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Kolostorok és kertek a veszprémi Vár tövében
2011. március 10-én ünnepélyesen is átadják a Kolostorok és kertek a veszprémi Vár tövében
című turisztikai fejlesztés keretében megújult veszprémvölgyi sétautat az aktív turizmust
kedvelő közönségnek.
Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
megvalósult idegenforgalmi beruházás révén Veszprém városa egyedülálló turisztikai
látványossággal lett gazdagabb. A projekt eredményeként a Séd-patak völgyében olyan
látványos, számos műemléket érintő túraútvonal került kialakításra, amely a veszprémi várat
összeköti az állatkerttel.
A területen az Árpád ház idején két kolostor is működött, az egyikben hímezték a koronázási
palástot (Veszprémvölgyi apácakolostor és jezsuita templom rom), míg a másik lakója Árpádházi Szent Margit volt (Margit romok). A patak egyik mellékvölgyében (Fejesvölgy) épült
meg az Állatkert, innen nem messze működött mintegy tíz évig (1971-ig), a volt városi
Vidámpark.

A számtalan szabadidős tevékenységet kínáló Séd-völgy Veszprém igazi gyöngyszeme.
Kézenfogva andalogni, sétálni, majd egy kényelmes padon megpihenni, vagy a Püspöki
pihenőben egy kávé mellett elcsevegni egyaránt lehet. Magyar Népmesék játszókert és
Várostrom játszótér is várja a gyermekeket. Egyre többen hódolhatnak itt új szenvedélyüknek,
a „nordic walking” botos sétasportnak. A völgy sokakat csábít sziklamászásra, míg mások
szívesebben pattannak nyeregbe vagy húznak görkorcsolyát. A lombos fák, sétányok
ölelésében Árpád-kori műemlékek bújnak meg, a Margit romok, a veszprémvölgyi
apácakolostor romjai, valamint a Jezsuita templom.
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Kertek, kolostorok a völgyben
Virtuális terepszemlén a veszprémi vár alatt
Átadás előtt áll a megyeszékhely több száz milliós turisztikai attrakciója, a Kolostorok
és kertek a vár tövében elnevezésű projekt. Utánajártunk, minden az eredeti terveknek
megfelelően halad-e.
2011. március. 05. szombat | Szerző: Németh F. Bernadett

A város több mint 800 millió forint európai uniós támogatást nyert a 12 hektáros terület
rendezéséhez, melyből többek között három új játszóteret, sétautakat alakítottak ki,
műemlékeket újítottak fel. A kivitelezés során azonban akadtak fennakadások, hibák:
rákérdeztünk, sikerült-e ezeket kijavítani a március 10-i megnyitóra.
Brányi Máriától, Veszprém alpolgármesterétől azt tudakoltuk, úgy alakul-e a Kolostorok és
kertek a veszprémi vár tövében projekt, ahogy elképzelte. Összességében sikeresnek ítéli,
mondja, de kell még fantázia ahhoz, hogy a veszprémiek meglássák benne a parkalakítás
megálmodott képét.
A vegetációs időszak miatt a növényvilág nem mutatja teljes pompáját, a berendezési tárgyak
pedig a megnyitásra kerülnek végleges helyükre. "Szépen felújított a lakás, de az otthonossá
tévő tárgyak még nem teljeskörűen szolgálják a látogatót" - illusztrálja mondandóját az
alpolgármester, s a példaként hozott lakás falainak tartósságára irányuló kérdésre azt

válaszolja: minden jó úton halad, hogy március 10-re elkészüljön. A projekt arra volt jó,
mondja a táj- és kertépítő mérnök végzettségű politikus, hogy a Séd völgyének lehetőségeit
feltárják, de a pályázati fejlesztéssel még nincsen lezárva a lehetőségek kiaknázása. Ilyen
pluszszolgáltatás lehetne egy kerékpárkölcsönző, pónifogat.
- Igény esetén hintót is bevonnánk a völgybe érkezők mozgatására. Gazdagabbá, színesebbé
akarjuk tenni a völgy életét, a már ismert városi nagy rendezvények egyik helyszíneként
számolunk vele, hogy pezsgő élet legyen itt - tájékoztat az alpolgármester. - Ha mindez
sikerül, akkor lesz olyan, amilyennek én szeretném látni.
Az elmúlt év kritikus volt, folytatja, húsz éve él a Séd völgyében, de az időjárás ilyen mértékű
pusztítására nem emlékszik. Ez megnehezítette az építkezést, és számos pluszfeladatot,
valamint utómunkálatot jelentett a kivitelező számára.
- Példaként említeném a váratlanul szükségessé vált támfal-megerősítést a Margit-romok
együttesének hátterében. A Miklós utcai támfal-építést nem a projekt részeként, de azzal egy
időben kellett elvégezni. A felmerülő költségek nagy részét önkormányzati forrásból kellett
biztosítani. Mi csak jó minőségű munkát veszünk át - erősíti meg többször is az
alpolgármester. - A műszaki ellenőr feladata, hogy a tervben foglaltakat betartassa, a
kivitelezőé pedig, hogy végrehajtsa a terv műszaki tartalmát és műszaki ellenőr vagy tervező
általi építési naplóban rögzítetteket.
Mindez a völgy használatát nem befolyásolja, szögezi le Brányi Mária, aki a völgy
pozitívumait sorolja: - Több műemléket megújítottunk és tettünk látogathatóvá. Egy korábban
alig használt parkot értékes tartalmi elemekkel gazdagítottunk.
A Kolostorok, kertek fogadtatása pozitív, már most, átadás előtt is nagy iránta az érdeklődés,
és Brányi Mária szerint sok örömet lelünk majd benne.
A sikere viszont az üzemeltetésen, illetve a használaton múlik. A park egy részén nem
engedélyezik a kutyasétáltatást, másutt kihelyezik a gyűjtőedényeket. Az alpolgármester hisz
benne, hogy a völgy magas színvonalához méltón viselkednek majd a használói is. A völgy
egy részére kamerás megfigyelőrendszert építenek ki, például a műemlékek környékére.
Brányi Mária reméli, hogy a minőségi környezet magatartásformáló ereje és a kamerák kellő
visszatartó erőt jelentenek a károkozások ellen.
Úgy véli, olyan helyszíne lesz ez a városnak, ahol nagyokat kirándulnak, töltekeznek a
családok. A házasulandók pedig az itteni romantikus helyszíneket - Margit-romok, jezsuita
templom - választják a boldogító igen kimondására. Közbevetésünkre, hogy az
anyakönyvvezetők rugalmassága esetén megindulhat az esküvőturizmus Veszprémben, az
alpolgármester komolyan bólint: ennek feltételei adottak, s bízik benne, hogy hamarosan erről
is híres lesz a város. Az anyakönyvvezetők készségesek a kitelepülésre, nyitottak erre, s ha az
anyakönyv védelmét biztosítják, nincs akadálya a Séd-völgyi álomesküvőnek.
A projekt üzemeltetésére, fenntartására és a programszervezésre egy önálló céget hoz létre az
önkormányzat, melynek működése az állatkerti működéshez szorosan kapcsolódik.
Szücs István, a kivitelező Vemévszer Kft. ügyvezető igazgatója azt mondja, a Kolostorok és
kertek projekt az első olyan presztízsberuházásuk Veszprémben, ami igen összetett, hiszen
van benne műemlék-rekonstrukció, utcabútor, köztéri szökőkutak, útépítés és játszóterek,
hidak, növényzettelepítés, bár igaz, hogy a balatonfüredi, móló környéki rehabilitáció
hasonlóan jelentős és látványos volt. Az időjárás viszont nem volt kegyes hozzájuk, s a
társberuházók, az E.ON, UPC és az Invitel párhuzamosan végzett hálózatfejlesztési munkája
is nehezítette a gördülékeny kivitelezést, vagyis lényegesen lelassították a kábeláthelyezések a
beruházást.
- A Margit-romoknál az utolsó órában tudtuk leaszfaltozni a területet december közepén, de
most már túl vagyunk a nehezén - idézi fel az ügyvezető. A Miklós utcánál támfalat kellett

építeni a földcsúszás miatt, ami nem volt a projekt része, a Szerelem-szigetnél pedig a Séd
patak kiöntése és a nyári vihar pusztított. Több, a projektben nem szereplő, de területileg
kapcsolódó részletet is fel kellett újítani az erős kontrasztok miatt. Az egész beruházásra 830
millió forint állt rendelkezésre, a füredire egymilliárd-ötszázmillió forint, igaz, hogy ezen
belül összesen három műemlék épület is felújításra került. Jól meg kellett néznie a városnak,
hogy a kevesebb összeget mire költik. Ami elkészült, így is szép és látványos.
- De tartós is? - kérdeztük, mire az igazgató megjegyzi: - Úgy gondoljuk, hogy a
kivitelezésen és a felhasznált anyagokon nem múlott, de fontos szerepe lesz ebben a
folyamatos fenntartásnak és hogy akik használják, vigyázzanak rá.
A viharon és a támfalépítésen kívül szerinte nem fordultak elő problémák, a már említett
társvállalkozókkal kapcsolatos munkavégzés nehézségein kívül. A tavaly év végi műszaki
átadás-átvételt megelőzően készült jegyzőkönyvben rögzített hiányosságokról Szücs István
azt mondja, ezek megszokottak a hasonló beruházásoknál. Az év végi befejezés nem kedvez
ugyan semminek, s a növényzetet néhány helyen valószínűleg pótolni kell, de a többi rendben
van. A templom több száz éven át ázott falaira felhordott és a téli időjárás miatt ki nem
száradt vakolatot újra kellett javítani. A műemléki létesítmények felújítását a
műemlékvédelmi előírások betartása mellett kellett végezni, de a szakhatóság által előírt,
alkalmazandó anyagok vagy már nem léteznek, vagy nehezen beszerezhetők.
Arra a kérdésre, hogy az építési törmeléket miért a környéken terítették szét, elfogadott
módszer-e ez és a játszótér alá miért kerül, ahogy ezek az átadás előtti hibajegyzékben
szerepelnek, azt mondta: - Nem elfogadott módszer, és nem is került szétterítésre, hanem
összegyűjtöttük és elszállítottuk. Építési törmelék a helyszínen nem maradt. Egyébként a
követ, betontörmeléket megfelelő feldolgozás után újra lehet hasznosítani, például utak,
parkolók alá töltésnek, tömörítő anyagnak. A Népmesék játszótérre egyáltalán nem került
töltésanyag. A terület vizes, ingoványos rész, amit drénrendszerrel csapoltunk le. Mindenre
persze nem lehet felkészülni, és a Séd elég közel van, magas a talajvíz, de ezzel véleményünk
szerint sikerült megoldani a terület víztelenítését - tájékoztatott.
A beépített anyagokról az ügyvezető azt mondja, mindent a műemléki hatósággal, a
megrendelővel, a tervezőkkel egyeztettek. A kiviteli tervektől csak az ő engedélyükkel
lehetett eltérni. Ilyen volt például a várlépcsőnél, hogy a tervdokumentációban rögzített
mészkőből készült fedkő helyett a műemléki hatóság a hasonló környezet miatt
téglaburkolatot kért.
A kivitelező harminchat hónapos garanciát vállalt a munkájára, ezenkívül a jogszabály rögzíti,
a beruházás egyes elemeire mennyi jótállást kell vállalniuk.
Szücs István szerint, ha az üzemeltetést, fenntartást meg tudja oldani a város, akkor a
Kolostorok és kertek siker-projekt lesz, olyan turisztikai, szabadidős attrakció, ami
Veszprémbe vonzza a látogatókat és itthon tartja a kikapcsolódni vágyó családokat.
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Séta a vár alatt
Ünnepélyes keretek között adják át csütörtökön a „Veszprém, Kolostorok és kertek a
veszprémi Vár tövében” című projektet.
A város turisztikai arculatát elsősorban a vár és az állatkert határozza meg. Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2008 októberében 860 millió forint vissza nem térítendő európai
uniós támogatást nyert a Közép-dunántúli Operatív Program kiemelt pályázati konstrukcióban
turisztikai attrakció fejlesztésre. Az 1 milliárd 74 millió forint összköltségből megvalósuló
idegenforgalmi beruházás révén Veszprém újabb turisztikai látványosságokkal bővült.
A Séd-patak által kijelölt 2,3 kilométer hosszú fejlesztési akcióterület „ökofolyosója” majd 12
hektár városi közparkot ölel fel, és turisztikai háttérterületként összeköti a várat és az
állatkertet.
A „Veszprém, Kolostorok és kertek a veszprémi Vár tövében” című projektet március 10-én
adják át ünnepélyes keretek között. Ezután látogathatóvá válik többek között a sétaút menti
Árpád-kori műemlék, a Margit romok és a Veszprémvölgyi Apácák Kolostorának romjai,
valamint a Jezsuita templom.

