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Romantikus angolpark a vizek városában
Tata, a vizek városa, nem véletlen e hangzatos cím, a mindenki által ismert Öreg-tó mellett érdemes
felkeresni a város keleti felén fekvõ romantikus Cseke-tavat, és az azt körülölelõ, gyönyörû ligeteivel,
sétányaival és mûemlékeivel méltán népszerû Angolparkot.Az Angolpark története és építményei
Magyarország elsõ angol típusú kertjét 1783-ban az Esterházy család megbízásából Bõhm Ferenc
uradalmi mérnök telepítette. Az angolkertek az 1700-as évek közepén jöttek divatba. A francia kert merev,
szigorú formái helyett a fákat és bokrokat nem szabályos mértani rendben, hanem csoportokban ültették úgy,
hogy minden oldalról szép látványt nyújtsanak. Közöttük leheveredésre, piknikezésre csábító pázsit borította
a talajt. Érdekesség, hogy Tatán ültették hazánkban elõször szomorú fûzeket. Ez a Kínából származó szép
növény a romantika korának jellegzetes kerti dísze, késõbb egyik legelterjedtebb fafajtánk lett. A kert
kialakításának kedvezett az itteni források feltörõ vize és a Cseke-tó, nem véletlen, hogy elsõsorban
vízkedvelõ növényeket ültettek ide.Mûromok
Az Angolpark északi részén, nem messze a tótól találjuk a Charles Moreau által tervezett romantikus
mûromokat. Az 1801-ben emelt építményhez egy kis ívelt kõhídon át juthatunk, a mûromok igazi romok
felhasználásával épültek, többek közt a közeli vértesszentkereszti román kori apátság tucatnyi oszlop- és
pillérkötegei, valamint dombormûves római sírkövek is beépítésre kerültek. A hajdani, közelben fakadó
karsztforrások patakja a mûromokon folyt keresztül. Az Esterházyak alakították ki az építmény római fürdõ
jellegét, régebben Mátyás király idejében valóban fürdõ állt ezen a helyen.Egyéb épületek
Ugyancsak Charles Moreau tervezte a tó déli partján álló, 1850-ben épült, romantikus stílusú Török
Mecsetet. A kissé elhanyagolt épület elõtti padot, Kazinczy Ferenc látogatásainak emlékére állították.
A park bejáratától nem messze van a szépen felújított pálmaház épülete, amely már régóta
vendéglátóhelyként üzemel. Nem messze tõle egy mesterséges barlang, az Avernus-barlang látható. A
kiskastély kissé elhagyatottnak tûnõ klasszicizáló, késõ barokk épületét Fellner Jakab kezdte építeni, majd
1784-ben fejezték be. Az Esterházyak hajdani nyári lakában ma hivatalok mûködnek. Az elõtte lévõ füves
területen Esterházy Ferenc gróf a két világháború között nagyszabású kulturális rendezvénysorozatot
szervezett. A mostani szabadtéri színpad is a közelben van.
1948-ban a londoni olimpiára készülõdõ sportolók megkapták az Angolpark egy részét a felkészülésükhöz.
Stílusosan az Angolparkot szemelték ki az akkori vezetõk, a helyi párás, nyirkos mikroklíma a londonihoz
hasonlító volta miatt. A sikeres olimpiai szereplés után véglegesítették az edzõtábort.A Cseke-tó
A 23 hektáros, két kis szigettel rendelkezõ, hangulatos Cseke-tavat mesterséges töltés mögött, a hajdan
bõvizû források vizével hozták létre. A tavat tápláló források a közeli bányák karsztvízkitermelése miatt az
1960-as években jórészt kiapadtak, a tó vízszintje rohamosan süllyedni kezdett, megmentésére az
Öreg-tóból szivattyúzták át a vizet. A tó igazi horgászparadicsom, a hatalmas platánfák, vízre lógó
szomorúfüzek között a tó teljes hosszában sorakoznak a kapásra váró horgászok.
Az egész Angolparkot átszövik a hangulatos kis sétautak, a mindig zöld gyep, a fenséges platánóriások,
szomorú füzek elképesztõ nyugalmat árasztanak.Gyakorlati tudnivalókMegközelítés:
Tata központi útjáról, az Ady Endre utcából nyílik a Hattyúliget utca, ezen 5 perc alatt a park bejáratánál
vagyunk. Ugyancsak az Ady utcából nyíló Szabadság téren keresztül is elérhetõ a park.
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