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Köszöntjük a XLVI. Országos Honismereti Akadémiát

Győr, 2018. július 2–6.

Polgármesteri köszöntő
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr város közössége nevében szeretettel 
köszöntöm Önöket!

Győr nem csak jelenében, de történelmében is Magyarország meghatározó városa, mi 
pedig, akik itt élünk, ezt a történelmet, hagyományainkat, legendáinkat számos formában 
igyekszünk megtartani a fi atalok emlékezetében, élővé tenni modern világunkban is. A 
törököket kiűző vaskakas kukorékolása, Napóleon elhajított ágyúgolyója, a céhlegények 
vastuskóba vert szegei, a lőcsei fehér asszony története, a Xántus János alakját őrző Old 
Shatterhand, Jedlik Ányos találmányai, a fröccs eredete, a Szent László koponyacsontját 
rejtő herma, vagy az Írországból hozzánk érkezett Könnyező Szűzanya kegykép csak né-
hány kiragadott példa múltunk érdekes pillanataiból, mint ahogy a már említett Jedlik 
Ányos mellett Baross Gábor, Zichy Ferenc, Richter János, Boldog Apor Vilmos, Petz Ala-
dár, vagy éppen Batthyány Lajos csak néhány név azon győri kötődésű magyarok közül, 
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akik ezért a gazdag történelemért, kultúráért, egyszóval a közösségért rengeteget tettek. S 
ugyanígy sorolhatnám azokat a helyeket, ahol szinte megelevenedik a történelem: a győri 
Káptalandombon, a Bazilika tövében, vagy a nagytemplomba belépve, az öt templom ut-
cájában, a Belváros barokk épületei között, a jellegzetes sarokerkélyek alatt, a hangulatos 
szűk utcácskákban, a műemlékeket szemlélve – amelyekben az ország harmadik leggaz-
dagabb települése a miénk –, vagy a csodálatos folyóparti sétányokon, a várfal mentén 
megérint bennünket a történelem, és korokon átívelően repít magával.

Polgármesterként büszke vagyok arra, hogy egy olyan közösség a miénk, amely ezt a 
csodálatos örökséget nap mint nap ápolja, óvja, őrzi és élővé teszi. Nem csak neves kultu-
rális intézményeink, de a lokálpatrióta polgárok is sokat tesznek azért, hogy mindez méltó 
módon maradjon meg az utánunk jövők számára. Ez a városunkra jellemző elkötelezettség 
tette lehetővé, hogy 2017-ben sikeresen rendezhettük meg hazánk első olimpiai eseményét, 
az Európai Ifj úsági Olimpiai Fesztivált, és ez tette lehetővé, hogy az Európa Kulturális 
Fővárosa 2023-as pályázatának első fordulójából továbbjussunk, és egyike legyünk annak 
a három városnak, amelyik még esélyes a cím elnyerésére. 

Győr lüktető fesztiválváros is, s programkínálatunkban számos esemény a hagyomá-
nyok ápolását szolgálja, talán elég csak a Szent László Napokra, vagy a Barokk Esküvő-
re gondolni. Az önkormányzat folyamatosan újítja fel a város műemlékeit, a temetőkben 
fellelhető hadisírokat, a különböző emlékhelyeket, miközben minden évben új köztéri 
alkotásokkal gazdagodunk, és nem csak az önkormányzat, de a helyi vállalkozások és a 
lokálpatrióta győriek felajánlásaiból is. 

Mindezek miatt is úgy gondolom, az Országos Honismereti Akadémia otthon érezheti 
magát nálunk, mi nagy szeretettel várjuk Önöket! Érezzék magukat nagyon jól, töltsék 
hasznosan az időt Győrben, és térjenek vissza látogatóként az év bármely szakában!

Borkai Zsolt
polgármester


