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MÓR

Mór
A város a Bakony és a Vértes közötti Móri-árok legjelentősebb
települése, a móri kistérség kulturális, oktatási, egészségügyi,
kereskedelmi és gazdasági központja. Hírnevét tüzes, férfias
borai alapozták meg. A XIX. század második felében kialakult
móri borvidék bejárását az Ezerjó borúton érdemes kezdeni.
A nagy számú épített és kulturális érték közül két híres épület
emelkedik ki: a gazdag tömegtagolású homlokzattal rendelkező, barokk stílusú Lamberg-kastély (ma könyvár és művelődési
központ), valamint a copf stílusú Láncos- (Luzsénszky-) kastély
(ma polgármesteri hivatal). Érdekes látnivaló még a mintegy 40,
helyi védelem alatt álló borospince.
A látogatók részére hasznos időtöltést és felüdülést jelentenek a
természeti szépségek miatt kedvelt kirándulóhelyek, mint például a Lamberg-kastély parkja, a vajali szürkenyár-matuzsálemek,
a Hársfa utcai és a Kecske-hegyi idős hársfák, a Móri-árok körüli gyepterület, a Móri-víz mentén növő éger- és fűzfaliget-erdők,
valamint a Csóka-hegy és a Vén-hegy területe.
Az éves programsorozat kiemelt rendezvényei a Szent György
heti vigasságok (április vége) és a Móri bornapok (október első
hétvégéje).
Mór is the most important town in the valley between
the Vértes and the Bakony Mountains. It is the cultural,
educational, medical, trading and economic centre of a
small region, whose reputation was established by the fiery,
masculine wines grown on the hillsides. The history of winegrowing dates back to the 19th century. Wine-lovers are
advised to explore the region by following the ‘Ezerjó’ Wine
Route.
Two of Mór’s numerous registered buildings deserve special
attention: the Baroque Lamberg Mansion, which now
houses the public library and a community centre, and the
late Baroque Luzsénszky Mansion, at present the Mayor’s
Office. Other interesting sights include the almost 40 cellars
under local protection.
The town and its surroundings are also rich in natural values.
The park of the Luzsénszky Mansion, the grey poplar
Methuselahs of Vajal, the old lindens of Hárfa Street and
Kecske Hill, the grassland around Mór Valley, the special
forest habitats by the Mór Stream and the areas of Csóka and
Vén Hills are all popular with both residents and visitors. The
main festivals of the year are the feast dedicated to St George
(end of April) and the Wine Days of Mór (first weekend of
October).
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