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A
bánhidai Szent Mihály-
templom állványokkal
van körülvéve. A város

legöregebb mûemlék épületé-
nek felújításán dolgoznak az
építõk. Ma már a megszépült
torony látványa fogadja a
Környe felõl érkezõket. Egy
nagy múltú mûemlék templom
renoválása felkelti az érdeklõ-
dést az épület múltja iránt is. A
bánhidai katolikus templom
története visszanyúlik a kö-
zépkorba. Azok közé a mûem-
lékek közé tartozik, amelyeket
a török hadak leromboltak, de
romjaik megmaradtak, s az
utódok újra felépítették, illetve
átépítették.

Rómer Flóris, a gyõri egy-
házmegye középkori mûemlé-
keirõl szóló írásában sajnálat-
tal állapította meg, hogy az
egyházmegye délkeleti része
mûemlékekben mennyire sze-
gény. Utalt a törökök pusztítá-
saira, majd számba vette a
megmaradt romokat. Vi-
dékünkrõl megemlíti a
vértes-keresztúri bazili-
kát, a száki templomot és
a bánhidai templom oldal
kapuzatát. Bél Mátyás is írt a
bánhidai templomról: „A négy-
szögletes kövekbõl épített, s
oly sok esemény után még
most is ép falakkal megmaradt
bánhidai templom egy cseppet
sem közönséges alapítóról ta-
núskodik.”

Bél Mátyás a törökök kiûzé-
se után járt ezen a tájon, s írá-
sa megcáfolja azt az állítást,
hogy 1543-ban a faluval együtt
a templom is teljesen elpusz-
tult volna. Bánhida a XVII. szá-
zadban sem volt néptelen. Ak-
kor református magyarok tele-

pültek be, de õk a XVIII. Szá-
zad elején elköltöztek. He-
lyükre katolikus szlovákok jöt-
tek. Esterházy József, miután
megvette a tatai uradalmat,
szintén szlovák telepeseket hí-
vott. A katolikus templomot te-
hát szlovák telepesek kezdték
felújítani. 1714-ben náddal fed-
ték be. 1732-ig a tatai plébáni-
ához tartozott a község. Akkor
önálló plébániát szerveztek.
1741-ben a bánhidaiak folya-
modvánnyal fordultak az ura-
dalomhoz, amelyben többek
között templomuk restaurálá-
sához is segítséget kértek. Az
uradalom örömmel segített.
„Megengedjük – írták -, hogy a
templom teljes helyreállítására
erdeinkbõl ott, ahol a
forstmesterünk kijelölni fogja,
100 öl fát vághassanak, s an-
nak árát templomukra fordít-
hassák”. A templomhoz réte-
ket és szántóföldeket is adomá-
nyoztak, s végül kifejezték re-

ményüket, hogy az újonnan
telepített német falvak is ipar-
kodnak templomot építeni. Ek-
kor Alsógalla és Felsõgalla még
Bánhida filiája volt. Ugyaneb-
ben az évben Katinka György
bánhidai plébános fordult ké-
réssel Esterházy Józsefhez,
hogy egy káplánt alkalmaz-
hasson, mert a Bánhidához
csatolt új telepes falvak meg-
növelték feladatait.

1755-ben plébániaházat épí-
tettek barokk stílusban. Terve-
zõje Fellner Jakab, a kor híres
építésze volt. Az õ tervei alap-

ján építették újjá a hajdan ro-
mán stílusú plébániatemplo-
mot is 1774 és 1776 között.
1782 után a templom értékes
egyházi tárgyakkal gazdago-
dott. A majki kamalduli szer-
zetesrend feloszlatása után
Bánhidára került a rokokó fa-
ragásokkal készített szószék, s
a fõoltáron látható két térdelõ
angyal is.

1794 és 1831 között Darnady
István volt a plébános. A hosz-
szú szolgálatának végén tartott
canonica visitatio jegyzõköny-
ve részletesen tájékoztat az
egyházközség életérõl. Itt csak
a templomról szóló rövid részt
idézem: „A bánhidai öreg plé-
bániatemplom szilárd építõ-
anyagból épült, de nem igen fér
el benne a nép. E templomot
Szent Mihály fõangyal tisztele-
tére szentelték fel. A toronyban
négy harang van. A templomto-
ronyban lévõ óra beszerzése a
község költségén történt”.

1885-ben épült a ma is ál-
ló templom Esterházy Fe-
renc kegyúr támogatásával
Tervezõje Feszty Adolf volt.
A neoromán stílusú temp-

lom alapterülete 494 m2. A
homlokfalon lévõ márványtáb-
la hirdeti az építtetõk és építõk
emlékét. Makk Béla plébános
kezdeményezésére 1929-ben
három új harangot öntettek.
1932-ben restaurálták a temp-
lomot, 1937-ben pedig orgonát
készíttettek. 