A sétányon kerékpáros és gyalogos burkolatot hoztak létre, a Jezsuita templom romkertjét
feltárták, mellette rendezvényteret és kiszolgáló épületeket hoztak létre. Sor került a volt
kisvasúti megálló rekonstruálására, a csónakázó dísztó elhanyagolt medrének iszaptalanítására
és nádkultúra telepítésére, emellett sétányelemek és fahidak épültek. A volt vidámparknál
játszóteret létesítettek, valamint elkészült az egyik fő attrakció, az „A part alatt” című
népmese elemeit tartalmazó játszótér.
Megtörtént a Völgyhíd rekonstrukciója, a Kittenberg Kálmán utca és a Davidikum alatti Sédparti sétány összekötése. A Szerelemsziget sétánya is új burkolatot kapott, valamint a
Benedek-hegyről lefelé vezető lépcsőt is újrarakták, a kőkereszthez vezető sétányt is
vonzóbbá tették.
A projekt célja a rég elhagyott és az idők során átalakított terek és helyszínek megújítása,
programokkal és élettel való megtöltése volt, hogy az utazókat, a kirándulókat és a helyi
lakosokat is életre szóló élményekkel gazdagítsa.
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Miénk itt a tér
Befejeződtek a Séd-partján folyó munkálatok, lezárult a „Kolostorok és kertek a veszprémi
Vár tövében” projekt.
Csütörtök délután Porga Gyula (Veszprém város polgármestere), Dr. Temesvári Balázs (a
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetője), Gy. Lovassy Klára
(veszprémi helytörténész, a Magyar Építőipari Múzeum igazgatója) és Mészáros Zoltán (a
Veszprémi Turisztikai Egyesület elnöke) közreműködésével ünnepélyes keretek között
átadták a megújult Séd-völgyet a veszprémieknek és a városunkba látogatóknak.
A program háziasszonya, Joós Eszter nyitásként Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter
jókívánságait tolmácsolta, aki munkahelyi elfoglaltsága miatt csak levélben fejezhette ki
örömét az egyedülálló turisztikai projekt sikeres zárása kapcsán. A Kolostorok és kertek
fejlesztésese a város főbb nevezetességeit köti össze, és ez a város javára válik. Véleménye
szerint a kulturális és természeti értékeket bemutató projekt javítja Veszprém látogatottságát,
biztosan sokkal több hazai és külföldi turista keresi fel majd a várost. A turizmus
megélénkülésével a környék vendéglátóhelyei, szállodái is fellendülhetnek.

– Veszprém szíve és lelke ez a környék. Megnyitottuk kapuinkat mindenkinek, aki kíváncsi
Veszprémre, aki kíváncsi erre az eredeti, semmivel sem összehasonlítható történelmi,
természeti szépségre. A múlt, a jelen, és a jövő találkozik itt – hangsúlyozta Porga Gyula
Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere.
A város első embere felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy településünk mindig összhangban
élt a természettel, és ez most csak erősödik. A Kolostorok és kertek megvalósulása nem csak
turisztikai attrakció, abban Veszprém ősi szellemisége jelenik meg, és válik láthatóvá,
érzékelhetővé. Veszprém lelke a Séd-völgyében található. Aki végigsétál a Kolostorok és
kertek útvonalán, az megérzi, megérti, milyen Veszprém. A XXI. századi Veszprém a
projektnek köszönhetően visszatalál ősi szelleméhez, újra megtalálja múltját, és
megfogalmazza jövőjét.
Gy. Lovassy Klára helytörténész rövid történeti utazásra invitálta az ünnepi megnyitó
résztvevőit. – A völgy ősidők óta lakott volt, nem hiába telepedett ide a város első
apácakolostora. Szent István királyunk felesége, Gizella is otthonra talált itt. A királyi család
minden bizonnyal sokszor látogatott ide. Ezért nyugodtan mondhatjuk, itt minden egyes
lépéssel kapcsolatba kerülünk a múlttal, történelmünkkel. A völgy régen lakottabb volt, mint
most: házak, malmok sorakoztak egymás után. Évszázadokkal később a vár alatt újabb női
kolostor épült fel. A török sajnos nem épített, hanem rombolt, de távozásukkal újból az építés,
az alkotás került előtérbe. Aztán sorba jöttek Veszprém nagyjai, akik szellemiségükkel tovább
építették, szépítették a várost. Gondolok itt a Cholnokyakra, Laczkó Dezsőre, Csikász Imrére.
Ebben a korban a völgy már a pihenés, a kikapcsolódás helyszíne volt. Tervbe vették
fejlesztését, még egylet is alakult erre a célra. Nem véletlenül épült itt a vidámpark, az
állatkert. Számtalan filmet forgattak a Séd partján, mert a hely megihlette a filmeseket is.
Sajnos a ’70-es években elvadult a környék: a tavat benőtte a nádas, a gaz mindent elborított.
Így jutottunk el a mai napig, amikor a völgy múltjához méltóan megújult – tudhattuk meg Gy.
Lovassy Klárától.
– Sok szállal kötődöm a projekthez – kezdte köszöntőjét dr. Temesvári Balázs, a KDRFÜ Kft.
ügyvezetője. Mint mondta, Veszprém felismerte azokat a fejlesztési célokat, melyeket a
Regionális Fejlesztési Alap célként tűzött ki, miszerint olyan értékőrző beruházásokat kell
támogatni, amelyek munkát teremtenek, egy térség identitását erősítik, és tovább tudják adni a
hagyományokat. – A Kolostorok és kertek a veszprémi vár tövében projekt megvalósította
ezeket a célokat – emelte ki az ügyvezető. Hozzátette, a fejlesztés egyedi vonzerőként szolgál,
az európai turisztikai életben is megállja a helyét. Jelentős egyházi és természeti értékek
találhatók itt, melyek mostantól a XXI. század követelményeinek megfelelően tárulnak a
látogatók elé. Vonzó zöld területek jöttek létre, ahol a veszprémi családok eltölthetik
szabadidejüket, az idelátogatóknak pedig büszkén mutathatjuk meg, milyen attrakcióval
bővült a város, összekapcsolva Veszprém legnagyobb turisztikai vonzereit. – Kívánom, hogy
Veszprém folytassa a megkezdett munkát, használja ki a turisztikában rejlő lehetőségeket, mi
pedig minden segítséget megadunk hozzá, hogy hasonló projektek megvalósuljanak – fejezte
be gondolatát Temesvári Balázs.
Mészáros Zoltán a projekt turisztikai jelentőségéről beszélt mintegy félszáz veszprémi
turisztikai szolgáltató nevében. – Sosem hittük, hogy félnapos város vagyunk, hiszen ha csak
a várban sétálunk, mindegyik épület külön történetet mesél, ebből kell olvasniuk a turistáknak
– szögezte le a Veszprémi Turisztikai Egyesület elnöke. Az idelátogatók érzik a

megyeszékhely változatos sokszínűségét, történelmi, egyháztörténettel átitatott attraktív város
vagyunk, amely gyönyörű természeti környezettel egészül ki. Ahhoz, hogy a
megyeszékhelyre érkező turisták több napot eltölthessenek nálunk, hasonló projektek
megvalósulására lesz szükség.
A megnyitón közreműködött Oberfrank Pál a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója és Baranyi
Péter színművész.
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Egymilliárdos kulturális-turisztikai fejlesztés Veszprémben
Lezárult a Kolostorok és kertek a veszprémi vár tövében elnevezésű, 1,2 milliárd forint
költségű városfejlesztési projekt, amelynek keretében a Séd-völgy 12 hektáros területén
megújult több műemlék, létesült néhány sétány, pihenőpark, játszótér és egy dísztó is.
A projekt csütörtöki záróünnepségén először felolvasták Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési
miniszter üzenetét, aki más fontos elfoglaltsága miatt nem tudta személyesen felavatni a
projektet. Mint a tárcavezető levelében hangsúlyozta, jelentősen javíthatja Veszprém
látogatottságát az, hogy számos műemléket felújítva, látványokban gazdag és az aktív
pihenést szolgáló turistaútvonalat alakítottak ki. Az idegenforgalom fellendülésével pedig
erősödhetnek a helyi turisztikai vállalkozások, ami közvetve vagy közvetlenül minden itt élő
polgár javát szolgálja.
A vár alatti festői völgy Veszprém "szíve és lelke", amelyre mindennél jobban vigyázni kell mondta avató beszédében Porga Gyula (Fidesz-KDNP), Veszprém polgármestere. Mint
fogalmazott, a vár tövében "az évtized turisztikai fejlesztése" valósult meg.
A 860 milliós uniós támogatásból és 398 millió forintos önerőből megvalósult fejlesztés
keretében megújították az Árpád-kori Margit-romokat, a Veszprémvölgyi Apácák Kolostorát,

