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VÁROSRÓL:
Tata kiemelkedő természeti környezettel és építészeti értékekkel büszkélkedhet, melyet az is mutat,
hogy 2010-ben a Biodiverzitás Fővárosa lett, majd 2011-ben ugyanezen díj 2. helyezettje. Tatát a
vizek városaként is  emlegetik, a város az Öreg-tó köré épült, mely nem csak jelentős természeti
terület (Natura 2000 része, Ramsari egyezmény része), hanem kulturális központ is. 
A Tatai Vár a benne található kiállításokkal állít emléket a település történelmi hagyományainak, a
Kálvária domb geológia szempontból jelentős bemutatóhely, az Esterházy kastély örökségvédelmi
szempontból jelentős, akárcsak a történeti Angolkertben található Esterházy Kiskastély, mely a kert
történetét, valamint az európai angolkerteket bemutató állandó kiállítással várja a látogatókat. 

TATA, A KULTÚRA ÉS A FESZTIVÁLOK VÁROSA
Tata épített örökségei
Tata Város Önkormányzatának elsőrangú feladatai közé tartozik a városban található műemlékek
fenntartása  az  utókor  számára,  így  nagy  gondot  fordítanak  a  műemléki  épületek  állagának
megóvására. 

Tatai Vár
A vár a legjelentősebb, legkiemelkedőbb szimbóluma a városnak. A Tatai Vár ma kiemelt műemlék,
mely  egy  mocsarakkal  és  vízzel  körülölelt  sziklamagaslatra  épült  1397-1409  között.  A várban
található  a  Kuny  Domokos  Múzeum,  mely  a  helyrajzilag  máshol  elhelyezkedő  Görög-Római
Szobormásolatok kiállítóhellyel, valamint a Német Nemzetiségi Múzeummal együtt 2013. január 1-
től  a  megyétől  Tata Város Önkormányzat  fenntartásába  került.  2014-ben pályázati  támogatással
megkezdték a Kuny Domokos Megyei Múzeumban elhelyezett állandó kiállítás megújítását.  Az
intézmény szakmai munkájában – a nyilvántartásban és a digitalizálásban – is komoly eredmények
születtek az elmúlt időszakban. 

Esterházy-kastély
A település és vonzáskörzetének újkori történelmére jelentős hatást gyakorolt az Esterházy család
grófi  ága.  Szívesen  látták  a  vendégeket  ebben  az  uradalmi  központban,  melynek  természeti
adottságai egyedülállóak voltak.
Az állami  tulajdonban lévő Esterházy-kastély felújítása és  hosszú távú hasznosítása  már régóta
napirenden lévő kérdés.



Az új örökségvédelmi program részeként az állam idén megkezdi az ország kastélyainak felújítását,
amelynek első ütemében a tatait is rekonstruálják. A Kastély mellett további fontos feladat a vár és a
szintén műemlék Piarista rendház rekonstrukciójának előkészítése.

Angolkert a Kiskastéllyal
Esterházy  Ferenc  gróf  uradalmi  mérnöke,  Böhm  Ferenc  1783-ban  fogott  hozzá  a  kor  divatja
szerinti,  szentimentális  tájképi  kert,  korabeli  nevén  az  „Anglia”  tervezéséhez.  A tatai  kert  a
legkorábbi magyarországi angolkertek közé tartozik.
2014-ben megújították a szabadtéri  színpadot,  megszépült  a  kerti  sétány egy része is.  2015-ben
befejeződött  a  park  korhű  rekonstrukciója.  A  felújított  Nyári  lak  épület  földszintjén  a  tatai
származású Farkasházy Fisher Mór által elindított herendi porcelánmanufaktúra termékei láthatók,
az emeleti helyiségekben pedig európai angolkerteket bemutató tárlat tekinthető meg. Minden év
júniusában  a népművészet  iránt  érdeklődő közönség veszi  birtokba  az  Angolkertet,  ekkor kerül
ugyanis megrendezésre a Tatai Sokadalom.

Kálvária-domb és a Geológiai Múzeum
Tata legmagasabb pontja, a Kálvária-domb, amely nemcsak ragyogó panorámával ajándékoz meg
bennünket, hanem köveinek gazdagságával is. Tata híres kőfaragó központ volt. A Kálvária-domb
régi  neve  „Márványhegy”,  amit  az  itt  feltárt,  festői  szépségű,  fosszilis  ősmaradványokat  őrző
vörösmészkő után  kapott.  A Kálvária-domb lábánál  elhelyezkedő Geológiai  Múzeum gazdagon
tárja elénk a földtörténet középkorának rétegsorait és ősmaradványait.
A Kálvária-domb  és  tetején  a  Kálvária  kápolna,  valamint  a  kilátótorony  napjainkban  számos
rendezvény helyszínéül szolgál.

RENDEZVÉNYEK, FESZTIVÁLOK
Tata és környéke híres arról, hogy több olyan rendezvénnyel tud a nagyközönség elé állni, melyek
helyi és kistérségi vonzerejükön túl országos, sőt nemzetközi hatókörrel rendelkeznek, bemutatva
kisvárosunk és térségének ezer arcát.
Példák:
Tatai Patara-török kori történelmi fesztivál
Szent György napi lovasünnep
Víz, Zene, Virág Fesztivál
Öreg-tavi Nagy Halászat
Tatai Vadlúd Sokadalom