E
rövid ismertetésben a
templom történetének
legfontosabb adatait,

eseményeit tudtam csak ösz-
szefoglalni. Ezek sorába tarto-
zik a most folyó restaurálás is.

GYÜSZI LÁSZLÓ

A megújuló Szent Mihály
templom múltja

1885-ben épült a mai is
álló templom

Esterházy János a monarchia
széthullásakor tudatosan vál-
lalta a kisebbségi sorsot, politi-
kai tevékenysége során mindig
a Duna-medencei népek ösz-
szefogását és békés egymás
mellett élését hirdette. Neki, a
huszadik század jellegzetes
sorsú magyar politikusának ál-
lítanak szobrot vasárnap 15
órától Tatabányán, a Béke
Parkban.

– Siker koro-
názta a kezde-
ményezésün-
ket, így elké-
szülhetett a
szobor, Ester-
házy János új-
ra elnyeri mél-
tó helyét a ma-
gyar történe-

lem nagy alakjai között –
mondta el a kezdeményezõ
önkormányzati képviselõ. If-
jabb Petrássy Miklós, saját
képviselõi alapjából járult hoz-
zá nagyobb összeggel a szobor
elkészítéséhez, a környezet ki-
alakításához, de magánszemé-
lyek, szervezetek is adakoztak
a cél megvalósításáért.

– Esterházy János egy felvidé-
ki magyar politikus volt, aki
még a monarchia idején szüle-
tett, a trianoni békediktátumot
követõen pedig a felvidéki birto-
kain maradt és védte a kisebb-
ségi sorba került magyar testvé-
reit. Pártot is szervezett, ahol
egészen a második világháború
végéig kisebb-nagyobb sikerrel
védte a magyarság érdekeit –
mondta el ifj. Petrássy
Miklós. – Fontos róla azt is
tudni, hogy amikor  a Fel-
vidék déli részét Magyar-
országhoz visszacsatol-

ták, õ Szlovákia területén ma-
radt a családjával, és változatla-
nul a kisebbségi magyarok ér-
dekeit védte. Sajnos, jellegzetes
sorsú magyar politikusként ha-
lálra ítélték, amely egy szibériai
fogolytáborban érte õt, majd
hazaengedték és „kegyelembõl”
életfogytiglani börtönbüntetést
kapott. 1957-ben, súlyos tüdõ-
betegségben halt meg. 

A képviselõ a politikus lá-
nyát, gróf Esterházy Malfatti
Alice-t idézte, aki azt mondta
édesapjáról: élete több szakasz-
ra osztható, ebbõl az utolsó a
feltámadás idõszaka, amikor az
elfeledettségbõl, meghurcolta-
tásból felszabadul, feltámad, és
ismét elnyeri méltó helyét a ma-
gyar történelem nagyjai között.
Péterffy László szobrászmû-
vész ezt a gondolatot valósította
meg alkotásával, melyben a
büszke, méltóságteljes alak,
mintegy kilép egy kõtömbbõl.

A szervezõk kérik, hogy aki
megtiszteli jelenlétével a szobor-
avatást, koszorút ne, csak egy
szál virágot vigyen magával, így

emlékezve a mártír sorsú
magyar politikusra. 

Fehér kõtömb õrzi
Esterházy János emlékét

n ifj. Petrássy
Miklós

Gróf Esterházy 
Malfatti Alice: 

„S mert az akkori egyéni 
sorsok a mostaniaktól alig

különböznek, szép lenne egy
emlékkertet létesíteni, ahová

minden magyar elhozna 
egy kis földet vidékérõl 

és egy keresztet, jelképül 
az elszenvedettekért, 

a halottaiért, 
az üldözöttekért.”

E hidegben is "nyaraló" és
persze gyógyuló vendégek kö-
rében   - a  Ceragem Master
termo-akupresszúrás masz-
százságy 4 féle terápiája közül
-  talán a hõterápia  a legnép-
szerûbb. Az áldásos hõterápia
ugyanis nem csak a nyarat
idézi, hanem a szervezetre
gyakorolt kedvezõ hatása
révén serkenti a vérkeringést,
segíti a méregtelenítést, csil-
lapítja, ill. megszûnteti a fáj-
dalmakat, oldja a stresszt, sõt
az alvászavarokra is kedvezõ
hatással van. 

A hõterápiához közvetlenül
kapcsolódik a fényterápia.
Fényre minden élõlénynek
szüksége van. Az õsz bekö-
szöntével ahogy csökken a
napsütéses órák száma, úgy
kedvünk is borongósabbá
válik. Sõt a D-vitamin
képzõdéséhez nélkülözhetet-
len napfényhez sem jutunk
hozzá. A Ceragem masszázs-
ágy fényterápiája mindezekre
megoldást kínál! E mellett az

infravörös és a hélium csök-
kenti, illetve megszûnteti a
szervezetben lévõ gyulladá-
sokat, gócokat.  Eredménye-
sen gyógyíthatók vele a külön-
bözõ bõrbetegségek is.  