a középkori jezsuita templomot és falmaradványait, továbbá sétányokat, utakat, hatalmas
parkot, három játszóteret hoztak létre és létesült egy dísztó is. Megújult a Szent István
Völgyhíd sziklakilátója és a Szent Benedek-hegy sétánya is.
A polgármester kiemelte: a projekt révén közvetlen összeköttetés létesült a patinás várnegyed
és az állatkert között; utóbbiban évente 280 ezer látogató fordul meg. De összeköttetés
teremtődik a természet, a kultúra és vallás, valamint a művészetek között is - tette hozzá.
Porga Gyula szerint "nincs még egy olyan városa az országnak, amely a természet
vadregényes szépségét és a régi idők hangulatát olyan lenyűgözően foglalná egységbe, mint
Veszprém, a kolostorok és kertek vonzásában".
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Kolostorok és kertek a veszprémi Vár tövében
Ünnepélyes keretek között adják át csütörtökön a „Veszprém, Kolostorok és kertek a
veszprémi Vár tövében” című projektet.
A város turisztikai arculatát elsősorban a vár és az állatkert határozza meg. Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2008 októberében 860 millió forint vissza nem térítendő európai
uniós támogatást nyert a Közép-dunántúli Operatív Program kiemelt pályázati konstrukcióban
turisztikai attrakció fejlesztésre. Az 1 milliárd 74 millió forint összköltségből megvalósuló
idegenforgalmi beruházás révén Veszprém újabb turisztikai látványosságokkal bővült.
A Séd-patak által kijelölt 2,3 kilométer hosszú fejlesztési akcióterület „ökofolyosója” majd 12
hektár városi közparkot ölel fel, és turisztikai háttérterületként összeköti a várat és az
állatkertet.
A „Veszprém, Kolostorok és kertek a veszprémi Vár tövében” című projektet március 10-én
adják át ünnepélyes keretek között. Ezután látogathatóvá válik többek között a sétaút menti
Árpád-kori műemlék, a Margit romok és a Veszprémvölgyi Apácák Kolostorának romjai,
valamint a Jezsuita templom.

A sétányon kerékpáros és gyalogos burkolatot hoztak létre, a Jezsuita templom romkertjét
feltárták, mellette rendezvényteret és kiszolgáló épületeket hoztak létre. Sor került a volt
kisvasúti megálló rekonstruálására, a csónakázó dísztó elhanyagolt medrének iszaptalanítására
és nádkultúra telepítésére, emellett sétányelemek és fahidak épültek. A volt vidámparknál
játszóteret létesítettek, valamint elkészült az egyik fő attrakció, az „A part alatt” című
népmese elemeit tartalmazó játszótér.
Megtörtént a Völgyhíd rekonstrukciója, a Kittenberg Kálmán utca és a Davidikum alatti Sédparti sétány összekötése. A Szerelemsziget sétánya is új burkolatot kapott, valamint a
Benedek-hegyről lefelé vezető lépcsőt is újrarakták, a kőkereszthez vezető sétányt is
vonzóbbá tették.
A projekt célja a rég elhagyott és az idők során átalakított terek és helyszínek megújítása,
programokkal és élettel való megtöltése volt, hogy az utazókat, a kirándulókat és a helyi
lakosokat is életre szóló élményekkel gazdagítsa.
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Kolostorok és Kertek: Egyedülálló és versenyképes
Megnyitottuk kapuinkat azok előtt, akik kíváncsiak az igazi Veszprémre – mondta
csütörtökön Porga Gyula, a Kolostorok és Kertek a Veszprémi Vár Tövében című projekt
átadóünnepségén.
A veszprémi jezsuita templomban tartott rendezvényen Oberfrank Pál, a Petőfi Színház
igazgatója verssel köszöntötte az egybegyűlteket, Baranyi Péter, a teátrum színésze pedig egy
korabeli alapító okiratból idézett.
Ezt követően Joós Eszter, a veszprémi önkormányzat sajtóreferense tolmácsolta Fellegi
Tamás szavait. A nemzeti fejlesztési miniszter örömét fejezte ki, hogy a több mint, egy
milliárd forint összköltségű projekt megvalósulhatott a Királynék Városában, aminek
keretében egy közkedvelt kirándulóhely újult meg közel 12 hektárnyi területen. Veszprém
már elindult azon az úton, amelyet az Új Széchenyi Terv pályázati lehetőségei nyitnak meg –
vélekedett a fejlesztési miniszter.
Megnyitottuk a kapuinkat mindazok számára, akik városunk nevezetességei és rejtett
szépségei között az igazi Veszprémre kíváncsiak, arra a Veszprémre, ami egyedülálló az

egész világon. A Kolostorok és Kertek a Veszprémi Vár Tövében az évtized turisztikai
fejlesztése, de jóval több is ennél. Olyan komplex beruházás, amely a város történelmi
emlékeit, természeti szépségeit és nevezetességeit fogja csokorba a Séd völgye mentén –
fogalmazott köszöntőjében Porga Gyula. A polgármester szerint Veszprém ugyan óriási
idegenforgalmi jelentőséggel bír, de a projekt nem csak turisztikai, hanem történelmi, vallási,
kulturális és természeti értéket is hordoz magában.
Gy. Lovassy Klára helytörténész, a Magyar Építőipari Múzeum igazgatója elmondta, már ezer
évvel ezelőtt fontos vallási központként működött a környék, amikor is két apácarend
költözött ide és teremtette meg a nőnevelés alapjait. Valószínűleg István és Gizella is gyakran
látogatott ide. 1240-ben Bertalan püspök alapított kolostort Szent Katalin tiszteletére a
Várhegy alatt. 735 évvel ezelőtt Csák Péter a hadaival feldúlta a várat, felégette a templomot,
a palotát és a főiskolát. Ekkor sokan a völgybe menekültek, így megnövekedett annak
népessége. 624 évvel ezelőtt kezdtek a kolostor megépítésébe, aminek már csak a romjai
maradtak meg. Az épület a török hódoltság idején indult pusztulásnak. 1627-től kezdték
építeni a jezsuiták annak a templomnak a falait, amely sohasem készült el teljesen, így lett
műemlék. Az 1910-es évek elején három esztendőn belül 24 ezer fenyőt ültettek a völgybe. 70
évvel ezelőtt kezdték építeni a viaduktot, amely 1937-re készült el. 1961-ben pedig
létrehozták a vidámparkot, ami nagyjából 10 esztendeig működött.
Gy. Lovassy Klára a völgyhöz köthető nevek között olyan hírességeket sorolt, mint Ádám
Iván, Rómer Flóris, Polgár Mihály, Tölcséry Ferenc, Laczkó Dezső, Csikász Imre, vagy a
Cholnoky testvérek. A festői szépségű környéken forgattak több filmet, többek között a
Csárdás Királynőt is.
Temesvári Balázs, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetője
emlékeztetett rá, hogy a völgy megújításának gondolata az Európa kulturális fővárosa címre
való pályázat ötletével egyidős. Elmondta, a veszprémi beruházás beleillik az Európai
Regionális Fejlesztési Alap azon elképzelésébe, hogy csak értékőrző, munkahelyteremtő,
identitást erősítő fejlesztést támogat. A projekt remélhetőleg még láthatóbbá teszi Veszprémet
Európa turisztikai térképén – fogalmazott Temesvári Balázs, aki a kontinensen egyedülálló
idegenforgalmi elemnek nevezte a beruházást.
Mi sohasem hittünk abban, hogy Veszprém csupán „félnapos város” lenne, hiszen itt minden
épület egy külön történet – mondta Mészáros Zoltán, a Veszprémi Turisztikai Egyesület
elnöke. A külföldi turisták is tudják, hogy ez nem a Balaton, nem is a Bakony, hanem egy
történelemmel, építészettel és művészettel átitatott város, és éppen ezért jönnek ide. Mészáros
Zoltán szerint a most átadott projekt állja a versenyt a magyarországi városok kínálatával.
Csicsics Richárd
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Kolostorok és kertek
Lezárult a Kolostorok és kertek a veszprémi vár tövében elnevezésű, 1,2 milliárd forint
költségű városfejlesztési projekt, amelynek keretében a Séd-völgy 12 hektáros területén
megújult több műemlék, létesült néhány sétány, pihenőpark, játszótér és egy dísztó is.
A projekt záróünnepségét csütörtkön tartották. A vár tövében "az évtized turisztikai
fejlesztése" valósult meg, fogalmazott avató beszédében Porga Gyula, Veszprém
polgármestere. A 860 milliós uniós támogatásból és 398 millió forintos önerőből megvalósult
fejlesztés keretében megújították az Árpád-kori Margit-romokat, a Veszprémvölgyi Apácák
Kolostorát, a középkori jezsuita templomot és falmaradványait, továbbá sétányokat, utakat,
hatalmas parkot, három játszóteret hoztak létre és létesült egy dísztó is. Megújult a Szent
István Völgyhíd sziklakilátója és a Szent Benedek-hegy sétánya is. A polgármester kiemelte:
a projekt révén közvetlen összeköttetés létesült a patinás várnegyed és az állatkert között;
utóbbiban évente 280 ezer látogató fordul meg. De összeköttetés teremtődik a természet, a
kultúra és vallás, valamint a művészetek között is.
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Megújult a völgy
Befejeződött a turisztikai fejlesztés a veszprémi vár tövében. A Betekints-völgyi zöldfelületek
és a műemlékek felújítására több mint egy milliárd forintot költött a város, a pénz jelentős
részét, 860 millió forintot uniós támogatásként nyerte el az önkormányzat. Ma volt a
projektzáró, melynek keretében veszprémi festőművészek a várost ábrázoló reprodukcióiból
kiállítás nyílt a jezsuita templomban.
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Egymilliárd forintos kulturális-turisztikai városfejlesztés Veszprémben
Lezárult a Kolostorok és kertek a veszprémi vár tövében elnevezésű, 1,2 milliárd forint
költségű városfejlesztési projekt, amelynek keretében a Séd-völgy 12 hektáros területén
megújult több műemlék, létesült néhány sétány, pihenőpark, játszótér és egy dísztó is. A
projekt csütörtöki záróünnepségén először felolvasták Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési
miniszter üzenetét, aki más fontos elfoglaltsága miatt nem tudta személyesen felavatni a
projektet. Mint a tárcavezető levelében hangsúlyozta, jelentősen javíthatja Veszprém
látogatottságát az, hogy számos műemléket felújítva, látványokban gazdag és az aktív
pihenést szolgáló turistaútvonalat alakítottak ki. Az idegenforgalom fellendülésével pedig
erősödhetnek a helyi turisztikai vállalkozások, ami közvetve vagy közvetlenül minden itt élő
polgár javát szolgálja.
A vár alatti festői völgy Veszprém "szíve és lelke", amelyre mindennél jobban vigyázni kell mondta avató beszédében Porga Gyula (Fidesz-KDNP), Veszprém polgármestere. Mint
fogalmazott, a vár tövében "az évtized turisztikai fejlesztése" valósult meg. A 860 milliós
uniós támogatásból és 398 millió forintos önerőből megvalósult fejlesztés keretében
megújították az Árpád-kori Margit-romokat, a Veszprémvölgyi Apácák Kolostorát, a
középkori jezsuita templomot és falmaradványait, továbbá sétányokat, utakat, hatalmas

