Két pályázat keretében megszépül Zirc belvárosa. Az egyik projekt kizárólag a Rákóczi
térre korlátozódik, a pályázó és támogatott fél itt egyedül az önkormányzat, a másik
projekt esetében – amely szintén érinti a város főterét, de főleg az apátsági
épületegyüttes felújítását célozza meg – a Zirci Ciszterci Apátság a főkedvezményezett,
önkormányzatunk pedig a támogatásból részesülő partner szervezet.
A Kistelepüléseken településkép javítása című pályázatot egy város-rehabilitációs
igényfelmérés előzte meg, amelynek során 100 fő fejtette ki véleményét a Rákóczi térrel
kapcsolatban. A téren várható fejlesztések inkább a fiatalabb korosztály igényeit elégítik ki:
sor kerül játszótér kialakítására, diákpavilon létesítésére és sportpálya-építésre. A térre
nagyon sok szülő jár a gyermekével sétálni, az óvónők is szívesen látogatnak ide a
csoportokkal, a közvetlen szomszédságban pedig az általános iskola található. A régi,
bitumines placc elveszti korábbi funkcióját, egyik harmadán kosárlabdapálya létesül, a másik
kétharmada lesz a játszótér területe. Faszerkezetű, fedett-nyitott, pergolával árnyékolt kis
épületben nemcsak a diákok találják majd meg számításaikat, a pavilont a turistacsoportok is
látogathatják, minden közösség számára biztosítja a pihenés és társalgás lehetőségét. Az
emberek felújítanák még a színpadot, de a Rákóczi tér nem „rendezvénytér”, ezt bele is
foglalták a rendezési tervbe. A tér sétáló-utak kiépítésével válik bejárhatóvá. Ezen projekt
részét képezi még a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház külső homlokzati
(utca és udvari front) felújítása. Az épületen kicserélik a tetőhéjazatot és a nyílászárókat is.
A másik pályázat célja Zirc komplex, látogatóbarát turisztikai kínálatának kialakítása,
amelyben a Rákóczi tér a vendégérkezések elsődleges színhelyének szerepét kapja. Ennek
megfelelően kerül sor parkolóhelyek létesítésére, a teret övező utak felújítására, gyalogosátkelőhely kiépítésére és lámpatestek elhelyezésére. A felújítandó Király-kút magyar
történelemben betöltött jelképes szerepét Zircre vonatkoztatva úgy foglalhatjuk össze, hogy az
érkező turisták itt lemoshatják magukról az út porát, hogy aztán illendő módon folytassák
útjukat a városba. A kút és egy medence látványelemként fognak szolgálni, emellett több
támfalat emelnek. A díszvilágítási rendszer és a növénytelepítés turisztikai vonzerőt jelenthet.
Nem csupán fásításra kerül sor, egy egész geológiai szabadtéri bemutatóhelyet alakítanak ki.
A park tematikus tanösvényén végighaladva megismerhetők lesznek a Bakony őshonos
növényei. A térség turisztikai központjává válhat, de mindenekelőtt a város vonzó kiránduló
és turisztikai fogadó-területévé emelkedhet a Ciszterci Apátság épületegyüttese és környéke.
A legnagyobb munka a templom és az épületegyüttes teljes homlokzati felújítása, amely
magába foglalja a díszítőelemek restaurációját, a nyílászárók cseréjét, valamint vakolást és
festést. Az előkert rekonstrukciója a projekt összköltségének, annak Apátságra eső részének
egynegyedét emészti fel. A megújuló díszkertben a gépjárműforgalmat is korlátozni fogják.
Az autóval érkező turisták számára alternatívát jelent az önkormányzat fejlesztésében a
Rákóczi tér környékén kiépítendő nagyszámú parkolóhely. A látogatóközpontot a déli
előépületben alakítják ki előcsarnokkal, oktatási kabinettel és kiállítóterekkel. Létrejön az
épületegyüttes nyugati szárnyának emeleti részein működő Bakonyi Természettudományi
Múzeum és Reguly Antal Műemlékkönyvtár mellett az Apátság kiállítóhelye, és látogathatóvá
teszik a középkori apátság romjait. Az épület és környékének bejárásához látogatói útvonalat
terveznek. A Rákóczi tér várhatóan a jövő év végére újul meg, az Apátság esetében kétéves
projektről van szó.

