
Győr, a mi városunk 

Kérdezhetnétek, hogy miért jelentkeztünk városunk bemutatására. Reméljük 

rövid történetünk elolvasása után, választ kaptok e kérdésre. A családunk 

első generációs tagjaiként büszkén kijelenthetjük, hogy mi vagyunk az elsők 

a rokonságunkban, akik Győrt szülővárosuknak tekinthetik.  

Az első élményünk az óvodában kezdődött. Már a küszöbét átlépve éreztük, 

hogy itt jó helyünk lesz, hiszen mosolygós arcok, és csillogó szemek vettek 

minket körül. Ez utólag nem volt meglepő, hiszen szüleink katolikus 

óvodába írattak be minket. Ma is ennek a katolikus intézménynek vagyunk 

a 7. évfolyamos vidám diákjai, mely hitéletével, erkölcsi gondolkodásával a 

keresztény Győr büszkeségévé vált. Településünk idén ünnepli városi rangra 

emelkedésének 750. évfordulóját. 

Győr nagy kulturális múlttal rendelkezik, nem csak a nagyobb korosztály, 

hanem az aprónép számára is sok izgalmas, mesebeli lehetőséget kínál. 

Hagyományosan, minden nyáron megrendezi az országosan ismert, vidám 

hangulatú Győrkőc fesztivált, amit mi is szeretettel látogatunk. Minden 

gyerek számára kihagyhatatlan élményt nyújt a Vaskakas Bábszínház és a 

Győri Balett, mely varázslatos előadásaikkal sok kicsi arcára csalnak 

mosolyt. Minket is sokszor magával ragadtak a színészek mókás előadásai, 

ezért kedvet kaptunk a színészi világ megismeréséhez. Győr sokszínűségét 

példázza, hogy hároméves, kisovis korunkban is találtunk olyan lehetőséget, 

ahol mindez megadatott. Így vált törzshelyünkké a szabadhegyi művelődési 

ház, ahol a színjátszás mellett a néptánc szépségével is megismerkedhettünk. 

A népdalokat, a pörgős szoknyát, a színpadot, a jelmezeket örökre szívünkbe 

zártuk.  

Persze Győrben nemcsak a lelki, hanem a testi feltöltődésre is van lehetőség, 

hiszen minden mozgékony ember megtalálja a sportolási lehetőségeit. A 

város sok sportlétesítménnyel büszkélkedhet. A 2017-es nyári európai 

ifjúsági olimpián 50 ország több, mint 2500 sportolója mérettette meg magát 

az Olimpiai Sportparkban. A város sportteljesítményeiről is híres, a Győri 

Audi ETO női kézilabdacsapata az utóbbi évek legsikeresebb magyar 

csapata mind a hazai mind a nemzetközi mezőnyben.  



Szülővárosunk sokszínűségét mutatja, hogy minden ember megtalálhatja a 

személyiségéhez illő sportágakat, egészen a küzdősportoktól a táncig. A 

felsorolásból azonban nem hagyhatjuk ki a kajakozást, a kenuzást sem, 

hiszen Győr a folyók városa, ahol számtalan vízi sportolási lehetőséget 

találhatunk. Városunkban még a tél sem tartja vissza a győri gyerekeket a 

szabadidős kikapcsolódástól, hiszen a jégpályán csúszni, majd egy 

forrócsokit inni, kihagyhatatlan élmény minden gyerek és felnőtt számára. 

Aki viszont a felszabadult ugrálás élményére vágyik, annak ajánlani tudjuk 

a fergeteges Cyberjump trambulin parkot. Mivel a mi életünkben is nagyon 

fontos az egészséges élet és a mozgás, mi is lelkesen próbáltunk ki különféle 

sportágakat, például a lovaglást, az úszást, az atlétikát vagy a tollaslabdát. 

Ti is bátran csatlakozzatok különféle sportegyesületekhez, mivel 

tapasztalatból mondjuk, hogy szeretettel fogadják a vidám, sportolni vágyó 

embereket.  

Győr, igaz, hogy egy nyüzsgő nagyváros, de, ha szeretnénk, néhány perc 

alatt kijuthatunk a nyugodt természetbe. Sétálhatunk erdőben, folyóparton, 

biciklizhetünk töltéseken vagy éppen mezőkön lovagolhatunk. 

Természetesen, ha nem szeretnénk egyedül barangolni az erdőben, akkor jól 

jöhet egy kisebb négylábú társ is. Akkor se szomorkodjatok, ha éppen 

nincsen házi kedvencetek, mert az állatmenhelyen számtalan kedves és hálás 

kutyus vár benneteket egy jó sétára. Ha egzotikus állatokat szeretnél 

megismerni, Győrben az sem akadály. Irány a Xantus János Állatkert, mely 

a város egyik legnagyobb turista-paradicsoma, nevezetessége, ahol 

állatbemutatók és állatsimogatók teszik felejthetetlenné az itt eltöltött időt. 

Reméljük e kis bemutatónk után, Ti is kedvet kaptatok városunk csodáinak 

felfedezéséhez, mert egy biztos, ha Győrben jársz, csodát találsz! 
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