
  
 

   
 
 

Tata Város Önkormányzata 
képzőművészeti pályázatot hirdet tatai általános- és középiskolai tanulók számára 

 

„KIRÁLYOK TATÁN”  
címmel, 

 
két korcsoportban (10-14 évesek és 14-18 évesek). 

 
Egy pályázó egy darab, témájában a pályázat címéhez kapcsolódó, 

 A/2-es méretű festménnyel / grafikával,  
vagy tetszőleges méretű kisplasztikával 

vehet részt a pályázaton. 
 

Az alkotáshoz  
a jelen pályázati felhíváshoz mellékelt 

adatlapot kell csatolni, melyen feltüntetendő 
az alkotás címe, 

a pályázó neve, életkora, lakcíme, telefonszáma, 
valamint iskolája és szaktanára neve. 

 
A pályázatok benyújtásának határideje és helye: 

2010. május 10. 
Tata Város Polgármesteri Hivatala, 120-as szoba. 

 
A pályázatokat háromtagú zsűri bírálja el. 

 
A pályázat eredményhirdetésére a Nagy Alkotónap keretében,  

2010. májusában kerül sor.  
A kiállításon szereplő rajzok alkotói, illetve a díjazottak írásos meghívót kapnak az 

eredményhirdetésre. 
 

A legkiválóbb alkotásokat készítők meghívást kapnak  
a 2010. augusztus 2-ától 7-éig tartó 8. Tatai Tehetséggondozó Művészeti táborba,  

melyet Tata város Önkormányzata szervez. 
 
 

Tata, 2010. március 31. 
 
 

Michl József 
polgármester 

Tata Város Önkormányzata 

Robozné Schőnfeld Zsuzsanna 
alpolgármester 

Tata Város Önkormányzata 



    
 
 
 
 

„KIRÁLYOK TATÁN”  
képzőművészeti pályázat 

 
ADATLAP 

 
 

Az alkotás címe:  

 

 műfaja: festmény/grafika  kisplasztika 

 
 
A pályázó korcsoportja: 10-14 éves   14-18 éves 

 neve:  

 életkora:  

 lakcíme:  

 telefonszáma:  

 iskolájának neve:  

 szaktanárának neve:  

 



  
 

Királyok Tatán 
 

A legelső uralkodó, aki bizonyíthatóan Tatán tartózkodott Zsigmond császár volt. Ő 
építtette fel a négy saroktornyos várat, melyben többször megpihent. Tatát nagyon 
megszerette a király, ezt gyakori látogatásai bizonyítják, hiszen német-római császárként is 
gyakran vendégeskedett a vár falai között. Zsigmond uralkodása alatt az újonnan felépült tatai 
várat (1409) számos király és külföldi követ látta.  

A várat és a hozzá tartozó városokat 1471-ben szerezte meg Mátyás király , aki 
többször is megjelent Tatán. Ilyenkor Mátyás főként pihenéssel, vadászattal töltötte idejét. 
Híresek voltak a királyi udvar lakomái is, ahol nemcsak finom ételeket szolgáltak fel, hanem 
komoly eszmecseréket, vitákat is folytattak. Ebből az időből van ismeretünk arról is, hogy 
vizát (nagy méretű halat) telepítettek az Öreg-tóba. 
 Mátyás királyt követte a trónon II. Ulászló (Dobzse László). Ő fejeztette be a tatai vár 
Mátyás alatt elkezdett építkezéseit is. Ulászló szintén sokat vadászott a környéken, amit 
nagyon szeretett, mert még Mátyásnál is sokkal több időt töltött Tatán. Uralkodása alatt 
egyszer (1510-ben) országgyűlést tartottak Tatán. Ekkor több külföldi követ is megjelent, így 
a város ismét európai hírnévre tett szert. A Jagelló-korban a királyi konyhát Tatáról és 
környékéről látták el hallal, s más terményekkel is. 
 Ulászló fia a még gyermekkorú II. Lajos  is vendégeskedett a vár falai között. A 
gyerekkirály volt az első hazai uralkodó, aki nagyon szerette a kutyákat. Ő már nemcsak 
vadászatokhoz vásárolt ebeket, hanem számos kutyát tartott kedvtelésből is. Amikor elindult a 
végzetes mohácsi csatába (1526), még haza üzent hogy míg távol van, kutyáit feltétlenül 
rendesen gondozzák.  

Az ezt követő viharos évszázadok nem tették lehetővé, hogy újra király látogasson 
Tatára. I. Ferenc császár töltött el családjával néhány hónapot az Esterházy kastélyban, mikor 
Napóleon hadai kiűzték őt és katonáit Ausztriából (1809). Ebben az időben nem sok 
ünneplésre nyílt lehetősége a tataiaknak, hiszen a vesztes győri csata után a francia katonák 
Tatáról is vittek el hadizsákmányt. A mogorva császár végül a kastély tornyában írta alá a 
békeszerződést a francia császárral. Nem sokkal később, nem kis meglepetésre, Ferenc a 
lányát, Mária Lujzát Napóleonhoz adta feleségül. 
 Néhány évtizednek el kellett telnie, hogy újra koronás főt láthasson városában Tata 
népe. Ferenc József többször is megfordult Tatán, mégis a leghíresebb látogatása 1897-ben 
történt. Ekkor Tata vidékén tartották az éves országos hadgyakorlatot, melyen rengeteg katona 
vett részt. A hadgyakorlat megtekintésére majd minden ország küldött katonai képviselőt, de 
többek meglepetésére maga a német császár is személyesen eljött. II. Vilmos, a bajszos 
császár Ferenc Józseffel együtt a kastélyban kapott szállást. Ennek örömére a lakosság óriási 
ünnepléssel fogadta az ide érkező uralkodókat. Díszkapukat állítottak és sorfalat álltak a 
bevonuláshoz. Az illusztris vendégek esténként nagy vigadozást tartottak az Öreg tó partján, 
nappal pedig kilovagoltak a földekre ahol megszemlélték a masírozó katonákat. Erre az 
ünnepi alkalomra vezették be Tatán (egyedülálló újításként az acetilén gázzal működő) 
közvilágítást. Szabadidejüket vadászattal töltötték. A hadgyakorlat befejeztével óriási 
örömünnep közepette vonattal távoztak Tatáról. 
 Nem fogadta már ováció IV. (Boldog) Károlyt  mikor Tatára érkezett. IV. Károly az 
első világháború végén elvesztette országait, de magyarországi hívei azt tanácsolták neki, 
hogy jöjjön haza, s újra királlyá teszik. Amikor Károly megtudta, hogy hívei fegyveres 
ellenállásba ütköztek Budaörsnél (1921), akkor feladta az előrenyomulást. Külföldi országok 
nyomására először a tatai kastélyba, majd a tihanyi apátság területére internálták (őrizetbe 
vetették), majd azután elszállították az országból, hogy többet ne jöhessen vissza. 

 
(Schmidtmayer Richárd régész, Kuny Domokos Megyei Múzeum) 


