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Govor potpredsjednika Hrvatskoga sabora i izaslanika predsjednika 

Hrvatskoga sabora akademika Željka Reinera na obilježavanju Dana grada 

Varaždina i blagdana sv. Nikole 

6. prosinca 2018. 

Poštovani uzvanici, 

dopustite mi da vas na početku sve srdačno pozdravim i izrazim veliko 

zadovoljstvo što mogu biti danas ovdje s vama u povodu obilježavanja Dana 

grada Varaždina i blagdana njegovog nebeskog zaštitnika sv. Nikole. 

Stoga, uime predsjednika Hrvatskoga sabora i u svoje osobno ime, svim 

stanovnicima Varaždina čestitam Dan Grada i blagdan sv. Nikole. 

Posebno pozdravljam čelništvo Grada Varaždina – gradonačelnika g. Čehoka, 

predsjednika Gradskog vijeća g. Habijana i sve vijećnike. Svima vama koji 

radite za opće dobro Grada i njegovih stanovnika želim da vam ovaj svečani dan 

bude dodatan poticaj u predanosti, požrtvovnosti i zalaganju prilikom obavljanja 

vaših dužnosti. 

Grad Varaždin odlikuje uistinu bogata povijesna, kulturna i etnološka baština. 

Grad koji se prvi put spominje 1181. godine, te koji 1209. godine postaje 

slobodni kraljevski grad, ispisao je važne dijelove povijesti naše zemlje. Svoj 

najznačajniji politički razvoj Varaždin je doživio osnivanjem Kraljevskog 

namjesničkog vijeća čiji rad kraljica Marija Terezija stavlja upravo ovdje te na 

taj način grad 1767. godine postaje glavno sjedište Banske Hrvatske sve do 

velikog požara 1776. Veza Hrvatskoga sabora i Varaždina također je vrlo snažna 

i datira odavno. Hrvatski sabori tijekom 16. i 17. stoljeća održavali su se i u 

Varaždinu, a sjednice su bile u gradskoj Vijećnici varaždinske tvrđave. Manje je 

poznato da je upravo na zasjedanju Hrvatskoga saboru u Varaždinu u prosincu 

1739. odlučeno da se u Ludbregu izgradi zavjetna kapela Hrvatskoga sabora, 

čiju smo izgradnju konačno i dočekali 1996. godine, punih 257 godina kasnije. 

No, svi ovdje prisutni sigurni smo da se značaj Varaždina ne odražava samo 

kroz njegovu veliku povijest, već i kroz sadašnjost. Odlično upravljanje 

resursima i briga za održivi razvoj grada, postavili su turizam jednom od 

najrazvijenijih gospodarskih grana ovoga kraja. Manifestacije „Špancirfest“ i 
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„Varaždinske barokne večeri“ predstavljaju uistinu odličnu sinergiju kulturne 

baštine, nasljeđa Varaždina i njegovih ljepota s traženjima sve zahtjevnijih 

gostiju, koji u Varaždinu zaista mogu iskusiti svo bogatstvo njegove ponude. 

Razvijenim gospodarstvom, komunalnom, energetskom, prometnom i 

informatičkom infrastrukturom te obrazovnim, kulturnim, sportskim i 

društvenim sadržajima Varaždin opravdava epitet grada rastućeg životnog 

standarda, na čemu vam iskreno čestitam!  

Premalo je vremena kako bi se istaknula sva vrednota ljudi ovoga kraja, njihova 

predanost naslijeđu i ljubav za očuvanjem tradicije. Čuvajte i dalje svoja blaga, 

njegujte ih i pamtite, prenosite svojim najmlađima, jer gdje se najsnažnije čuva 

ljubav prema domovini nego u njezinim običajima i tradiciji? 

Kao znanstvenik i sveučilišni profesor želio bih ukazati na važnost obrazovanja 

mladih ljudi ne samo povijesnim i kulturno-umjetničkim činjenicama te 

znanstveno-tehničkom stvaralaštvu, već i životnim vrednotama, etici i empatiji. 

Obrazovanjem stvaramo i oblikujemo buduće nositelje našeg društva. Veliku 

ulogu u ovome zasigurno ima i činjenica da je Varaždin sveučilišni grad te grad 

promocije znanosti. Danas, kada javnim prostorom sve više dominiraju 

banalnost i senzacionalizam, izokrenute vrijednosti, lažne vijesti i promoviranje 

uspjeha bez teškog rada – naša zajednička obveza je naglašavati tu težnju za 

spoznajom, učenjem, kritičkim razmišljanjem, ali i izgrađivanjem sebe kroz 

poznavanje granica i moralnih imperativa. 

I kao što je veliki varaždinski sin, ilirac Ivan Kukuljević Sakcinski 1843. u 

govoru u Hrvatskome saboru na hrvatskom jeziku branio potrebu za očuvanjem 

i službenim korištenjem našeg jezika te osudio potlačenost našeg naroda 

riječima: "…tko može celomu jednomu narodu zabraniti, da svojim prirođenim 

jezikom govori, da ga na prvo mesto stavi, i po tom narodnost svoju digne...kao 

orlu hoteti svezati krila, da k nebu ne poleti...", tako i mi istom mišlju danas 

moramo poticati naše mlade da cijene ono što su dobili u naslijeđe od svojih 

starih, te da im samo nebo bude granica u svježim idejama i zanosu za sebe, svoj 

kraj i svoju zemlju. 

Neka nam stoga ova današnja svečanost bude poticaj da zajednički, u dijalogu i 

toleranciji te uzajamnom razumijevanju, tražimo rješenja za prevladavanje 
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sadašnjih teškoća. Neka nam svima na prvom mjestu bude ono što mori većinu 

hrvatskih građana – socijalna sigurnost i sigurna budućnost naše djece i naših 

unuka – naših novih generacija. 

Središnji događaj ove svečane sjednice je dodjela javnih priznanja zaslužnim 

građanima Varaždina. Dopustite mi stoga čestitati svim dobitnicima nagrade 

Grada Varaždina koji su svojim profesionalnim radom i uspjesima na različitim 

područjima – od medicine, novinarstva, znanosti do glazbe i sporta – pridonijeli 

prepoznatljivosti i razvoju  Varaždina i učinili ovaj grad onakvim kakvim on 

danas jest. Želim vam puno uspjeha u daljnjem profesionalnom i privatnom 

životu. 

Za kraj, dopustite mi da vam još jednom čestitam Dan grada Varaždina kao i 

blagdan sv. Nikole, uz nadu da će vaš nebeski zaštitnik i dalje bdjeti nad svima 

vama i vašim gradom! 

 

Hvala na pozornosti. 


