Barokk bútorokkal körülvett vetítővásznon mutatta be a városközpont megszépülését
Ottó Péter polgármester és Bérczi Bernát projektmenedzser. Dr. Bán Elizeus perjel atya
nagy szeretettel köszöntötte a sajtó képviselőit, majd Bernát atya előadása következett, aki dr.
Virág Zsolt, a Magyar Kastélyprogram Kft. ügyvezető igazgatójának, a pályázat írójának a
prezentációs közreműködésével beszélt a Ciszterci Apátság történetéről és a megvalósuló
projektelemekről. Tulajdonképpen azt a sajtóanyagot ismertette, amely megtalálható városunk
honlapján is. Felhívta a figyelmet arra, hogy az épületen komolyabb fejlesztés a múlt század
húszas éveiben ment végbe. Ezt a megjegyzést erősítve nem véletlenül nevezte Ottó Péter
évszázados történetnek azt, ami a következő két évben várható. Saját „felségterületével”
kapcsolatban pedig azt mondta: kevés olyan tér van az országban, amely nem túlzsúfolt,
hanem park van a közepén. Az alább közzétett légi felvételen úgy látszik, mintha egy erdő nőtt
volna a belváros szívébe. Az erdő ki lesz világítva, mélyére többek között kút és játszótér
épül. A Király-kút ugyan nem egészen új építésű, de mint azt a polgármester elmondta, nem
fedezhető fel, hogy a jelenlegi építmény egy kút, csak annyi látható, hogy körbe padok
vannak lerakva. A játszótér létesítését külön kiemelte, hiszen kevés van belőlük a városban. A
fények fontosságára mindkét előadó kitért. Bérczi Bernát városdísz-kontextusban tárgyalta az
épület megvilágítását, míg Ottó Péter a Rákóczi tér sötétjében megbúvó fiatalokra utalt –
gondolva talán a közelmúlt rongálására is, amelyről városüzemeltetési hírcsokrunkban
fényképet is tettünk közzé. A városvezető arról is beszélt, hogy eredetileg háromszereplős
volt a történet, s ezúton köszönte meg a Veszprém Megyei Önkormányzat kezdeti
közreműködését, amely az általa fenntartott Bakonyi Természettudományi Múzeum miatt lett
volna érdekelt a projektben. A múzeum számára a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti
Alkotóház ingatlanán alakítottak volna ki kiállítótermeket, de végül erre nem volt szükség,
mert az apátság és a megyei önkormányzat között megköttetett egy hosszútávú bérleti
szerződés. Bérczi Bernát projektmenedzser eloszlatta azt az újságírói – egyáltalán nem
indokolatlan – tévhitet, vagy legalábbis kétséget, hogy a templom tövében található állvány,
az már a fejlesztés része. Hozzátette: éppen ezért van szükség a rekonstrukcióra. Olyan
épületelemek felújítására is sor kerül, mint a toronysisak, amelynek szerkezetileg ugyan nincs
baja, de a hatvanas években helytelen módon, nem megfelelő anyag használatával kívánták
megújítani, így szükséges a konzerválása.
A jelenlegi galéria helyén létrejövő turisztikai információs ponttal kapcsolatban pedig –
részben egy érdeklődő kérdésére – azt mondta: az útbaigazítás mellett a városban található
egyéb turisztikai látványosságokkal kapcsolatban is adnak tájékoztatást, de semmiképpen sem
szeretnének konkurenciát jelenteni a Tourinform irodának. Hozzátette: az a céljuk, hogy a
turisták ott helyben felvilágosítást kapjanak.
Az apátság előtti erdő mélyén bújik meg a Rákóczi
tér. Ha volt is eddig, a jövőben biztos, hogy nem lesz
oka bujkálásra
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