parkot, három játszóteret hoztak létre és létesült egy dísztó is. Megújult a Szent István
Völgyhíd sziklakilátója és a Szent Benedek-hegy sétánya is.
A polgármester kiemelte: a projekt révén közvetlen összeköttetés létesült a patinás várnegyed
és az állatkert között; utóbbiban évente 280 ezer látogató fordul meg. De összeköttetés
teremtődik a természet, a kultúra és vallás, valamint a művészetek között is - tette hozzá.
Porga Gyula szerint "nincs még egy olyan városa az országnak, amely a természet
vadregényes szépségét és a régi idők hangulatát olyan lenyűgözően foglalná egységbe, mint
Veszprém, a kolostorok és kertek vonzásában".
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Kulturális-turisztikai városfejlesztés Veszprémben
Lezárult a Kolostorok és kertek a veszprémi vár tövében elnevezésű, 1,2 milliárd forint
költségű városfejlesztési projekt, amelynek keretében a Séd-völgy 12 hektáros területén
megújult több műemlék, létesült néhány sétány, pihenőpark, játszótér és egy dísztó is.
A projekt csütörtöki záróünnepségén először felolvasták Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési
miniszter üzenetét, aki más fontos elfoglaltsága miatt nem tudta személyesen felavatni a
projektet. Mint a tárcavezető levelében hangsúlyozta, jelentősen javíthatja Veszprém
látogatottságát az, hogy számos műemléket felújítva, látványokban gazdag és az aktív
pihenést szolgáló turistaútvonalat alakítottak ki. Az idegenforgalom fellendülésével pedig
erősödhetnek a helyi turisztikai vállalkozások, ami közvetve vagy közvetlenül minden itt élő
polgár javát szolgálja.
A vár alatti festői völgy Veszprém "szíve és lelke", amelyre mindennél jobban vigyázni kell mondta avató beszédében Porga Gyula (Fidesz-KDNP), Veszprém polgármestere. Mint
fogalmazott, a vár tövében "az évtized turisztikai fejlesztése" valósult meg.

A 860 milliós uniós támogatásból és 398 millió forintos önerőből megvalósult fejlesztés
keretében megújították az Árpád-kori Margit-romokat, a Veszprémvölgyi Apácák Kolostorát,
a középkori jezsuita templomot és falmaradványait, továbbá sétányokat, utakat, hatalmas
parkot, három játszóteret hoztak létre és létesült egy dísztó is. Megújult a Szent István
Völgyhíd sziklakilátója és a Szent Benedek-hegy sétánya is.
A polgármester kiemelte: a projekt révén közvetlen összeköttetés létesült a patinás várnegyed
és az állatkert között; utóbbiban évente 280 ezer látogató fordul meg. De összeköttetés
teremtődik a természet, a kultúra és vallás, valamint a művészetek között is - tette hozzá.
Porga Gyula szerint "nincs még egy olyan városa az országnak, amely a természet
vadregényes szépségét és a régi idők hangulatát olyan lenyűgözően foglalná egységbe, mint
Veszprém, a kolostorok és kertek vonzásában".
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Egymilliárd forintos kulturális-turisztikai városfejlesztés Veszprémben
Lezárult a Kolostorok és kertek a veszprémi vár tövében elnevezésű, 1,2 milliárd forint
költségű városfejlesztési projekt, amelynek keretében a Séd-völgy 12 hektáros területén
megújult több műemlék, létesült néhány sétány, pihenőpark, játszótér és egy dísztó is.
A projekt csütörtöki záróünnepségén először felolvasták Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési
miniszter üzenetét, aki más fontos elfoglaltsága miatt nem tudta személyesen felavatni a
projektet. Mint a tárcavezető levelében hangsúlyozta, jelentősen javíthatja Veszprém
látogatottságát az, hogy számos műemléket felújítva, látványokban gazdag és az aktív
pihenést szolgáló turistaútvonalat alakítottak ki.
Az idegenforgalom fellendülésével pedig erősödhetnek a helyi turisztikai vállalkozások, ami
közvetve vagy közvetlenül minden itt élő polgár javát szolgálja. A vár alatti festői völgy
Veszprém "szíve és lelke", amelyre mindennél jobban vigyázni kell - mondta avató
beszédében Porga Gyula (Fidesz-KDNP), Veszprém polgármestere. Mint fogalmazott, a vár
tövében "az évtized turisztikai fejlesztése" valósult meg. A 860 milliós uniós támogatásból és
398 millió forintos önerőből megvalósult fejlesztés keretében megújították az Árpád-kori
Margit-romokat, a Veszprémvölgyi Apácák Kolostorát, a középkori jezsuita templomot és

falmaradványait, továbbá sétányokat, utakat, hatalmas parkot, három játszóteret hoztak létre
és létesült egy dísztó is.
Megújult a Szent István Völgyhíd sziklakilátója és a Szent Benedek-hegy sétánya is. A
polgármester kiemelte: a projekt révén közvetlen összeköttetés létesült a patinás várnegyed és
az állatkert között; utóbbiban évente 280 ezer látogató fordul meg. De összeköttetés
teremtődik a természet, a kultúra és vallás, valamint a művészetek között is - tette hozzá.
Porga Gyula szerint "nincs még egy olyan városa az országnak, amely a természet
vadregényes szépségét és a régi idők hangulatát olyan lenyűgözően foglalná egységbe, mint
Veszprém, a kolostorok és kertek vonzásában"
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Megszépült a Séd-patak völgye

Pezsgő élet a patak völgyébe

Idegenvezetők Veszprém
2011.03.11.
http://www.idegenvezetok-veszprem.org/hirek/olvas/article/fedezzuek-fel-a-sed-mentet.html

Fedezzük fel a Séd-mentét!
Átadták a felújított Séd-menti területeket. „A Kolostorok és kertek a veszprémi vár tövében”
elnevezésű projekt végre elkészült így a város egy újabb látványossággal bővült.
Veszprém egyik különleges értéke a Séd-patak, amely nem csak a várost szépíti meg, de 70
kilométeren keresztül átszeli Veszprém és Fejér megyét, hogy végül Cecénél a Sárvízbe
torkoljon.
A patak mindig is fontos szerepet töltött be Veszprém történelme során. A várost átszelve
kanyargós, mély völgyet vájt a dolomit sziklákba, ahol már több ezer évvel ezelőtt
megtelepedett az ember. Földrajzi adottságai okán a hely tökéletes volt, hiszen a völgyben a
település rejtve maradt az ellenség szeme elől, a patak friss vize pedig gondoskodott az itt
élők szükségleteiről.
A patak partján egymás mellett sorakoznak a különböző korok rejtelmes emlékei, amelyeket
most megújult környezetben járhatunk végig egy szépen felújított sétányon haladva - akár
gyalogosan, akár biciklivel.
A várból indulva először a Benedek-hegyre vezető sétányon induljunk el. A felújított lépcsőn
kényelmes juthatunk fel a különleges dolomit sziklatömbre. A kutatások legújabb állása

szerint eredetileg két részből állt, amelyet feltöltöttek, és a török időkben a vár védelmére egy
kisebb erődítményt is emeltek itt.
A Benedek-hegy tövében az út a „Szerelem-sziget” néven ismert parkon keresztül vezet
tovább az út, ahol egykoron valóban a Séd két ága által körbeölelt sziget állt. Ezekre az időkre
emlékezetnek az itt álló szép régi épületek - korábban nem egy vízimalomként működött. Ma
a park kellemes zöldterülettel, padokkal, és egy hatalmas játszótérrel várja a kikapcsolódni
vágyó családokat és szerelmes párokat.
A sétányon tovább haladva a történelem korábbi emlékeire bukkanhatunk.
Veszprém érdekessége a középkorban kialakult különleges településszerkezet volt. A város
ún. szegekből, azaz a vár körül felépült kisebb településekből állt, ahol a várat kiszolgáló nép
lakott.
A Séd partján is léteztek ilyen szegek, amelyek a település védőszentjéről kapták a nevüket.
Ilyen volt például a Szent Katalin szeg, ahol Bertalan püspök Szent Katalin tiszteletére
kolostort is alapított. A mai nevén Margit-romokként ismert kolostorban élt IV. Béla leánya,
a legendákkal övezett Szent Margit.
Ezen a területen különleges szökőkút-rendszer épült, amely a hely legendákkal övezett
hangulatát erősíti. A víz egy labirintuson keresztül szeli át a parkot, s majd ha elmúlnak a
fagyok, minden bizonnyal remek szórakozást nyújt a gyerekek számára.
Folytassuk utunkat, hiszen a Séd-völgye tovább vezet a patak partján.
Elhaladunk a Dávidikum szépen felújított épülete mellett, és gyorsan el is érkezünk a város
másik fontos nevezetességéhez, a veszprémi állatkerthez. A Séd-völgyi sétaútvonal egyik
fontos célja pontosan Veszprém két fontos látványosságának, a várnak és az állatkertnek az
összekötése volt.
Az állatkerti látogatás után érdemes még tovább is elsétálni, hiszen a projekt során megújult
területek itt még nem érnek véget. A patak veszprémvölgyi részén 1000 környékén István
királyunk alapított zárdát, amelynek görög nyelven íródott alapítólevele hazánk legrégebbi
dokumentuma. Az itt alapított kolostort István és Gizella is gyakran felkeresték, sőt Imre
herceg is gyakran elkísérte őket.
A kolostor romjait a projektnek köszönhetően ma megújult formában látogathatjuk. Elkészült
a 16./17. században a romokra épült jezsuita templom is, amely ma rendezvényeknek,
kiállításoknak és koncerteknek ad helyet.
Az környező parkos területen a Séd egy kisebb vízgyűjtő tavat alkot, amelyet újabb
játszóterek és zöld övezetek vesznek körül. „A Kolostorok és kertek a veszprémi vár tövében”
tematikus útvonal hossza kb. 2 kilométer, és összesen 12 hektár területet ölel fel.