A Ceragem ágy hatékony-
ságát  kiropratika is biztosítja.
Egy jáde köves görgõ halad
végig a gerinc vonalán oda-
vissza, amely a farkcsonttól a
nyakszirtig masszíroz. Ennek
segítségével történik meg a
gerincoszlop rendellenessé-
geinek korrigálása, és a hosz-
szanti hátizmok végigmasszí-
rozása. Hatásmechanizmusá-
nak köszönhetõen orvosolja a
gerincferdülést, a porckorong-
sérvet és egyéb gerincbetegsé-
geket. Ugyanakkor a hosszan-
ti hátizmok végigmasszírozá-
sával megszûnteti az
izomcsomókat, feloldja a leta-
padásokat, és erõsíti a tartóiz-
mokat.   
A 40 perces alternatív terá-

piás kezelés legnagyobb ré-
szét azonban az akupresszúra

teszi ki. A távol-keleten már
évezredek óta ismert aku-
presszúra hatékonyságáról
ma már bárki meggyõzõdhet,
ha  ellátogat a tatabányai
Ceragembe. Ennek köszön-
hetõen ugyanis minden egyes
szervünk fájdalommentesen
és mellékhatások nélkül gyó-
gyul. A 15 akupresszúrás
pont olyan beteg-
ségek gyógyí-
tására ad lehe-
tõséget, mint a
szív- és érrend-
szeri betegségek
(magas- és ala-
csony vérnyo-
más, érszû-
kület, stb.),
emésztõszervi megbetegedés-
ek (cukorbetegség, máj- és
epe betegségek, székrekedés,
hasmenés, stb.) vagy a moz-
gásszervi betegségek. A fáj-
dalom csillapításában is rend-
kívül fontos szerepet tölt be.
Ugyanakkor beindítja a szer-
vezet öngyógyító mechaniz-
musát, és erõsíti az immun-
rendszert.  

A Ceragem masszázságy
legkülönlegesebb része a jáde
kõ, amely közvetlenül érint-
kezik testünkkel, hiszen a
matracban lévõ görgõ és a
kézi kezelõk is mind ebbõl az
értékes kõbõl készültek.
(Maga a Cergem név jelentése
is e kincset érõ kõre utal.) A

jáde kõ gyógyhatásai közül
érdemes kiemeli a szíverõsítõ,
hallás-és látásjavító, vérke-
ringés serkentõ hatását.      

Az intenzív  40
perces terápiát minden

alkalommal könnyed
tornával kezdik meg a gyó-

gyulni vágyók. A testmozgás
mellett a zene, az éneklés, a jó
hangulat, és a vidámság szin-
tén része a gyógyító terápiá-
nak. A kezelések közben

pedig képzett oktatók adnak
felvilágosítást a Ceragem ágy
használatával és hatásmecha-
nizmusával kapcsolatban,
illetve egyéb egészségügyi
témában.

Fontos hangsúlyozni, hogy a
Ceragem Master termo-aku-
presszúrás masszázságy hasz-
nálata nem csak a már meg-
lévõ betegségek gyógyításá-
ban segít, hanem a ma már
oly fontos prevencióban is. 4
éves kortól szinte bárki
használhatja, akinek fontos az
egészsége!    

Látogasson el még ma a
tatabányai Ceragembe, ahol
minden nap térítésmentesen,
mellékhatások nélkül gyó-
gyulhat!  

És ne feledje: a Ceragemben
mindig süt a nap!    

A Ceragemben mindig süt a nap!
GYÓGYULÁS, JÓKEDV, VIDÁMSÁG

Korán beköszöntött az õsz. A nyári forróság
ma már sokunk számára távoli emléknek tû-
nik, ám vannak, akik egész évben "nyaralnak".
Õk azok, akik a tatabányai Ceragem gyógyító
terápiáit veszik igénybe nap mint nap: esõ-
ben, szélben, hóviharban, napsütésben… Mert
õk a gyógyulást választják!

A tatabányai Ceragem Központba 
megérkezett a Ceragem vállalat legújabb 

gyógyító eszköze, 
a GOODLE FLOOR infra hõmatrac! 

A jáde követ és a vörös gyógyföldet tartalmazó matrac
használatával a gyógyulási folyamatok felerõsödnek.

A Ceragem Master termo-akupresszúrás
masszázsággyal együtthasználva pedig 

komplett gyógyhatást eredményez.   

Próbálja ki Ön is térítésmentesen!

A tatabányai Ceragem Központ szeretettel várja minden régi és új vendégét bemutatótermében:
Tatabánya- Bánhida, Árpád u. 17. sz. alatt hétfõtõl péntekig 8- 18 óráig, szombaton 8-14 óráig.  

Érdeklõdjön a 34/788-675, 06/20 9 354-132- es telefonszámokon.

(PR)


