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EZÜSTNET Egyesület 

 
Tatabányai NetNagyi Klub – Ezüstnet Egyesületi találkozó 

Tata és Tatabánya 2014. június 23. 

 

 

Már hagyománynak számít, hogy a két Internetes testvérszervezet évente közös 
kirándulást, programot szervez. 
 
Az igazi nyári családi pihenések előtt a Tatabányai NetNagyi Klub látta vendégül 
Egyesületünket, amikor 24 tagunk utazott ismét Tatára és Tatabányára. 
 
Délelőtt a Cseke tó partján, az Angolpark fa- és növény különlegességeivel és a 
park történelmi vonatkozásaival ismerkedtünk dr. Nemes Lajos botanikus professzor 
remek idegenvezetése segítségével.  
 

Az Angolkertet – amely hazánkban az első volt - gróf Esterházy Ferenc kérésére 
1783-ban Böhm Ferenc mérnök építette az Angliában kialakult tájkerti minták 
figyelembe vételével. Tata természeti és éghajlati adottságai kedveztek annak a 
felfogásnak, mely alapján a francia barokk kertek helyett természetes táji hatású 
parkot akartak létrehozni. A források, patakok, tavak, a betelepített növények u 
természetes elemeiből állt össze egy romantikus kert képe, melybe harmonikusan 
illeszkedtek az építészeti, szobrászati művek. Ekkor kezdték telepíteni az első fákat a 
mesterségesen kialakított Öreg-tó és Cseke-tó köré.  
A hihetetlenül változatos és sokszínű fák, ahogy méltóságteljesen felénk 
magasodnak egyszerűen lenyűgözőek. 
 
Néhány különlegesség: 

- Babiloni szomorúfűz, Kínából származik, itt ültették hazánk első példányát , 

- Kaukázusi szárnyasdió, Kelet Kaukázusból származik, az Angolpark talán 
legkülönlegesebb fája, 

- Keleti platán, valóságos ősfa, akár több száz évig is elél, magassága elérheti 
a 35 métert 

Az Angolpark platánfái közt még most is található jó pár első generációs, azaz 
minimum 250 éves fa, amit Versaillesból hoztak a park építése idején, 

- Szlavón tölgyek, Balkánról származik, az első példányokat az akkori 
Magyarország jelenleg Szerbiában található vidékéről hozták. Érdekesség: az 
olaszországi Velencét ebből a fából készült tartócölöpökre építették. 

Még nagyon sok fát, növényt mutatott be nekünk a professzor, természetesen a 
teljesség igénye nélkül. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1783
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%B6hm_Ferenc&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rn%C3%B6k
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A kert kialakításának kedvezett a feltörő források (Kék-forrás, Najád-forrás) vize, a 
természeti környezet és a Cseke-tó. A Tatabányai Szénbányák bányaművelésének 
hatására a karsztvíz-források rendszere az 1960-as évekre elapadt, így jelenleg 
mesterségesen biztosítják a víz szintjét. 

Érdekes információkat tudtunk meg a park építményeiről is. 

A park bejáratánál álló két kőgriff Schweiger Antal alkotása. Az európai uniós 
támogatással ismét régi pompájában látható Pálmaház már korábban is a turizmust 
szolgálta, mivel a benne kialakított kioszkban a 20. század elején is szívesen 
szórakoztak Tata város polgárai és a fővárosból ide érkezők. 

A sétányok mellett itt-ott különböző kerti építmények tűnnek a látogatók szeme elé. 
Ilyen a Pokol nevet viselő műbarlang, melynek egyik oldalán egy forrás vize csorog 
lefelé. A Műrom falaiba a vértes-szentkereszti templom 24 oszlop-, illetve 
pillérfejezetét építették be, köztük hat figurális, állatábrázolású követ is. Két római 
sírkövet is elhelyeztek itt. 

A szabályos nyolcszög alaprajzú, csúcsíves török mecsetet idéző kis épület 
érdekessége, hogy a hiedelmek szerint helyén egykor egy szentéletű török remete 
kunyhója állt. A török mecset közelében található, egy háromhajós templom 
maradványait utánzó rom romantikus stílusú falai a francia építész, Charles Moreau, 
nevéhez kötődnek. 

Az Angolpark legkorábbi épülete a Kiskastély, amely eredetileg nyári laknak épült, 
copf stílusban. Érdekessége a terasz lépcsője, mely a vízbe dobott kavics keltette 
koncentrikus köröket idézi. Az épület előtti lejtős területet egykoron Esterházy Miklós 
Ferenc gróf színielőadások megtartására használta. Felújítás és a szabadtéri 
színpad építkezése miatt csak távolról láthattuk a kastély épületét. 

1803-ban Kazinczy Ferenc is megtekintette az angolkertet, majd 1831-ben újból 
visszatért, és gyönyörködött a szép platánsorban. A látogatás emlékére 1964-ben 
állították fel a Kazinczy padot a Cseke-tó partján.  

A kellemes Angolparkban tett sétát egy közeli étteremben pihentük ki jóízű ebéd 
mellett. 

A közös ebéd után Tatabányára utaztunk át a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtárba. 

Itt Szilassi Andrea, a NetNagyi Klub vezetőjétől igen érdekfeszítő előadását 

hallgattunk meg az okos telefonok extra funkcióiról, és bemutatta ajánlásait a 
hasznos mobiltelefon alkalmazásokról. 

Ezt követően egy rövid összefoglalót mutattunk be az Egyesület életéből a 
vendéglátó barátaink részére. 

A jó hangulatú, tartalmas találkozónkról annak reményében köszöntünk el egymástól, 
hogy hamarosan folytatjuk ezt a szakmai és kulturális tekintetben is gyümölcsöző 
kapcsolatunkat. A szép élményekről készült rengeteg fotót a szokásos tárhelyeken 
mindkét szervezetnél megjelenítjük. 

Lejegyezte: Takács Márta 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1803
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kazinczy_Ferenc
http://hu.wikipedia.org/wiki/1831
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Plat%C3%A1nfa&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1964