A rekreációs park egészét sétautak szelik át, szökőkutak és játszóterek teszik még
látványosabbá. A felújított történelmi látnivalók pedig igazi kulturális kikapcsolódást
biztosítanak. A projekt mintegy 1 milliárd 74 millió forintból valósult meg.
Végre elkészült, és mindenki által látogatható!

budapestnet.hu
2011.03.11.
http://www.budapestnet.hu/hirek-magyarorszag/veszprem-az-idegenforgalom-fellendulesetvarja-az-1-2-milliardos-varosfejlesztestol.html

Veszprém az idegenforgalom fellendülését várja az 1,2 milliárdos
városfejlesztéstől
Lezárult a Kolostorok és kertek a veszprémi vár tövében elnevezésű, 1,2 milliárd forint
költségű városfejlesztési projekt, amelynek keretében a Séd-völgy 12 hektáros területén
megújult több műemlék, létesült néhány sétány, pihenőpark, játszótér és egy dísztó is. A
projekt csütörtöki záróünnepségén először felolvasták Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési
miniszter üzenetét, aki más fontos elfoglaltsága miatt nem tudta személyesen...

Veszprem.hu
2011.03.11.
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/hirek/kozeleti-hirek/2048-mienk-itt-a-ter

Miénk itt a tér
Befejeződtek a Séd-partján folyó munkálatok, lezárult a „Kolostorok és kertek a veszprémi
Vár tövében” projekt.
Csütörtök délután Porga Gyula (Veszprém város polgármestere), Dr. Temesvári Balázs (a
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetője), Gy. Lovassy Klára
(veszprémi helytörténész, a Magyar Építőipari Múzeum igazgatója) és Mészáros Zoltán (a
Veszprémi Turisztikai Egyesület elnöke) közreműködésével ünnepélyes keretek között
átadták a megújult Séd-völgyet a veszprémieknek és a városunkba látogatóknak.
A program háziasszonya, Joós Eszter nyitásként Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter
jókívánságait tolmácsolta, aki munkahelyi elfoglaltsága miatt csak levélben fejezhette ki
örömét az egyedülálló turisztikai projekt sikeres zárása kapcsán. A Kolostorok és kertek
fejlesztésese a város főbb nevezetességeit köti össze, és ez a város javára válik. Véleménye
szerint a kulturális és természeti értékeket bemutató projekt javítja Veszprém látogatottságát,
biztosan sokkal több hazai és külföldi turista keresi fel majd a várost. A turizmus
megélénkülésével a környék vendéglátóhelyei, szállodái is fellendülhetnek.

– Veszprém szíve és lelke ez a környék. Megnyitottuk kapuinkat mindenkinek, aki kíváncsi
Veszprémre, aki kíváncsi erre az eredeti, semmivel sem összehasonlítható történelmi,
természeti szépségre. A múlt, a jelen, és a jövő találkozik itt – hangsúlyozta Porga Gyula
Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere.
A város első embere felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy településünk mindig összhangban
élt a természettel, és ez most csak erősödik. A Kolostorok és kertek megvalósulása nem csak
turisztikai attrakció, abban Veszprém ősi szellemisége jelenik meg, és válik láthatóvá,
érzékelhetővé. Veszprém lelke a Séd-völgyében található. Aki végigsétál a Kolostorok és
kertek útvonalán, az megérzi, megérti, milyen Veszprém. A XXI. századi Veszprém a
projektnek köszönhetően visszatalál ősi szelleméhez, újra megtalálja múltját, és
megfogalmazza jövőjét.
Gy. Lovassy Klára helytörténész rövid történeti utazásra invitálta az ünnepi megnyitó
résztvevőit. – A völgy ősidők óta lakott volt, nem hiába telepedett ide a város első
apácakolostora. Szent István királyunk felesége, Gizella is otthonra talált itt. A királyi család
minden bizonnyal sokszor látogatott ide. Ezért nyugodtan mondhatjuk, itt minden egyes
lépéssel kapcsolatba kerülünk a múlttal, történelmünkkel. A völgy régen lakottabb volt, mint
most: házak, malmok sorakoztak egymás után. Évszázadokkal később a vár alatt újabb női
kolostor épült fel. A török sajnos nem épített, hanem rombolt, de távozásukkal újból az építés,
az alkotás került előtérbe. Aztán sorba jöttek Veszprém nagyjai, akik szellemiségükkel tovább
építették, szépítették a várost. Gondolok itt a Cholnokyakra, Laczkó Dezsőre, Csikász Imrére.
Ebben a korban a völgy már a pihenés, a kikapcsolódás helyszíne volt. Tervbe vették
fejlesztését, még egylet is alakult erre a célra. Nem véletlenül épült itt a vidámpark, az
állatkert. Számtalan filmet forgattak a Séd partján, mert a hely megihlette a filmeseket is.
Sajnos a ’70-es években elvadult a környék: a tavat benőtte a nádas, a gaz mindent elborított.
Így jutottunk el a mai napig, amikor a völgy múltjához méltóan megújult – tudhattuk meg Gy.
Lovassy Klárától.
– Sok szállal kötődöm a projekthez – kezdte köszöntőjét dr. Temesvári Balázs, a KDRFÜ Kft.
ügyvezetője. Mint mondta, Veszprém felismerte azokat a fejlesztési célokat, melyeket a
Regionális Fejlesztési Alap célként tűzött ki, miszerint olyan értékőrző beruházásokat kell
támogatni, amelyek munkát teremtenek, egy térség identitását erősítik, és tovább tudják adni a
hagyományokat. – A Kolostorok és kertek a veszprémi vár tövében projekt megvalósította
ezeket a célokat – emelte ki az ügyvezető. Hozzátette, a fejlesztés egyedi vonzerőként szolgál,
az európai turisztikai életben is megállja a helyét. Jelentős egyházi és természeti értékek
találhatók itt, melyek mostantól a XXI. század követelményeinek megfelelően tárulnak a
látogatók elé. Vonzó zöld területek jöttek létre, ahol a veszprémi családok eltölthetik
szabadidejüket, az idelátogatóknak pedig büszkén mutathatjuk meg, milyen attrakcióval
bővült a város, összekapcsolva Veszprém legnagyobb turisztikai vonzereit. – Kívánom, hogy
Veszprém folytassa a megkezdett munkát, használja ki a turisztikában rejlő lehetőségeket, mi
pedig minden segítséget megadunk hozzá, hogy hasonló projektek megvalósuljanak – fejezte
be gondolatát Temesvári Balázs.

Mészáros Zoltán a projekt turisztikai jelentőségéről beszélt mintegy félszáz veszprémi
turisztikai szolgáltató nevében. – Sosem hittük, hogy félnapos város vagyunk, hiszen ha csak
a várban sétálunk, mindegyik épület külön történetet mesél, ebből kell olvasniuk a turistáknak
– szögezte le a Veszprémi Turisztikai Egyesület elnöke. Az idelátogatók érzik a
megyeszékhely változatos sokszínűségét, történelmi, egyháztörténettel átitatott attraktív város
vagyunk, amely gyönyörű természeti környezettel egészül ki. Ahhoz, hogy a
megyeszékhelyre érkező turisták több napot eltölthessenek nálunk, hasonló projektek
megvalósulására lesz szükség.
A megnyitón közreműködött Oberfrank Pál a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója és Baranyi
Péter színművész.

trademagazin.hu
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Veszprém az idegenforgalom fellendülését várja az 1,2 milliárdos
városfejlesztéstől
Lezárult a Kolostorok és kertek a veszprémi vár tövében elnevezésű, 1,2 milliárd forint
költségű városfejlesztési projekt, amelynek keretében a Séd-völgy 12 hektáros területén
megújult több műemlék, létesült néhány sétány, pihenőpark, játszótér és egy dísztó is.
A projekt csütörtöki záróünnepségén először felolvasták Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési
miniszter üzenetét, aki más fontos elfoglaltsága miatt nem tudta személyesen felavatni a
projektet. Mint a tárcavezető levelében hangsúlyozta, jelentősen javíthatja Veszprém
látogatottságát az, hogy számos műemléket felújítva, látványokban gazdag és az aktív
pihenést szolgáló turistaútvonalat alakítottak ki.
Az idegenforgalom fellendülésével pedig erősödhetnek a helyi turisztikai vállalkozások, ami
közvetve vagy közvetlenül minden itt élő polgár javát szolgálja. A vár alatti festői völgy
Veszprém “szíve és lelke”, amelyre mindennél jobban vigyázni kell – mondta avató
beszédében Porga Gyula (Fidesz-KDNP), Veszprém polgármestere. Mint fogalmazott, a vár

tövében “az évtized turisztikai fejlesztése” valósult meg. A 860 milliós uniós támogatásból és
398 millió forintos önerőből megvalósult fejlesztés keretében megújították az Árpád-kori
Margit-romokat, a Veszprémvölgyi Apácák Kolostorát, a középkori jezsuita templomot és
falmaradványait, továbbá sétányokat, utakat, hatalmas parkot, három játszóteret hoztak létre
és létesült egy dísztó is.
Megújult a Szent István Völgyhíd sziklakilátója és a Szent Benedek-hegy sétánya is. A
polgármester kiemelte: a projekt révén közvetlen összeköttetés létesült a patinás várnegyed és
az állatkert között; utóbbiban évente 280 ezer látogató fordul meg. De összeköttetés
teremtődik a természet, a kultúra és vallás, valamint a művészetek között is – tette hozzá.
Porga Gyula szerint “nincs még egy olyan városa az országnak, amely a természet
vadregényes szépségét és a régi idők hangulatát olyan lenyűgözően foglalná egységbe, mint
Veszprém, a kolostorok és kertek vonzásában” – írja az MTI nyomán a Profitline.hu.

Szabad Föld
2011. március 11., 7. oldal
Veszprémi séta
Kolostorok és kertek a veszprémi vár tövében elnevezéssel egyedülálló idegenforgalmi
attrakció valósult meg EU-s támogatással a vár alatt, a Séd-patak völgyében. A 2 009
novemberében indult beruházás eredményeként számos műemléket is érintő túraútvonal jött
létre. A közel 12 hektáros terület kiemelkedő helyszíne két Árpád-kori műemlék: a Margitromok és a Veszprémvölgyi Apácák Kolostorának romjai. A megújult jezsuita templom a
jövőben kulturális programoknak - kiállításoknak, koncerteknek - ad majd otthont. A helyi
gyerekek legnagyobb örömére három új játszóteret is felépítettek.

