Év Tájépítésze pályázat -Wallner Krisztina
3. Történeti kertek rekonstrukciója – Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje
Az előző EU-s ciklus során kiírt KEOP pályázatok lehetővé tették történeti kertek rekonstrukcióját, megújítását.
Tatán korábbi pályázati finanszírozással (altervezői közreműködésemmel) megkezdődött az Angolkert rekonstrukciója: megújult a Nyári-lak
(Kiskastély) és környezete a magterület főbb útjaival együtt, elbontották a tájsebként a Kiskastély elé épült szabadtéri színpad-lelátót, ill.
információs táblák és utcabútorok kerültek a parkba.
A KEOP pályázat lehetővé tette történeti kutatás és tájépítészeti terveink alapján az úthálózat rekonstrukciójának befejezését, a beerdősödött
angolpark fa-és cserjeállományának ritkítását, átlátások kitisztítását, roncsolt parkrészeken növénypótlásokat. Építészeti-vízépítési
rekonstrukcióként helyreállították a nyári konyhát, fahidat, műbarlangot, a Tükör-forrástavat, a környezetükkel együtt. Így a két ütem során az
Angolkert magterületének nagy része történeti hitelességgel megújulhatott.
Szintén történeti kutatáson alapuló rekonstrukciókra került sor Alcsúton, a Habsburg kastély parkjában:
úthálózat; hidak; Babaház kertje és az oroszlános kút; Kápolna udvari medence és környezete; Grotta és környezete; nagy dísztóban gejzír és
Hermina árok helyreállításával. Folytatódott az Alpinétum rekonstrukciója, a növényállomány ápolása és ritkítása, a kastély helyén teljes
fakivágás történt és öntözőrendszer épült ki a frekventált parkrészeken.
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3. Reconstruction of Historical Gardens - Landscape Garden in Tata and Garden of the Habsburg Castle in Alcsút
Thanks to the KEOP tenders in the previous budgetary period the reconstruction of historical gardens was possible. In Tata, the reconstruction of
the Angolkert ("English Garden") has begun with my contribution as a subcontractor. The Nyári (Summer) Residence and its surroundings along
with the paths of the core area have been renewed, the open-air stands in front of the Residence (which had damaged the landscape) have been
torn down and new information boards and street furniture have been installed. The tender made it possible to complete the reconstruction of
the road network, thinning the overpopulated trees and shrubs, clearing see-througs, and recovering the vegetation on destructed areas, all of
them according to historical research as well as to our design. The summer kitchen, the wooden bridge, the artifical cave, the Spring-pond and
their surroundings have been also renovated as hydraulic reconstruction. So in these two cycles the main part of the Angolkert's core area have
been renewed with historical accuracy.
A reconstruction based on historical research took place as well in the park Habsburg Castle in Alcsút. The path network, bridges, the Children's
Garden with the Lion Fountain, the pond and its surroundings in the Chapel's Court, the Grotta and its surroundings, the geyser in the Big Pond
and the Hermina Ditch have been renewed. The reconstruction of the Alpinetum has continued with thinning and grooming the plants. A fullfelling took place on the site of the castle and an automatic watering system has been built on frequented areas.
fotók / photos:
Tatai Angolkert rekonstrukciója – 1-2. ütem (tervezés: 2009-2014, kivitelezés: 2013-2015)
1.
Légifotó a felújítás előtt: beerdősült angolpark és a szabadtéri színpad óriás nézőtere által okozott tájseb – Aerial photo before
reconstruction (forrás / photo: Tata Város Önkormányzata, 2008)
2.
Gömbpanoráma felvétel a felújítás után a Nyári-lak (Kiskastély) fölött: jól látszik a felújított kerti úthálózat, a kisebb nézőtér és a ritkított
faállomány (fotó / photo: Grépály András) - Aerial photo after reconstruction
3.
Felújított Nyári-lak (Kiskastély) és Nyári konyha környezete - Aerial photo after reconstruction of Summer Residence and Kitchen
4.
Rekonstruált Tükör-forrástó (2015) – The Spring-pond after reconstruction (2015)
Alcsúti Habsburg kastély kertje, parkrekonstrukció
5.
A megújult park átnézeti térképe információs táblán – Renovated park on informations table
6.
Babaház kertje felújítás után és a tervezés alapjául szolgáló archív fotón– Children’s Garden after reconstruction and at old photo
7.
Babaház kerti lugas részletek – Details of Children’s Garden
8.
Babaház kerti lugas részletek - Details of Children’s Garden
9.
Oroszlános kút a felújítás után - Lion Fountain after reconstruction
10. Kápolna udvari medence a felújítás után - The pond and its surroundings in the Chapel's Court after reconstruction
Fotókat készítette / photos: Grépály András, Wallner Krisztina, gömbpanoráma: http://i360.hu/wallnerkrisztina/

Tatai Angolkert rekonstrukciója, 1-2. ütem
1. Légifotó a felújítás előtt: beerdősült angolpark és a szabadtéri színpad óriás nézőtere által okozott tájseb

2. Gömbpanoráma felvétel a felújítás után a Kiskastály fölött: jól látszik a felújított kerti úthálózat, a kisebb nézőtér és a ritkított faállomány
(fotó: Grépály András)

3. Felújított Kiskastély (Nyári-lak) és Nyári konyha környezete (fotó: Grépály András)

4. Rekonstruált Tükör-forrástó (2015)

Alcsúti Habsburg kastély kertje, parkrekonstrukció
5. A megújult park átnézeti térképe információs táblán
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felújítás után és a
tervezés alapjául
szolgáló archív fotón

7-8. Babaház kerti lugas részletek

9. Oroszlános kút a felújítás után

10. Kápolna udvari medence a felújítás után

