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Forrás: http://www.nemzetimuemlek.hu/index.php/hirek/847/
A május 9-i átadóünnepséggel hivatalosan is befejeződtek a fertődi Esterházy-kastély európai uniós 
támogatással zajló rekonstrukciója első ütemének munkálatai. A 2009 szeptemberében 
megkezdődött, mintegy 1,5 milliárd forintos költségvetésű fejlesztésnek köszönhetően Eszterháza 
mára részben visszanyerte eredeti szépségét, építészeti és művészeti örökségével, barokk 
díszudvarával és parkjával ismét a magyar kultúra egyik ékkövévé vált. 
Ünnepi év a 2012-es esztendő a fertődi Esterházy-
kastélyban: éppen 250 éve annak, hogy Esterházy 
"Fényes" Miklós herceg megkezdte az európai 
uralkodói udvarokhoz mérhető és a művészeteknek 
otthont adó rezidenciájának építését. A jubileumot az 
ünnepi év különleges programjai mellett elsősorban a 
megújulással ünnepli Magyarország legszebb barokk 
kastélya. 

A fertődi Esterházy-kastély jelenleg is zajló, nagyszabású felújítási munkálatai 2009 
szeptemberében kezdődtek el, több mint másfél milliárd forintos európai uniós támogatással. Az I. 
ütem részeként, a mintegy ötvenfős tervező, kutató és régészcsapat, valamint a kivitelezők és a 
kastélyt működtető személyzet összehangolt munkájának eredményeként megújult a páratlan 
díszudvar, és befejeződött a kastély homlokzatának a felújítása is. Ennek az uniós pályázatnak 
köszönhetően megújult a lépcsőház, a földszinti nyári hűsölő és a nyári ebédlő, valamint 
befejeződtek az emeleti két díszterem restaurátori munkálatai is.

A kastélyban a felújítás ideje alatt is működött az önmagában 40 embernek munkát adó múzeum 
éves szinten csaknem 100 ezer látogatóval, működik egy iskola és a kastélyszálló is folyamatosan 
fogadta, fogadja a vendégeket.

További tervek
Az első ütem befejező munkálataival párhuzamosan indult el – ugyancsak európai uniós 
támogatással – a kastély felújításának második üteme. A csaknem kétmilliárd forintos fejlesztés 
részeként restaurálják a hazánkban egyedülálló kulturális értéknek számító kínai lakk-kabinetet és a 
porcelánkabinetet, valamint a kastély fogadóterét, továbbá befejezik a bábszínház és a narancsház 
épületének helyreállítását. Emellett már megújult a kastély melletti gránátosházak homlokzata és 
megújul a főépület két világítóudvara is. Új fogadóépület épül rendezvény- és vendéglátó terekkel, 
valamint befejeződik a kastély előtti útszakasz eredeti terepszintre süllyesztése és díszburkolása is. 
Mindemellett látványosnak ígérkezik az Esterházy-kastély rózsakertje is, amelynek helyreállítására 
mintegy 200 millió forintos EU-támogatást nyert a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága.

A tervek szerint a Nyugat-dunántúli régió kiemelt projektjeként, csaknem 1,7 milliárdos 
beruházással folytatódhat az Esterházy-kastély felújítása: a III. ütem a Haydn-örökség szellemében 
elsősorban a zenei kultúra nemzetközi szintű fellendítését szolgálja majd. A fejlesztés a kiskastély 
marionettszínházhoz tartozó tömbjének helyreállításával – a hagyományos régizenei 
mesterkurzusok helyének és próbatermeknek a kialakításával – ennek a feltételeit teremti meg. A 
kastély keleti szárnyában az európai hírű eszterházai színház- és operakultúra teljes körű 
bemutatására vállalkozó kiállítást alakítanak ki, gazdagítva a térség kulturális és turisztikai 
kínálatát. 

A III. ütem fontos eleme lesz a kastély központi épületszárnyának keleti, első emeleti traktusának 
felújítása, melynek keretében rekonstruálják Mária Terézia lakosztályát is. A projekt európai uniós 
pályázatát a napokban nyújtotta be a Műemlékek Nemzeti Gondoksága. 
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