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Tisztelt Hölgyeim és Uraim,  
kedves Sportbarátok!

Már csak néhány hónap van hátra, hogy városunkban 
kezdetét vegye a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai 
Fesztivál! Elsőre soknak tűnhet, de tudjuk jól, egy 
szempillantás alatt itt lesz július 23., amikor egy 
csodálatos hét kezdődik el. Évek óta készülünk rá, és arra 
törekszünk, hogy minden szempontból felejthetetlen 
eseménynek adhassunk otthont, hiszen ez lesz az első 
olimpiai multi-sportesemény Magyarországon. Kis 
országunk igazi olimpiai nemzetet rejt, és szeretnénk 
mindezt a világnak nemcsak a résztvevő, de a szervező 
oldaláról is bemutatni. Igyekszünk jó házigazdája lenni 
a 2017-es ifjúsági játékoknak, örülnénk, ha a fiatalok 
felejthetetlen élményekkel gazdagodnának, mert Győr 
egy csodálatos hely, ahol a sport, a kultúra, a természet 
szépsége és az épített környezet lenyűgöző miliője 
találkozik.

A győri EYOF-on tíz sportág ifjú tehetségei, a jövő 
reménységei mérik majd össze tudásukat. A hagyományos 
számok, mint az úszás, a kerékpározás, a torna, az atlétika, 
a judo, a tenisz, a kézilabda, a röplabda és a kosárlabda 
mellett a versenyprogramba a kajak-kenu is felkerül, híven 
Magyarország és Győr sporttörténetéhez, hiszen a kajak-
kenu hazánk egyik legeredményesebb sportága. Győr arra 
törekszik, hogy a júliusi programsorozat ne csupán egy 
verseny legyen, hanem valóban egy ifjúsági fesztivál, amely 
meghatározó élményeket, ezzel újabb lökést adhat a fiatal 
versenyzők számára sportpályafutásuk szempontjából.

Magyarország egy vendégszerető ország, Győr pedig egy 
varázslatos város. Nálunk minden adott, hogy emlékezetes 
EYOF-ot rendezzünk. Mi folytatjuk a felkészülést, de kérem, 
lélekben készüljenek Önök is! 

Borkai Zsolt 
Győr polgármestere, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
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A 2017-es EYOF helyszíne: Győr

Győr városa 174,62 km2 nagyságú területen fekszik, 
földrajzi helyzetét a következő koordináták jellemezik:  
É-i szélesség 48° 41’, K-i hosszúság 17° 38’.

A város éghajlata kontinentális, az évi középhőmérséklet 
10,3 ºC, a július hónap napos, középhőmérséklete 21 ºC. 
A csapadék éves mennyisége 550 mm. A város települési 
helye tökéletes síkság, mert csak kis területen nagyobbak 
a felszíni különbségek 30 m-nél. A tengerszint feletti 
magassága 123 méter.

Győr, a találkozások városa

A folyók találkozása, az utak összefutása, a magyar 
emberek vendégszeretete, a fiatalos lendület és a 
patinás város izgalma: ez Győr, a találkozások városa! 
Győr Magyarország hatodik legnagyobb települése, közel 
130 ezer ember otthona. Kitűnő földrajzi fekvésének, fejlett 
iparának és szakképzett munkaerejének köszönhetően az 
ország legdinamikusabban fejlődő, innovatív nagyvárosa. 

Az aranyháromszögben, Bécs, Budapest és Pozsony között, 
a péri repülőtér, a gönyűi nemzetközi folyami kikötő, a 
nemzetközi vasúti útvonal és az M1-es autópálya közvetlen 
szomszédságában az egyik legnagyobb gazdasági és ipari 
központtá nőtte ki magát.

A legfontosabb tényező, amely a település kialakulását, 
fejlődését előmozdította, a Duna menti fekvése. A folyó 
mentén, annak jobb partján alakult ki az a fontos 
közlekedési útvonal, amely a Kárpát-medence középső 
részéből nyugat felé vezetett. Már a római uralom idején 
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fontos szakasz volt, mivel összekötötte Aquincumot 
(Budát) és Vindobonát (Bécset). Győr tehát Magyarország 
legnagyobb történelmi múltra visszatekintő városai közé 
sorolható, és egyike azoknak a településeknek, melyek 
kialakulásuktól fogva folyamatosan vezető szerepet 
töltenek be Magyarország történetében. A római korban a 
provinciát védő castrum (vár) mellé polgárváros is települt. 
A magyarországi államalapítás idején, mintegy 1000 évvel 
ezelőtt püspökségi és közigazgatási székhellyé vált. A török 
időkben Bécset védő végvár volt, majd a 17–18. században 
az erőddé alakult középkori városmag átépülésével 
Magyarország egyik legszebb barokk városává vált.  
A 19. század végén ipari központtá fejlődött, és ezt a 
szerepét máig őrzi. Győr vonzereje ma már abban áll, 
hogy iparát tekintve dinamikusan fejlődő nagyváros, ám 
ugyanakkor sokkal több annál, hiszen pezsgő kulturális 
élete, kiemelkedő sporteredményei, fürdője, csodás 
szakrális és világi emlékei, csalogató belvárosi utcái, 
teraszai - mint afféle mozaik elemei  teszik kerek egésszé, 
és emelik egy igazi lüktető, európai várossá.

