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SAJTÓKÖZLEMÉNY
TURISZTIKAI ATTRAKCIÓ-FEJLESZTÉS A LAMBERG-KASTÉLYBAN
Legnagyobb turisztikai látványosságának fejlesztésére Mór Város Önkormányzata sikeresen pályázott
a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez (KDRFÜ), és az Európai Unió által támogatást
nyert. „A móri Lamberg-kastély turisztikai attrakció fejlesztése” - KDOP-2.1.1/B12201200029 – című
projektre benyújtott pályázaton 100 %-os támogatási arányt megítélő döntés született, a város 354,15
millió Forintot költhet a tervei megvalósítására, melynek nemsokára örülhetnek is a móriak, illetve a
városba látogató turisták.
„A Lamberg-kastély Mór városának első számú turisztikai célpontja” – mondta a fejlesztést ismertető
sajtóbeszélgetésen Törő Gábor. A térség országgyűlési képviselője kiemelte; a megye harmadik legnagyobb
látogatottságú látványossága a kastély. A most induló beruházásról elmondta, nem külső építészetében,
hanem kínált struktúrájában fog változni a Lamberg-kastély, mely 1762-66 között épült. Falkutatás során
bebizonyosodott, tereit eredetileg igen gazdag festéssel díszítették. A fali freskók több korból is fennmaradtak,
van olyan szakasz, ahol egymás felett. A feltárt töredékek szerint egy rokokó festő tehetségét dicsérik az alsó
minták, klasszicista művész készítette a felső mintákat. „Feltárást, rekonstrukciót korábban nem volt mód több
helyen megtenni, az épület összes többi helyiségben meszeléssel konzerválták a falképeket. Ez a megoldás
csak ideig-óráig őrzi meg a falképeket, egy idő után a mészréteg alatt visszavonhatatlanul elpusztulnak majd
ezek a kincsek” – ismertette Törő Gábor. A kastély megüresedése után (1945) könyvtárat helyeztek el benne,
majd egy állandó szőlészeti és borászati kiállítást. „Napjainkban a könyvtár az emeleten működik, a földszinten
a Wekerle Sándor életét bemutató állandó kiállítás látható, de itt van helyszíne az időszaki kiállításoknak, a
további tereken szakkörök, tanfolyamok, és civil szervezetek tartják foglalkozásaikat” – mondta el Czachesz
Gábor alpolgármester, aki kifejtette; a 354 152 329 forintos támogatás, a kastély fejlesztésére irányul. Mór
Városa a projekt során új helytörténeti tárlatot, családtörténeti kiállítást, múzeumpedagógia foglalkoztató
termet alakít ki. E mellett a város értékes és saját Vasarely gyűjteményét mutatja be interaktív módon. A város
történetét meghatározza a sváb telepesek megjelenése, az ő tiszteletükre sváb tájház létrehozását is
tartalmazza a beruházás. Mindezen kiemelt célok mellett a meglévő freskók élettartamának
meghosszabbítását és esztétikai értékének a megőrzését, gépészeti felújításokat, energia-hatékony működést
elősegítő, javító fejlesztéseket, parkolók, gyermek és családbarát funkciók kialakítását valósítja meg a város.
„Az elképzelések szerint a Lamberg-kastély szárnyrészének, a tájháznak, illetve a fogadóépületnek a térség
olyan értékkel és attrakciókkal gazdagodik, amely mind a helyi kulturális életre, oktatásra, mind a turizmusra
komoly pozitív hatást gyakorol – foglalta össze a pályázat lényegét Dr. Pálla József a város jegyzője.
A projekt megvalósításával a kor igényeihez, fejlettségéhez igazodó, interaktív látogatóbarát bemutatóhelyek
jönnének létre a műemlék kastély és hozzá kapcsolódó Tájház épület együttesben egyaránt.
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