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Fontosnak tartja-e, és ha igen, miért, a honismereti mozgalmat? 

Az a tapasztalom és a véleményem is egyben, hogy sokszor jobban ismerjük a külföldet, a másik or-
szág üdülőhelyeit, mint saját környezetünket. Minden településen az értéket a történelmi városrész épü-
letei, épületmaradványai, építészeti és téri hangulata jelentik, kerti bútorzatukkal, térvilágításukkal, nö-
vényvilágukkal. a kulturális rendezvények zsongásával. Nagyon fontos, hogy legyenek pihenősarkok, 
pihenőhelyek és természetesen megfelelő információs táblák. Ezen a téren még van mit javítanunk, s 
ebben sokat segíthetnek a helytörténeti kutatások. Veszprém tipikusan az a hely, amely mindig tud újat 
mutatni, amelyben még egy őslakos is felfedezhet eddig nem ismert helyeket, hangulatokat. Az élet mi-
nőségéhez hozzátartoznak ezek a hangulatok is. 

Ehhez természetesen nagymértékben hozzájárul a városban működő honismereti szervezetek mun-
kája. Nem véletlen, hogy az önkormányzat támogatja a nyári Honismereti Akadémia megrendezését. 

Milyen módon segítheti még a várost a honismereti mozgalom? 

Nagyon fontos, hogy a hozzánk látogató turisták pontos és széleskörű tájékoztatást kapjanak, de leg-
alább ennyire fontosnak tartom, hogy az itt élők is ismerjék lakóhelyük történetét, mert ez elengedhetet-
len a városi, lokálpatrióta tudat kialakulásához. Gyakorta emlegetjük a „veszprémiség" fogalmát, de 
mit takar ez? Pusztán csak városlakók vagyunk, vagy veszprémi polgárok? Mi kell ahhoz, hogy ne csak 
lakók, vagy csúnyább szóval élve lakosság legyünk, hanem magasabb minőséget képviselve, tudatos 
veszprémiekké váljunk? Helyismeret kell ehhez, s nem arra gondolok, hogy ismerjük az utcák elhe-
lyezkedését, hanem, hogy ismerjük azok történetét is. Veszprémben nagyon sok - a város történetét be-
mutató - könyv, kiadvány forog közkézen, tehát aki akar, az megszerezheti azt a tudást a saját városá-
ról, ami által kialakítható az identitástudat. Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet ezen könyvek 
alkotóinak. 

Hogyan készül Veszprém az idegenforgalomra, a vendégek fogadására? 

Az új önkormányzati vezetés több turizmust érintő programot is megfogalmazott. Ilyen például a 
belvárosi rehabilitációs program, amelynek során szeretnénk - a városközpont különböző tereinek 
funkcióját újragondolva - olyan jól kialakított pihenő, szórakoztató helyszíneket létesíteni, ahol az ide 
látogatók és a veszprémiek is jól érzik magukat. Szeretnénk a Séd-völgyét igazi túraútvonallá alakítani. 
Erről a helyről látszik a legjobban a régi Veszprém, arról nem is beszélve, hogy egy kiadós séta még 
csak nem is pénzkérdés. Szintén a turizmusfejlesztés része a „királyi városok" - Veszprém, Székesfe-
hérvár, Tata, és Esztergom - összefogása. Említettem már a pontos tájékoztatást, a kialakított túraútvo-
nalak mentén csakúgy, mint a városközpontban. A helytörténészeink ebben nagyon sokat segíthetnek és 
segítenek is nekünk. 