Négy folyó találkozásának köszönhetően Győr a „folyók 
városa”, különleges hangulatát vizeinek szelíd ölelése adja. 
Romantikus sétákra csábít a festőien kanyargó Mosoni-
Duna, a Rábca, a Marcal és a város egykori névadó folyója, 
a Rába. Akár tutajon is megcsodálhatók az ódon várfalak, 
a csodálatos zöld környezet és az öreg fák árnyékában 
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felbukkanó vendéglők, vagy a szerelmesek szigeteként 
számon tartott Radó-sziget. Magyarország műemlékekben 
harmadik leggazdagabb városához méltóan történelmi 
korokat idéző paloták, jellegzetes sarokerkélyek és szobrok 
ékesítik a barokk belvárost.

Győr kulturális életét olyan társulatok színesítik, mint 
a nemzetközileg is jól ismert Győri Balett, a világhírű 
karmesterekkel, zeneszerzőkkel és zenészekkel együtt 
dolgozó Győri Filharmonikus Zenekar, a gyerekeket és 
felnőtteket egyaránt lenyűgöző Vaskakas Bábszínház, vagy 
a nagyközönséget rabul ejtő Győri Nemzeti Színház. A város 
múzeuma egyedülálló tárlatokkal várja a látogatókat, és 
rendkívüli élményeket tartogat a Mobilis Interaktív Kiállítási 
Központ, a Füles Bástya és az állatkert is. 

Győr sportélete is kiválóságok sorával büszkélkedhet. A Győri 
Audi ETO KC Európa egyik legerősebb női kézilabdacsapata, 
a Rába ETO Futsal Klub szintén a kontinens elitjébe tartozik, 
de női kosárlabdázóink is jelentős eredményeket értek el 

az elmúlt években. Az egyéni sportolók is olimpiai, világ- és 
Európa-bajnoki címekkel büszkélkedhetnek, a kajak-kenu 
szakosztály különösen eredményes ebben a tekintetben. 
A város nagy hangsúlyt fektet nemzetközi sportesemények 
megrendezésére, az elmúlt években számos Európa- és 
világbajnokságnak adott otthont a kisalföldi megyeszékhely, 
legyen szó akár kézilabdáról, kosárlabdáról, kajak-kenuról, 
vagy éppen a küzdősportokról.
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Hugoo Kakas, a győri EYOF 
kabalafigurája

Hugoo 2014 tavaszán bújt ki a tojásból. A kakaska 
a Budapesti Utazás Kiállítás győri standján látta meg a 
napvilágot, és indította el a győri EYOF-ot népszerűsítő 
kampányt. Születésénél jelen volt Borkai Zsolt 
polgármester, valamint Jakabos Zsuzsanna olimpikon 
úszónk is, aki annak idején első komoly nemzetközi sikereit 
maga is az EYOF-on érte el.

Hugoo az azóta eltelt hónapok, évek alatt nagy utat járt be, 
összebarátkozott a magyar fiatalokkal és idősekkel, részt 
vett számos sporteseményen, alapkőletételen, verseny- és 
szabadidősport programon. 

Bár Hugoo kövér kiskakasként élte gyermekkorát, 
lassanként mind a tíz sportágat kipróbálta, és ma már 
erős, sportos, daliás baromfi, aki mozogni hívja, várja 
emberszabású kortársait.