Stop.hu
2011. március 11.
http://stop.hu/articles/article.php?id=839758

Milliárdos fejlesztés Veszprémben
Lezárult a Kolostorok és kertek a veszprémi vár tövében elnevezésű, 1,2 milliárd forint
költségű városfejlesztési projekt, amelynek keretében a Séd-völgy 12 hektáros területén
megújult több műemlék, létesült néhány sétány, pihenőpark, játszótér és egy dísztó is.
A projekt csütörtöki záróünnepségén először felolvasták Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési
miniszter üzenetét, aki más fontos elfoglaltsága miatt nem tudta személyesen felavatni a
projektet. Mint a tárcavezető levelében hangsúlyozta, jelentősen javíthatja Veszprém
látogatottságát az, hogy számos műemléket felújítva, látványokban gazdag és az aktív
pihenést szolgáló turistaútvonalat alakítottak ki. Az idegenforgalom fellendülésével pedig
erősödhetnek a helyi turisztikai vállalkozások, ami közvetve vagy közvetlenül minden itt élő
polgár javát szolgálja.
A vár alatti festői völgy Veszprém "szíve és lelke", amelyre mindennél jobban vigyázni kell mondta avató beszédében Porga Gyula (Fidesz-KDNP), Veszprém polgármestere. Mint
fogalmazott, a vár tövében "az évtized turisztikai fejlesztése" valósult meg.
A 860 milliós uniós támogatásból és 398 millió forintos önerőből megvalósult fejlesztés
keretében megújították az Árpád-kori Margit-romokat, a Veszprémvölgyi Apácák Kolostorát,
a középkori jezsuita templomot és falmaradványait, továbbá sétányokat, utakat, hatalmas

parkot, három játszóteret hoztak létre és létesült egy dísztó is. Megújult a Szent István
Völgyhíd sziklakilátója és a Szent Benedek-hegy sétánya is.
A polgármester kiemelte: a projekt révén közvetlen összeköttetés létesült a patinás várnegyed
és az állatkert között; utóbbiban évente 280 ezer látogató fordul meg. De összeköttetés
teremtődik a természet, a kultúra és vallás, valamint a művészetek között is - tette hozzá.
Porga Gyula szerint "nincs még egy olyan városa az országnak, amely a természet
vadregényes szépségét és a régi idők hangulatát olyan lenyűgözően foglalná egységbe, mint
Veszprém, a kolostorok és kertek vonzásában.

Infovilág
2011. március 12.
http://infovilag.hu/hir-20201-kiralynek_varosanak_kiralyi_ajandeka.html

Királynék városának királyi ajándéka
kolostorok és kertek a veszprémi vár tövében
„A város szívéhez vezető út megnyílt” – hangzott el a bensőséges, szép rendezvényen,
amelyen Veszprém, a királynék városa királyi ajándékot adott át a helybéliek és
mindannyiunk örömére: megszépülve várja vendégeit a Séd-patak völgye
Tavalyelőtt novemberben kezdődtek, mára pedig már be is fejeződtek az évezred veszprémi
beruházásaként bemutatott „Kolostorok és kertek a veszprémi vár tövében” elnevezésű
beruházás munkái. A tetemes, 1 milliárd 74 millió forintos EU-támogatást is elnyert program
olyan beruházás, mely a helyieknek napi örömöt ad, az idelátogató hazai és külföldi
turistáknak pedig igazi különlegességgel szolgál: része lett az amúgy is gazdag veszprémi
kínálatnak. Immáron nemcsak letekinteni érdemes a várból a tájra, de a levezető lépcsőn pár
perces sétával eljuthat minden érdeklődő a Margit-romokhoz.
A napfényes időben igazán kellemes volt a rendezett, szépen parkosított patakparton elsétálni
a jezsuita templomig. Láttuk az ismét kristálytiszta vizet hozó patak szépen kiépített partját;
az érdekes, fémhálóba szorított kőhalmon álló padokat; a szép és szabványos három
játszóteret, ahol a megszokott csúszda, létra, homokozó mellett örömmel fedeztem fel egy
búbos kemencére emlékeztető házacskát a Népmesék játszóterén. A tavacskává szélesedő

patakon átívelő hídról köves-kavicsos úton jutottunk el a feltárt és a szakma szabályai szerint
helyreállított romokhoz, templomhoz és a kiszolgálóépületekhez.
A jezsuita templomban zajló megnyitón hallhattuk művészeket. Oberfrank Pál, a Petőfi
Színház igazgatója stílusosan Reményik Sándor 1929–ben írt, Kövek zsoltára című, a
kolozsvári Liedemann Márton templomépítő lelkész emlékének ajánlott versét mondta el
egyszerűen, szépen. Baranyi Péter, a teátrum színésze István királyunk alapító okiratából
olvasott fel, melynek mind nyelvezete, mind tartalma megszívelendő sokszor önző, csak a
mának élő korunk emberei számára. Két helybéli ifjú hölgy hegedűre írt hosszú, de gyönyörű
barokk kettősversenyt adott elő a templomi hideg ellenére, kitűnően.
Nagy érdeklődéssel hallgattuk valamennyien Gy. Lovassy Klára helytörténész érdekes, apró
részletekben bővelkedő, lelkes és ünnepi előadását a régmúlt titkairól, a közeli múlt már csak
kevesek által ismert tényeiről, legendáiról, meséiről, melyek szinte behozták a falak közé
István királyt, Gizellát, a későbbi Szent Imre herceget, Szent Margitot közénk. Az emelkedett
hangulatot méltón zárta a történelmi egyházak papjainak, szolgálattevőinek áldást kérő,
felszentelő beszéde, éneke.
Az ünnep tiszteletére a templom falain helyi képzőművészek alkotásaiból készült színes, több
stílust felvonultató képekből rendezett kiállítás díszletei között ülhettünk: Berényi Mária
alpolgármester rövid megnyitójából tudható, hogy a digitális technikának köszönhetően
rendezhették meg csupán a kiállítást, hiszen az eredeti műveket e gyönyörű templomtérben
nem állíthatták volna ki megfelelő védelem és technikai követelmények híján.
Jó szívvel ajánljuk Veszprém új látványosságának megtekintését, ahonnan a szép emlékek
mellé apró emléktárgyat is hozhatnak magukkal: a jezsuita templom képét préselhetik rá
fémlemezkére az egyszerű, más emlékhelyről is ismert pénzverő segítségével a látogatók,
gyűjtők.

Magyar Kurír
2011. 03. 12.
http://www.magyarkurir.hu/node/33939

Veszprém: megszépültek a kolostorok romjai és a jezsuita templom
Kulturális, természeti, egyházművészeti és egyháztörténelmi értékek méltó megőrzésének, a
műemléki környezet megszépítésének méltó példájaként adták át azt a nemrég elkészült
pihenőparkot a Séd völgyében, Veszprémi Egyházmegye érseki székhelyének történelmi
városrészében, ahol ezentúl látogathatóvá válik ismét a történelmi városrész felújított jezsuita
temploma, és az ősi veszprémvölgyi görög apácák kolostorának megszépült romkertje,
valamint a XXI. század követelményeinek megfelelő környezetben közelíthető meg ezentúl a
Szent Katalin domonkosrendi kolostor (a Margit-romok).
A nagyszabású, európai uniós forrásból finanszírozott, öt éve megkezdett s most befejezést
nyert „Kolostorok és kertek a veszprémi vár tövében” című projekt történelmi, kulturális,
művészeti és turisztikai fejlesztést is jelent - hangzott el az ünnepélyes megnyitón, melyet a
megszépült jezsuita templomban tartottak meg.
A királynék városának múltja, jelene és jövője tárul fel itt, a műemlékekben, az új sétaút
nyomvonalán, melyet mostantól gyalogosok és kerékpárosok is használhatnak, s a
gyermekeket izgalmas játszótér is várja – mondta köszöntőjében Porga Gyula polgármester. A
völgy 12 hektáros közparkot foglal magában a város két fontos nevezetessége, a vár és az
állatkert között. Veszprém szíve és lelke ez a környék, a múlt, a jelen, és a jövő találkozik itt,

a természet és az ember, a kultúra és a vallás kapcsolata válik élővé, láthatóvá– hangsúlyozta
a városvezető.
A veszprémvölgyi bizánci rítusú, görög bazilita rend apácakolostora az ország legrégebbi női
zárdáinak egyike, a XI. században épült román stílusban. A legenda szerint Szent Imre herceg
bizánci származású felesége alapíthatta 1020 körül szolgálói számára (történészek ezt vitatják
és Szent István királyt tekintik alapítónak, míg mások szerint még Géza fejedelem nevéhez
köthető a monostor eredete). A hagyomány szerint a kolostorban hímzőműhely is működött, s
Boldog Gizella királyné az apácákkal közösségben itt készítette el azt a miseruhát, amelyet
később koronázási palástként használtak, s melynek másolata a veszprémi Gizella Királyné
Múzeumban látható. A kolostort a XIII. században ciszterci nővérek kapták meg használatra,
majd a török időkben lakatlan volt.
A jezsuita rend a templomot a XVIII. században az apácakolostor romjai fölött kezdte meg
építeni, de felszentelését az épület már nem érhette meg, mert közben a rendet 1773-ban
feloszlatták. Így a templom úgynevezett kallódó templom lett, sorsára hagyva pusztult
évszázadokon át, állaga leromlott, egy időben a tetőzete teljesen elpusztult, majd a múlt
század 60-as éveiben jellegzetes süvegboltozatos fedelét visszaállították, és az épületet
múzeumi raktárként használták. 2009-ben kezdődött meg a monostorral egyetemben a
régészeti feltárása. A felújított templomot több funkciójú kulturális központként tervezik
használni a továbbiakban, főként kiállító- és hangversenyteremként, mivel akusztikája kitűnő.
Az ünnepi alkalomra készülve most képzőművészeti tárlatot is rendeztek a falak között, helyi
művészeknek veszprémi hangulatokat, emlékeket idéző festményeiből.
A templomot az ünnepségen a történelmi egyházak képviselői megáldották, Márfi Gyula
érsek pedig megszentelte felújított falait, áldást mondva arra a nemes kezdeményezésre,
melynek otthont kíván adni az épület.
A Margit-romoknak nevezett gótikus Szent Katalin domonkosrendi apácakolostor (amely
szintén megújult a beruházási program során) Veszprém egyik legjelentősebb Árpád-kori
műemléke. 1239-ben alapították, itt nevelkedett tízéves koráig Szent Margit, IV. Béla lánya,
innen vitték a Nyulak szigetére (a mai Margitszigetre). A kolostor templomának hosszú
szentélye, a sekrestyébe vezető ajtó, a sekrestye boltozatának indítókövei, s a kerengő egy
részlete is megmaradt korunkra. A felújítás alkalmával középkori hangulatot teremtettek a
műemlék körül félcserjék és fűszernövények kiültetésével, s maga az épületmaradvány is
állagjavításon esett át, valamint környékét sétautakkal kiépítették.
Toldi Éva/Magyar Kurír
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Veszprém: megszépültek a kolostorok romjai és a jezsuita templom
Kulturális, természeti, egyházművészeti és egyháztörténelmi értékek méltó megőrzésének, a
műemléki környezet megszépítésének méltó példájaként adták át azt a nemrég elkészült
pihenőparkot a Séd völgyében, Veszprémi Egyházmegye érseki székhelyének történelmi
városrészében, ahol ezentúl látogathatóvá válik ismét a történelmi városrész felújított jezsuita
temploma, és az ősi veszprémvölgyi görög apácák kolostorának megszépült romkertje,
valamint a XXI. század követelményeinek megfelelő környezetben közelíthető meg ezentúl a
Szent Katalin domonkosrendi kolostor (a Margit-romok). Forrás: Magyar Kurír / Toldi Éva
A nagyszabású, európai uniós forrásból finanszírozott, öt éve megkezdett s most befejezést
nyert „Kolostorok és kertek a veszprémi vár tövében” című projekt történelmi, kulturális,
művészeti és turisztikai fejlesztést is jelent – hangzott el az ünnepélyes megnyitón, melyet a
megszépült jezsuita templomban tartottak meg.
A királynék városának múltja, jelene és jövője tárul fel itt, a műemlékekben, az új sétaút
nyomvonalán, melyet mostantól gyalogosok és kerékpárosok is használhatnak, s a
gyermekeket izgalmas játszótér is várja – mondta köszöntőjében Porga Gyula polgármester. A

