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25 ÉVES A VESZPRÉMI SZEMLE
VÁROSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT

KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Olvasó!

Szeretettel köszöntöm Önt az idén 25 esztendős Veszprémi Szemle hasábjain!
Veszprém várostörténeti folyóiratának szerkesztői és szerzői, valamint a lap ki-

adója a jubileumi 50. számmal emlékeznek az alapítás éve, 1993 óta együtt megtett
útra.

A Veszprémi Szemle az elmúlt 25 esztendő során maga is várostörténeti jelentő-
ségűvé vált, közös múltunk fontos darabjává, megőrzendő értékké!

Különös ezt állítani egy olyan folyóirat esetében, amely az alapítása óta eltelt
negyedszázad után is változatlan frissességgel és elevenséggel tárja a Tisztelt
Olvasó elé városunk történetének egy-egy fejezetét! 

A helytörténeti kiadványokat gyakran fenyegeti a belterjesség veszélye, amikor
túlságosan a helyi eseményekre, történésekre összpontosítanak, így „helyi érdekű-
vé” válnak. A Veszprémi Szemle mindmáig ezt a veszélyt elkerülte! Köszönhetően
a szerkesztők kiváló történelmi- és jelenkor-történeti érzékének, széles körű tájéko-
zottságának, a Veszprémi Szemle kollektív történelmi tudatunk olyan tükre, amely
nem csak helyi eseményekre reflektál. 

E nagyszerű helytörténeti folyóirat hasábjain a világtörténelmi események helyi
vetületével csakúgy megismerkedhet az Olvasó, mint a veszprémi emberek minden-
napi életével és tevékenységével, szokásaival és kultúrájával, vallásával és művé-
szetével a régmúltban és a közelmúltban egyaránt.

A Veszprémi Szemle szemléletében lokálpatrióta ugyan, ám a folyóirat látóköre
messze túlterjed ezer esztendős városunk határain! Lokálpatriotizmus és az egyete-
mes történelem iránti nyitottság, a helyi érdekek helyett a helyi élmények, a helyiek
élményeinek feldolgozása és bemutatása teszi ezt az egyedülálló kiadványt tudomá-
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nyossá és személyessé, élményszerű, élvezetes olvasmánnyá – nem csak veszprémi-
ek számára!

Az elmúlt 25 esztendő alatt a Veszprémi Szemle közös emlékezetünk sajátos
részévé vált, öntudatosabb polgárok lettünk általa, olyan városlakók, akik ismerik
településük értékeit, és készek másokkal megosztani azokat.

A Veszprémi Szemle mégsem változott egyfajta történelmi emlékkönyvvé vagy
emlékeink, értékeink egyhangú, unalmas leltárává!

Ez a folyóirat – hála elhivatott szerkesztőinek – a jelenkor elevenségével tárja
olvasói elé városunk múltjának fontos, meghatározó mozzanatait. Teszi ezt immár
25 esztendeje, amelynek során összesen 50 szám készülhetett el a lap mindig nyüzs-
gő, izgalmas szellemi műhelyében.

Töretlen lelkesedést, megújuló munkakedvet és érdeklődő olvasókat kívánok a
következő 25 esztendőre a Veszprémi Szemle minden nagyszerű munkatársának!

Porga Gyula
polgármester
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