Hugoo-val sok helyen találkozhatunk Győrben sétálva, de 
a központban, a városházával szemben mindig megtaláljuk 
őt. Itt állítottunk neki ugyanis szobrot, méghozzá úgy, 
hogy Hugoo barátunk visszaszámláló órát tart a kezében. 
A visszaszámlálás 2016. június 18-án indult, akkor ez 
állt a táblán: Még 400 nap az EYOF-ig. Hugoo lelkesen 
készül, edz, és várja a fiatalokat, akiknek átadja a stafétát 
2017. július 23-án. 
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Több mint kétezren jelentkeztek 
önkéntesnek

„A sikeres lebonyolításához mintegy 1500-2000 
önkéntesre lesz szükségünk” – jelentette ki Fekete 
Dávid alpolgármester, a szervezőbizottság önkéntességi 
területének vezetője a koordinációs bizottság 2016 őszi 
látogatásakor. Hozzátette, 2016 június közepén, 400 
nappal az esemény kezdete előtt Borkai Zsolt indította 
el a visszaszámláló órát, és jelentette be az önkéntes 
regisztráció kezdetét. A gyor2017.hu honlapon a 2017-es 
év elejére több mint 2400-an regisztráltak. Az önkéntesek 
interjúztatása, célzott kiválasztása azóta is folyamatos, 
ezután kezdődhet az általános, majd a saját területükre 
vonatkozó speciális képzésük is.

Az önkéntesek toborzására egyébként nagy hangsúlyt 
fektettek a szervezők, az egyetemen óriási érdeklődés 

mellett indult el az EYOF-kurzus, míg a középiskolákban 
több mint száz rendhagyó osztályfőnöki órát tartottak meg 
a témában. 

Az önkéntesekre óriási figyelem hárul Magyarországon belül, 
de a nemzetközi érdeklődés is jelentős, hiszen a regisztráltak 
mintegy 10 százaléka külföldi, megtalálható köztük minden 
korosztály, a legidősebb jelentkező például 84 éves. 

A győri játékok önkénteskoordinációjával foglalkozó Pásztor 
Rudolfnak tapasztalatai nemcsak a 2016-os riói olimpiáról, 
hanem több korábbi világeseményről, többek között 
korábbi EYOF-ról is vannak. Az egyetemen zajló kurzus 
során ezeket a tapasztalatokat adta át a hallgatóknak, 
ezzel is kedvet csinálva az önkénteskedéshez. „A hallgatók 
megismerhették az EYOF történetét, sportágait, majd a 
szervezés részleteibe is belementünk” – mondta. 

„Lovagolok, korábban vívtam is, és úgy általában is nagyon 
érdekel a sport, az olimpia, és persze emellett a szervezési 
oldal” – osztotta meg velünk Badar Zsófia, hogy miért 
jelentkezett a képzésre. Hozzátette, az EYOF is érdekli, így 
várakozásokkal tekintett az előadások elé, és persze 2017 
nyarán szívesen vállalna önkéntes feladatokat az eseményen. 

Az első órára egyébként maga Hugoo, az ifjúsági olimpiai 
fesztivál kabalakakasa is ellátogatott, s bár neki már sok 
információja van az EYOF-ról, mégis beült a padba, hátha ő 
is hall valami újdonságot.

7
EYOF GYŐR 2017

I. Hírlevél | 2017. március



Néhány hónap, és Európa Győrbe 
érkezik

Alig több mint száz nap áll előttünk. Miközben folynak 
az építkezések, a szervezési munkálatok, valamint az 
önkéntesek felkészítése, tavasszal Győrbe látogatnak 
a nemzetek csapatainak vezetői, majd az olimpiai láng 
is megérkezik, hogy aztán július 23-án, Magyarország 
történetében először városunkban lobbanjon fel…

Borkai Zsolt polgármester, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke 
kifejtette, jó hír, hogy mind az 50 európai ország hivatalosan 
is visszajelezte részvételét a győri EYOF-on. Az április 
25–28. között sorra kerülő csapatvezetői értekezleten, az 
úgynevezett Chef de mission-on tehát 50 ország küldöttei 
járják be a helyszíneket, olimpiai falvakat, véglegesítik a 
himnuszok, zászlók megjelenítését, és beszélnek át minden 
lényeges kérdést, amely sportdiplomáciai szempontból is 
nagy jelentőségű eseménynek számít. Erre az alkalomra 
csapatvezetői könyv is készül angol nyelven, amely minden 
tudnivalót tartalmaz majd a számukra. 

Érdemes megjegyezni a május 22–24-i dátumot is, hiszen 
ekkor érkezik meg az európai olimpiai láng, ezúttal Rómából, 
az Európai Olimpiai Bizottság központi városából. Az olasz 
főváros lánggyújtó ceremóniája után a péri reptérre érkezik 
a fáklya, majd kezdetét veszi a lángfutás. Az olimpiai 
jelkép két hónap alatt bejárja Magyarországot, ellátogat 
nagyvárosainkba, a fontos történelmi és turisztikai 

helyszínekre, végül Győrbe érkezik, és megfordul a térség 
falvaiban is.