völgy 12 hektáros közparkot foglal magában a város két fontos nevezetessége, a vár és az
állatkert között. Veszprém szíve és lelke ez a környék, a múlt, a jelen, és a jövő találkozik itt,
a természet és az ember, a kultúra és a vallás kapcsolata válik élővé, láthatóvá – hangsúlyozta
a városvezető.
A veszprémvölgyi bizánci rítusú, görög bazilita rend apácakolostora az ország legrégebbi női
zárdáinak egyike, a XI. században épült román stílusban. A legenda szerint Szent Imre herceg
bizánci származású felesége alapíthatta 1020 körül szolgálói számára (történészek ezt vitatják
és Szent István királyt tekintik alapítónak, míg mások szerint még Géza fejedelem nevéhez
köthető a monostor eredete). A hagyomány szerint a kolostorban hímzőműhely is működött, s
Boldog Gizella királyné az apácákkal közösségben itt készítette el azt a miseruhát, amelyet
később koronázási palástként használtak, s melynek másolata a veszprémi Gizella Királyné
Múzeumban látható. A kolostort a XIII. században ciszterci nővérek kapták meg használatra,
majd a török időkben lakatlan volt.
A jezsuita rend a templomot a XVIII. században az apácakolostor romjai fölött kezdte meg
építeni, de felszentelését az épület már nem érhette meg, mert közben a rendet 1773-ban
feloszlatták. Így a templom úgynevezett kallódó templom lett, sorsára hagyva pusztult
évszázadokon át, állaga leromlott, egy időben a tetőzete teljesen elpusztult, majd a múlt
század 60-as éveiben jellegzetes süvegboltozatos fedelét visszaállították, és az épületet
múzeumi raktárként használták. 2009-ben kezdődött meg a monostorral egyetemben a
régészeti feltárása. A felújított templomot több funkciójú kulturális központként tervezik
használni a továbbiakban, főként kiállító- és hangversenyteremként, mivel akusztikája kitűnő.
Az ünnepi alkalomra készülve most képzőművészeti tárlatot is rendeztek a falak között, helyi
művészeknek veszprémi hangulatokat, emlékeket idéző festményeiből.
A templomot az ünnepségen a történelmi egyházak képviselői megáldották, Márfi Gyula
érsek pedig megszentelte felújított falait, áldást mondva arra a nemes kezdeményezésre,
melynek otthont kíván adni az épület.
A Margit-romoknak nevezett gótikus Szent Katalin domonkosrendi apácakolostor (amely
szintén megújult a beruházási program során) Veszprém egyik legjelentősebb Árpád-kori
műemléke. 1239-ben alapították, itt nevelkedett tízéves koráig Szent Margit, IV. Béla lánya,
innen vitték a Nyulak szigetére (a mai Margitszigetre). A kolostor templomának hosszú
szentélye, a sekrestyébe vezető ajtó, a sekrestye boltozatának indítókövei, s a kerengő egy
részlete is megmaradt korunkra. A felújítás alkalmával középkori hangulatot teremtettek a
műemlék körül félcserjék és fűszernövények kiültetésével, s maga az épületmaradvány is
állagjavításon esett át, valamint környékét sétautakkal kiépítették.
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Egymilliárd forintos kulturális-turisztikai városfejlesztés Veszprémben
Lezárult a Kolostorok és kertek a veszprémi vár tövében elnevezésű, 1,2 milliárd forint
költségű városfejlesztési projekt, amelynek keretében a Séd-völgy 12 hektáros területén
megújult több műemlék, létesült néhány sétány, pihenőpark, játszótér és egy dísztó is.
(MTI) - A projekt csütörtöki záróünnepségén először felolvasták Fellegi Tamás nemzeti
fejlesztési miniszter üzenetét, aki más fontos elfoglaltsága miatt nem tudta személyesen
felavatni a projektet. Mint a tárcavezető levelében hangsúlyozta, jelentősen javíthatja
Veszprém látogatottságát az, hogy számos műemléket felújítva látványokban gazdag és az
aktív pihenést szolgáló turistaútvonalat alakítottak ki. Az idegenforgalom fellendülésével
pedig erősödhetnek a helyi turisztikai vállalkozások, ami közvetve vagy közvetlenül minden
itt élő polgár javát szolgálja.
A vár alatti festői völgy Veszprém "szíve és lelke", amelyre mindennél jobban vigyázni kell mondta avató beszédében Porga Gyula, Veszprém polgármestere. Mint fogalmazott, a vár
tövében "az évtized turisztikai fejlesztése" valósult meg.
A 860 milliós uniós támogatásból és 398 millió forintos önerőből megvalósult fejlesztés
keretében megújították az Árpád-kori Margit-romokat, a Veszprémvölgyi Apácák Kolostorát,
a középkori jezsuita templomot és falmaradványait, továbbá sétányokat, utakat, hatalmas

parkot, három játszóteret hoztak létre és létesült egy dísztó is. Megújult a Szent István
Völgyhíd sziklakilátója és a Szent Benedek-hegy sétánya is.
A polgármester kiemelte: a projekt révén közvetlen összeköttetés létesült a patinás várnegyed
és az állatkert között; utóbbiban évente 280 ezer látogató fordul meg. De összeköttetés
teremtődik a természet, a kultúra és vallás, valamint a művészetek között is - tette hozzá.
Porga Gyula szerint "nincs még egy olyan városa az országnak, amely a természet
vadregényes szépségét és a régi idők hangulatát olyan lenyűgözően foglalná egységbe, mint
Veszprém, a kolostorok és kertek vonzásában".

Metropol Országos, Metropol
2011. március 16., 18. oldal
Veszprém fejlődik
FELÚJÍTÁS Lezárult a " Kolostorok és kertek a veszprémi vár tövében elnevezésű, 1,2
milliárd forint költségű városfejlesztési projekt.
Megújították az Árpád-kori Margit-romokat, a Veszprémvölgyi Apácák Kolostorát, a
középkori jezsuita templomot és falmaradványait. Ezek mellett sétányokat, utakat, hatalmas
parkot, három játszóteret, valamint egy dísztavat is létrehoztak.
Megújult a Szent István Völgyhíd sziklakilátója és a Szent Benedek-hegy sétánya is.

vponline.hu
2011.03.16.
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Megszépültek a kolostorok romjai és a jezsuita templom Veszprémben
"A királynék városának múltja, jelene és jövője tárul fel, a műemlékekben, az új sétaút
nyomvonalán, melyet mostantól gyalogosok és kerékpárosok is használhatnak, s a
gyermekeket izgalmas játszótér is várja."
Kulturális, természeti, egyházművészeti és egyháztörténelmi értékek méltó megőrzésének, a
műemléki környezet megszépítésének méltó példájaként adták át azt a nemrég elkészült
pihenőparkot a Séd völgyében, Veszprémi Egyházmegye érseki székhelyének történelmi
városrészében, ahol ezentúl látogathatóvá válik ismét a történelmi városrész felújított jezsuita
temploma, és az ősi veszprémvölgyi görög apácák kolostorának megszépült romkertje,
valamint a XXI. század követelményeinek megfelelő környezetben közelíthető meg ezentúl a
Szent Katalin domonkosrendi kolostor (a Margit-romok).
A nagyszabású, európai uniós forrásból finanszírozott, öt éve megkezdett s most befejezést
nyert „Kolostorok és kertek a veszprémi vár tövében” című projekt történelmi, kulturális,
művészeti és turisztikai fejlesztést is jelent - hangzott el az ünnepélyes megnyitón, melyet a
megszépült jezsuita templomban tartottak meg.

A királynék városának múltja, jelene és jövője tárul fel itt, a műemlékekben, az új sétaút
nyomvonalán, melyet mostantól gyalogosok és kerékpárosok is használhatnak, s a
gyermekeket izgalmas játszótér is várja – mondta köszöntőjében Porga Gyula polgármester. A
völgy 12 hektáros közparkot foglal magában a város két fontos nevezetessége, a vár és az
állatkert között. Veszprém szíve és lelke ez a környék, a múlt, a jelen, és a jövő találkozik itt,
a természet és az ember, a kultúra és a vallás kapcsolata válik élővé, láthatóvá– hangsúlyozta
a városvezető.
A veszprémvölgyi bizánci rítusú, görög bazilita rend apácakolostora az ország legrégebbi női
zárdáinak egyike, a XI. században épült román stílusban. A legenda szerint Szent Imre herceg
bizánci származású felesége alapíthatta 1020 körül szolgálói számára (történészek ezt vitatják
és Szent István királyt tekintik alapítónak, míg mások szerint még Géza fejedelem nevéhez
köthető a monostor eredete). A hagyomány szerint a kolostorban hímzőműhely is működött, s
Boldog Gizella királyné az apácákkal közösségben itt készítette el azt a miseruhát, amelyet
később koronázási palástként használtak, s melynek másolata a veszprémi Gizella Királyné
Múzeumban látható. A kolostort a XIII. században ciszterci nővérek kapták meg használatra,
majd a török időkben lakatlan volt.
A jezsuita rend a templomot a XVIII. században az apácakolostor romjai fölött kezdte meg
építeni, de felszentelését az épület már nem érhette meg, mert közben a rendet 1773-ban
feloszlatták. Így a templom úgynevezett kallódó templom lett, sorsára hagyva pusztult
évszázadokon át, állaga leromlott, egy időben a tetőzete teljesen elpusztult, majd a múlt
század 60-as éveiben jellegzetes süvegboltozatos fedelét visszaállították, és az épületet
múzeumi raktárként használták. 2009-ben kezdődött meg a monostorral egyetemben a
régészeti feltárása. A felújított templomot több funkciójú kulturális központként tervezik
használni a továbbiakban, főként kiállító- és hangversenyteremként, mivel akusztikája kitűnő.
Az ünnepi alkalomra készülve most képzőművészeti tárlatot is rendeztek a falak között, helyi
művészeknek veszprémi hangulatokat, emlékeket idéző festményeiből.
A templomot az ünnepségen a történelmi egyházak képviselői megáldották, Márfi Gyula
érsek pedig megszentelte felújított falait, áldást mondva arra a nemes kezdeményezésre,
melynek otthont kíván adni az épület.
A Margit-romoknak nevezett gótikus Szent Katalin domonkosrendi apácakolostor (amely
szintén megújult a beruházási program során) Veszprém egyik legjelentősebb Árpád-kori
műemléke. 1239-ben alapították, itt nevelkedett tízéves koráig Szent Margit, IV. Béla lánya,
innen vitték a Nyulak szigetére (a mai Margitszigetre). A kolostor templomának hosszú
szentélye, a sekrestyébe vezető ajtó, a sekrestye boltozatának indítókövei, s a kerengő egy
részlete is megmaradt korunkra. A felújítás alkalmával középkori hangulatot teremtettek a
műemlék körül félcserjék és fűszernövények kiültetésével, s maga az épületmaradvány is
állagjavításon esett át, valamint környékét sétautakkal kiépítették.

