmodernebb lesz.

nyolcvan százalékát az állam biztosította, míg húsz

Az építkezésnek lesz egy a második üteme is, amely az

százalékát Győr tette hozzá. Ezenkívül pluszköltséget

EYOF után kezdődik, hiszen ekkor hajtják végre azokat

jelentenek még a különböző beszerzések, elsősorban

a visszaalakításokat, amelyeket a nyári rendezvény

a sporteszközöké. Ezt az önkormányzat finanszírozta.

megkövetelt. Ekkor fedik be az öt teniszpályát is, amelyek

Az EYOF a 14 és 18 év közötti fiatalok versenye. A győri

a júliusi eseményen még szabadtériként funkcionálnak.

eseményen tíz sportágban 130 versenyszámot rendeznek,

Ezekkel a munkálatokkal októberben végeznek. „Az

ötven országból 2500 sportolót és 1100 kísérőt várnak.

atlétikapálya mellett lesz a legnagyobb nézőtér, de a többi

Magyarországot 152 sportoló képviseli, ami rekordnak

versenyt is sokan tudják itt, az Olimpiai Sportparkban élőben

számít.

végigkövetni. Az uszodában 1200, a judoteremben 800, a
tornacsarnokban szintén 800 néző szurkolhat a fiataloknak. A

Fotó-összeállításunkban látható az új egyetemi kollégium

jegy- értékesítést elkezdtük az EYOF-ra, több eseményre azok

és a Szigetben épült mintegy 200 lakás is, amelyek olimpiai

a belépők nagyrészt elfogytak, amelyekre interneten keresztül

faluként működnek majd az EYOF ideje alatt.
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Országos körúton az EYOF-láng
Útjára indult a Városháza elől az EYOF-fáklya, amely körbejárja az országot, hogy hirdesse és népszerűsítse a július 23án kezdődő Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált. A láng eljutott Magyarország nagyvárosaiba, turisztikailag frekventált
helyszíneire, júliusban pedig Győrben járja majd be az összes városrészt. Fotó-összeállításunkban az országos lángfutás
néhány pillanatát elevenítjük fel!

Útjára indul az EYOF-fáklya

Budapest

Budapest

Budapest

Budapest

EYOF GYŐR 2017
IV. Hírlevél | 2017. június

10

Székesfehérvár

Székesfehérvár

Pécs

Pécs

Szeged

Szekszárd
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