Borkai Zsolt a nyitóünnepségről is beszélt. A július 23-i 
ceremóniát az ETO Parkban rendezik látványos és izgalmas 
műsorral, amelynek az előkészületei, próbái szintén zajlanak. 
Az EYOF nem csak egy sportesemény, így a Dunakapu téren 
a magyar kultúra és a régió értékeit bemutató programokat 
is szerveznek majd, ahol hazai termékek, a lángfutásban 
résztvevő városok és a főváros is bemutatkozik.

A sportszakmai területen folyamatos az együttműködés 
a tíz sportági szövetséggel, minden sportágban 
tesztversenyekkel készülnek a nyári „éles helyzetre”. 
A polgármester azt is elmondta, hogy a résztvevők 
közlekedését többek között úgynevezett shuttle járatokkal 
biztosítják majd. Szponzoráció tekintetében is jól állnak 
a szervezők, sok társadalmi felelősségvállalásban élen 
járó cég csatlakozott az EYOF-hoz akár pénzbeli, akár 
természetbeni juttatással. Kiemelt részterületként kezelik 
a biztonság kérdését, és nem kisebb feladat a több ezer 
olimpiai faluban lakó, valamint az önkéntesek és más 
résztvevők étkeztetése, szállásolása sem. 

„Nyáron 50 ország fiatal sportolói mérik össze tudásukat 
Győrben. Európa figyelme városunkra szegeződik, ezért 
a legjobb tudásunk szerint készülünk. A célunk, hogy a 
hozzánk látogatók jó hírét vigyék Győrnek, jó hírét vigyék 
Magyarországnak” – zárta értékelését Borkai Zsolt.
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SPORTÁG VERSENYHELYSZÍN SORSZÁM
Úszás Aqua Sportközpont 1

Atlétika, Tenisz, Judo, Torna Olimpiai Sportpark 2

Kerékpár Időfutam Rajt és Cél: 813. sz. főút 1-es főút és Tatai út közti szakasza 3

Kerékpár Mezőnyverseny Rajt és Cél: Városház tér 4

Kosárlabda fiúk Bercsényi Iskola 5

Kosárlabda lányok Egyetemi Kosárlabda Csarnok 6

Kézilabda Audi Aréna Győr 7

Röplabda Egyetemi Csarnok 8

Kajak-kenu Kajak-Kenu Aréna 9

SPORTÁG EDZÉSHELYSZÍN SORSZÁM
Úszás Aqua Sportközpont 1

Atlétika, Tenisz, Judo, Torna Olimpiai Sportpark 2

Atlétika dobószámok Egyetemi Atlétikai Pálya 10

Kerékpár Időfutam Edzés: 813. sz. főút 1-es főút és Tatai út közti szakasza 4

Kerékpár Mezőnyverseny Edzés: Városház tér 3

Kosárlabda Egyetemi Kosárlabda Csarnok, Bercsényi Iskola, Apáczai Iskola 6, 5, 11

Kézilabda Audi Aréna Győr, Magvassy Csarnok 7, 12

Röplabda Egyetemi Csarnok, Audi Iskola 8, 13

Kajak-kenu Kajak-Kenu Aréna 9

EGYÉB HELYSZÍN SORSZÁM
Olimpiai Falu I. 14

Olimpiai Falu II. 15

Nyitóünnepség ETO Stadion 16

Záróünnepség Aranypart II. 17

Fun Zone Aranypart II. 17

1
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Város
központ
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17

7

16

12

3

A győri EYOF edzés,
és versenyhelyszínei
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Létesítmények bemutatása 

AUDI ARÉNA GYŐR

A multifunkcionális csarnok a világhírű Győri Audi ETO KC női 
kézilabdacsapat otthona. Az építését a Magyar Állam mintegy 
ötmilliárd forinttal támogatta, 2014 novemberében Orbán 
Viktor Magyarország miniszterelnöke és Borkai Zsolt Győr 
polgármestere, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke közösen 
adták át a létesítményt. Különlegessége, hogy az új csarnok 
a már korábban is meglévő Magvassy Mihály Sportcsarnok 
közvetlen szomszédságában, azzal egy komplex egységet 
alkotva épült meg.  Az 5500 férőhelyes Audi Aréna Győr 
építésével párhuzamosan a Magvassy is megújult. 