veszpreminfo.hu
2011.03.16.
http://www.veszpreminfo.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2039%3Akie
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Turisztikai fejlesztés ünnepélyes átadása
"Kolostorok és kertek a veszprémi Vár tövében" című projektnek köszönhetően már
látogatható a 2011. március 10-én átadott és megújult veszprémvölgyi sétaút az aktív turizmus
kedvelőinek legnagyobb örömére.
Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával,
1 milliárd 74 millió Ft összköltségből megvalósuló idegenforgalmi beruházás révén Veszprém
városa egyedülálló turisztikai látványossággal lett gazdagabb. A projekt eredményeként a
Séd-patak völgyében olyan látványos, számos műemléket érintő túraútvonal került
kialakításra, amely a veszprémi várat összeköti az állatkerttel.
A számtalan szabadidős tevékenységet kínáló Séd-völgy Veszprém igazi gyöngyszeme.
Kézenfogva andalogni, sétálni, majd egy kényelmes padon megpihenni, vagy a Püspöki
pihenőben egy kávé mellett elcsevegni egyaránt lehet. Magyar Népmesék játszókert és
Várostrom játszótér is várja a gyermekeket. Egyre többen hódolhatnak itt új szenvedélyüknek,
a „nordic walking" botos sétasportnak. A völgy sokakat csábít sziklamászásra, míg mások
szívesebben pattannak nyeregbe vagy húznak görkorcsolyát. A lombos fák, sétányok

ölelésében Árpád-kori műemlékek bújnak meg, a Margit romok, a veszprémvölgyi
apácakolostor romjai, valamint a Jezsuita templom.
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Átadták a veszprémi vártól az állatkertig tartó új túraútvonalat
Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával,
1 milliárd 74 millió forint elszámolható összköltségből valósult meg a „Kolostorok és kertek a
veszprémi vár tövében” elnevezésű egyedülálló idegenforgalmi beruházás. Ennek átadására
csütörtökön került sor.
A 2009 novemberében indult beruházás eredményeként a vár alatt húzódó Séd-patak
völgyében egy olyan, számos műemléket érintő túraútvonalat alakítottak ki, amely a
veszprémi várat összeköti az állatkerttel. A közel 12 hektáros terület várhatóan mind a
turisták, mind a helyiek számára egyedülálló kikapcsolódást biztosít majd. Az aktív pihenést
szolgálandó a patak partján megújult a gyalogossétány, és a terület kerékpáros-közlekedésre is
alkalmassá vált. A beruházásnak köszönhetően a pihenést nyújtó parkokon és természeti
értékeken kívül számos történelmi emlék is látogathatóvá vált. A projekt kiemelkedő
helyszíne két Árpád-kori műemlék: a Margit-romok és a veszprémvölgyi apácák kolostorának
romjai. A megújult jezsuita templom a jövőben kulturális programoknak – kiállításoknak,
koncerteknek – ad majd otthont. A helyi gyerekek legnagyobb örömére három új játszóteret

alakítottak ki, amelyek közül a Népmesék játszóterének faragott játékai egyedi világba
kalauzolják el a legkisebbeket.
– A középkori Veszprém mára szinte feledésbe merült kolostorainak megújításával és az
ehhez kapcsolódó emlékek bemutatásával a város újabb nagy lépést tett, hogy kibontakoztassa
regionális kulturális, turisztikai és oktatási szerepét – hangsúlyozta az átadóünnepségen Porga
Gyula, Veszprém polgármestere.
A megnyitón Oberfrank Pál, a Petőfi Színház igazgatója verssel köszöntötte az
egybegyűlteket, majd Baranyi Péter színművész olvasott fel a helytörténeti anyagokból. Az
átadás után Brányi Mária alpolgármester megnyitotta a „Kolostorok és kertek, ahogyan a
veszprémi művészek látják” elnevezésű kiállítást, majd a Betekints Hoteltől Gajdos István
vezető tervező sétára invitálta az érdeklődőket. – Öt és fél évvel ezelőtt született az
elképzelés, hogy olyan idegenforgalmi projektet hozzunk létre, amely tovább gazdagítja
Veszprém turizmusát. Nem a barokkos Veszprémet, hanem a középkori várost kell
megmutatni. Tematikus völgyet kell létrehozni, amellyel a középkori élményt vissza lehet
adni – számolt be Gajdos István.

kdrfu.hu
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Uniós támogatás segítségével újjászületett a veszprémi Séd-völgye
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 859.806.234 forint összegű vissza nem
térítendő támogatást nyert el a Közép-dunántúli Operatív Program „Kiemelt és integrált
vonzerő-, termék-és infrastruktúra fejlesztések támogatása” pályázat keretében a ”Veszprém,
Kolostorok és kertek a veszprémi vár tövében” című projekt megvalósítására. A beruházást
ma ünnepélyes keretek között adták át a veszprémvölgyi apácák kolostorromjainál.
A turisztikai projekt záróünnepségét Oberfrank Pál, a Petőfi Színház igazgatója Reményik
Sándor Kövek zsoltára című versének szavalásával nyitotta meg, majd pedig Baranyi Péter, a
veszprémi teátrum színművésze idézett helytörténeti anyagokból.
Dr. Fellegi Tamás Nemzeti Fejlesztési Miniszter levélben gratulált a veszprémieknek a
sikeres projekt megvalósításához. „Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 1, 074 milliárd Ft-os összköltséggel egy közkedvelt
kirándulóhely újulhatott meg közel 12 hektárnyi zöld területen.
A város főbb nevezetességeit összekapcsoló projektnek köszönhetően Veszprém már
elindulhat azon az úton, amelyet az Új Széchenyi Terv idegenforgalmi pályázati lehetőségei
nyitnak meg az elkövetkező időszakban a magyarországi települések előtt. Egy ilyen mértékű

kulturális és természeti értékeket egyaránt felvonultató beruházás nagyban hozzájárul ahhoz,
hogy a Közép-dunántúli régió vonzó célállomása legyen a hazai és külföldi turistáknak. A
turizmus fejlesztésével megerősödhetnek a helyi vállalkozások, a környék szállodái és
vendéglátóhelyei, ami közvetlen, vagy közvetlenül minden itt élő érdekét, gyarapodását
szolgálja” – méltatta a fejlesztést városnak címzett levelében a miniszter.
A 2009 novemberében indult beruházás eredményeként a Vár alatt húzódó Séd-patak
völgyében egy olyan műemlékeket érintő túraútvonal került kialakításra, mely a veszprémi
várat összeköti az állatkerttel – mondta ünnepi köszöntőjében Veszprém MJV polgármestere.
Porga Gyula beszédében az évtized turisztikai projektjének nevezte a fejlesztést és
hangsúlyozta; a felújított völgy az aktív pihenést szolgálja, hiszen a patak partján megújult a
gyalogos sétány, amely kerékpáros közlekedésre is alkalmassá vált, valamint számos
történelmi emlék is látogatható lett. A projekt kiemelkedő helyszíne két Árpád-kori műemlék:
a Margit-romok és a Veszprémvölgyi Apácák kolostorok13Kolostorának romjai. A megújult
Jezsuita-templom a jövőben kulturális programoknak – kiállításoknak, koncerteknek – ad
majd otthont. A helyi gyerekek legnagyobb örömére sor került három új játszótér kialakítására
is, melyek közül a Népmesék játszóterének faragott játékai egyedi világba kalauzolják el a
legkisebbeket. A középkori Veszprém kolostorainak megújításával és az ehhez kapcsolódó
emlékek bemutatásával a város újabb nagy lépést tett, hogy kibontakoztassa regionális
kulturális, turisztikai és oktatási szerepét – hangsúlyozta a polgármester.
A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatója köszöntjében
elmondta, Veszprém ezzel a projekttel bizonyította Európa számára, hogy felismerte és
azonosulni tud azon fejlesztési célokkal, amelyeket az Európai Regionális Fejlesztési Alap
megfogalmazott; mégpedig, olyan értékmentő, értékőrző beruházásokat kell támogatni,
amelyek munkahelyeket teremtenek, és erősítik egy térség identitását, de mindennél
fontosabb, hogy a következő generációk számára megőrizzék mindazt az értéket és
hagyományt, amely az adott településen fellelhető. Dr. Temesvári Balázs kiemelte a
turisztikai attrakció nem csupán infrastrukturális fejlesztést jelent, hiszen jelentős egyházi,
természeti és épített örökség újult meg a XXI. századi követelményeknek megfelelően. Ez
pedig olyan egyedi vonzerővel bír, amely Veszprém városát egyre láthatóbb módon
rajzolhatja fel Európa turisztikai térképére.
A projekt átadóünnepségén Gy. Lovassy Klára, a Magyar Építőipari Múzeum Igazgatója,
veszprémi helytörténész számolt be a Séd-völgyének Magyarország történelmében betöltött
szerepéről. Ezt követően Mészáros Zoltán, a Veszprémi Turisztikai Egyesület elnöke méltatta
a beruházást és elmondta; a cél, hogy a „Királynék városát” látogató turistákat minél több
ideig, 3-4 napig is maradásra bírják és ehhez elengedhetetlen a helyi turizmus fejlesztése.
Az ünnepség végén „Kolostorok és kertek”, ahogyan a veszprémi művészek látják címmel
kiállítás nyílt, amelyet Brányi Mária, Veszprém MJV alpolgármestere nyitott meg, majd pedig
a történelmi egyházak képviselői megáldották a kolostorromokat.

