Híradók Tatán
Június14-én a nyári szünetben a Puskás Bajtársi Egyesület és a Budapesti
Nyugállományúak Klubjának Híradó tagozata Tatai városlátogatáson vettek részt. Tervünknek
megfelelően a városlátogatás főszervezője Havasi János bajtársunk vezetésével a Keleti
pályaudvarról vonattal indultunk a Komárom-Esztergom Megyei városba.
A megérkezésünk a tatai pályaudvarra egy-kicsi bonyodalommal járt, mert a vonatunk
félórát késett, ezért az előre megrendelt „dodó” kereken guruló városi kis vonat nem várta meg
a csoportot. De Havasi János kollégánk telefonos bejelentkezése után visszajött értünk a dodó
és bevitte a csoportot a belvárosba, majd átszállás nélkül folytattuk a városlátogatást, de már
egy idegenvezető nő kalauzolásával.
Tata nagyon szép város a vizek városa ként ismert település, a pihenni és kikapcsolódni
vágyók számára ideális lehetőséget biztosít. Nagyon sok idegenforgalmi látványossággal
rendelkezik. Nem győztük forgatni a fejünket az idegen vezető ismertetője során, annyi
mindent láttunk. Elsőnek az egymást követő vízimalmok régi épületei (még a 60-as években
működtek), ma új funkcióval ellátva, szállodaként, étteremként, múzeumként szolgálják az
idegenforgalmat. Majd ahogyan közeledtünk az ország első angol kertjéhez rendkívül
hangulatos régi, de felújított épületek látványa kötött le. Az angol kert (1700-as évek végén az
Eszterházy család jóvoltából) szívében található a Cseke-tó 25 hektáros mesterséges tó, nevét
egy Cseke nevű birtokosról kapta. Ma kedvelt horgászparadicsom, melynek partján
növényritkaságok találhatók (pálmaház), romantikus mesterséges barlangok, szabadtéri színpad
és egyéb építmények. A park szomszédságában látható a világhírű Olimpiai Edzőtábor.
Szívesen megálltunk volna egy kis sétára a tópartján, de az időnk ezt nem tette lehetővé. Így a
robogó vonatunkkal folytattuk utunkat a kálvária domb felé. A kálvária kápolna és
szoborcsoport mellett magasodik a 45 méter magas kilátó egyik nevezetessége Tatának. Itt
visszafordultunk az Öreg-tó irányába.
A Tatai Öreg-tó Magyarország egyik legidősebb mesterséges tava, amely még a
honfoglalás előtt készült az Által-éren (Tatán átfolyó patak) épített völgyzárógát
létrehozásával. A tó és a hozzá tartozó mocsárrendszer a Tatai vár védelmét szolgálta. Az
Öreg-tó és környéke ma természetvédelmi terület, de mivel szinte körülöleli Tata városa,
pihenés, sétahajózás, vízi sportok és egyéb turisztikai céloknak ideális helyszíne. Az öregtó
partján végighaladva visszaérkeztünk a város fő nevezetességéhez a XIV. században épült
Zsigmond várhoz. Itt végleg búcsút vettünk „dodótól” és gyalog besétáltunk az öregvárba.
Amely rendkívül sok látnivalót nyújt az idelátogatóknak.
1727-ben a tatai uradalmat, gróf Eszterházy József országbíró (1682-1748) vásárolta
meg. Az uradalmi építőmester, Fellner Jakab (1722-1780) által 1755-ben épített bejáró a mai
napig a vár megközelítésének fő útvonala.
A Kuny Domokos Múzeum 1954 óta működik a vár épületében. Az 1912-ben alapított
Piarista (Tata-Tóvárosi) Múzeum gyűjteményén kívül jelentős, főként bronzkori és római kori
régészeti, természettudományi, helytörténeti, képző- és iparművészeti, valamint hazai és
nemzetközi néprajzi anyagot őriz, többek között a tatai fajanszmanufaktúra emlékeit.
A vár 13 termében állandó kiállítás látható a római kortól a 19. századig felölelve Tata és
környéke történetét, két teremben tekinthető meg. Mire bejártuk mind a három szintet, egy
kicsit elfáradtunk és mégis éheztünk. Ezért lesétáltunk a tó felüli külső lépcsőn és a vár hátsó
kapuján keresztül elindultunk a festői tópartján az előre megbeszélt színvonalas Rubin
étterembe. A Rubinban ebéddel várták a csoportot, a személyzet nagyon kedves és udvarias
volt. Itt egy jó órát pihentünk, közben ettünk és ittunk, mindenki kívánsága szerint. Kellemes
volt a kiszolgálás és az étel mennyisége, minősége is jó volt, így elégedetten távoztunk és
folytattuk utunkat.

Tervünknek megfelelően a városközpontban még egy rövid sétát tettünk.
Megtekintettük a régi városházát, ami ma okmányiroda. Majd elhaladtunk az Országgyűlés
téren, ahol található az 1510-ben Tatán megtartott országgyűlés emlékére épített műemlék
haranglábat (óratornyot). Az ácsolt harangláb (1763-ban) Fellner Jakab és Éder József
ácsmester munkája, ma is eredeti helyén, az Országgyűlés téren áll. A város egyik szimbóluma.
Jellegzetessége, hogy faszerkezete vasszögek felhasználása nélkül készült el.
Az Országgyűlés térrel szemben látható az 1740-es években épült kapucinusok
temploma. Egyszerű, de pompás homlokzatú huszártornyos épület, bejárata vörös
márványdíszítésű, az ajtó felett Eszterházy címer és egy napóra található. Sajnos mi csak
kívülről nézhettünk meg. A templom és rendház lakói a barna posztócsuhát viselő kapucinus
atyák. Az egykori kapucinus rendház ma plébániaház.
A sétánk itt véget ért, mert elérkeztünk az 1-es busz megállójához, ahonnan tovább
utaztunk a Tatai vasút állómásra, ahol befejeződött a Tatai városlátogatásunk. A résztvevőknek
emlékezetes nap volt, jól éreztük magunkat, bár még nagyon sok nevezetessége van a
városnak, amit időhíján nem tudtunk megnézni. Akik ennél többet szeretnének látni, azok
számára javasoljuk, hogy legalább két napot tervezzenek a nevezetességeket megtekintésére.
Köszönjük a szervező klub és egyesület tagjainak a lehetőséget, és javasoljuk
másoknak is, hogy egy szép napot töltsenek el Tatán.
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A tatai vár madártávlatból
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