Az új létesítményben a zöld színű székekkel szerelt fix 
lelátók alá betolhatók a narancssárga székes mobil 
lelátók, vagyis a csarnok befogadóképessége az 
aktuális rendezvény férőhely-igényéhez igazítható. 

A pálya három részre szekcionálható, és a Magvassy 
pályájával együtt egyszerre négy edzés is tartható 
a létesítményben. A multifunkcionális csarnok a 
sportesemények mellett helyet ad koncerteknek, 
színházi előadásoknak, kiállításoknak és a társadalmi 
élet különböző eseményeinek.

AQUA SPORTKÖZPONT

A város első ötvenméteres medencével rendelkező 
versenyuszodája 2014 decemberében készült el, és azóta 
már több rangos vizes sporteseményt, többek között felnőtt 
úszó országos bajnokságot is rendeztek benne, amelyen 
olyan világsztárok álltak rajtkőre, mint Cseh László, Gyurta 
Dániel vagy Jakabos Zsuzsanna. 

Az ötvenméteres medence mellett a kőépület egy 
bemelegítő medencét is tartalmaz, emellett pedig egy 
33 méteres kültéri medence is elkészült. Az uszoda a 
legmodernebb vízkezelési technológiákkal dolgozik, míg 
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a létesítmény szomszédságában található egyetemi 
kiscsarnok, ahol a női kosárlabda mérkőzéseket bonyolítják 
majd le. A férfi mérkőzésekre a szintén a közelben található 
Bercsényi Miklós Szakközépiskola termében kerül sor. 
Az egyetemi negyedben található Mobilis Interaktív Kiállítási 
Központ az önkéntesség központja, míg szomszédságában 
a Funzone-sátrat találjuk, amely a pihenés, a kikapcsolódás 
és a vidám barátkozás színtere lesz. 

Az EYOF előzetes heti beosztása

Időpont Nap Esemény

2017. július 21. Péntek Csapatvezetők és helyetteseik 
érkezése

2017. július 22. Szombat Delegációk érkezése

2017. július 23. Vasárnap
Delegációk érkezése 
Edzések 
Nyitóünnepség 

2017. július 24. Hétfő Edzések 
Első versenynap

2017. július 25. Kedd Edzések 
Második versenynap

2017. július 26. Szerda Edzések 
Harmadik versenynap

2017. július 27. Csütörtök Edzések 
Negyedik versenynap

2017. július 28. Péntek Edzések 
 Ötödik versenynap

2017. július 29. Szombat
Edzések 
Hatodik versenynap 
Záróünnepség

2017. július 30 Vasárnap Delegációk elutazásának napja

a kőépület medencéi ózontechnológiával, addig a kültéri 
medence UV-technológiával üzemel, vagyis a fertőtlenítő-
felhasználás minimális. Az uszoda a Győri Úszó Egyesület 
otthona, az úszásoktatás kiemelkedő bázisa, emellett 
pedig a lakossági úszás és kikapcsolódás színtere.

OLIMPIAI SPORTPARK

Napjainkban is gőzerővel zajlik az új uszoda déli 
szomszédságában annak a komplexumnak a megépítése, 
amely magában foglal egy atlétika centrumot - 8 sávos 
versenypályával és futófolyosóval -, teniszcentrumot 
9 pályával, egy tornacsarnokot, egy csarnokot a 
küzdősportok számára, illetve egy multifunkcionális 
sportcsarnokot 8 hektáros ingatlanon, 24 ezer beépített 
négyzetméteren. A sportkomplexum a győri EYOF fő 
versenyhelyszíne lesz, hiszen négy sportág versenyeit is itt 
rendezik meg. Az új sportközpont ad majd helyet a tenisz, az 
atlétika, a torna és a judo küzdelmeinek.

A Radnóti úti helyszín mindkét olimpiai faluhoz közel fekszik, 
kialakítása révén pedig igazi olimpiai hangulatot biztosít 
versenyzőnek és szurkolónak egyaránt.

EGYETEMI VERSENYHELYSZÍNEK

A győri Széchenyi István Egyetem szintén az egyik fő 
helyszíne a 2017-es fesztiválnak, hiszen a felújított és 
az újonnan épülő kollégium az olimpiai falu területe lesz, 
az egyetemi épületek pedig a szervezőbizottság legfőbb 
bázisát adják. A kampusz területén két helyszín is szolgálja 
a versenyeket: Az egyik az Egyetemi Csarnok, amely a 
férfi és a női röplabdának ad majd otthont, a másik pedig 
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