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 alatonfüred- a reformkori városrész újjáélesztése

A reformkor, a nemzeti öntudat kibontakozásának központja Balatonfüred. A 
kor divatja szerint az ásványvizes forrásokra és a Balaton vizének gyógyerejére 
épülő fürdővárosban szerveződött szellemi és kulturális élet szabadtéri 
szalonjai, a társas élet érintkezési helyei a sétaterek és parkok voltak. 
A reformkori városrész megújításának központi eleme  a közterek felújítása . 
A kulturális hagyatékra támaszkodó köztérfelújítás célja, hogy Balatonfüred a 
fürdővárosok európai rangsorában egykor betöltött előkelő helyét visszanyerje. 
Nemes anyag- és növényhasználat, egyedi tervezésű köztéri bútorok, új ivó 
kutak kötik össze Jókai, Blaha, Kisfaludy világát a mai látogatókkal.  

Balatonfüred - the revitalization of a hungarian reform era city space 

Balatonfüred was the centre of the evolvement of national self-awareness in 
the Hungarian reform era. According to the fashion of the era an intellectual 
and cultural open-air saloon was developed. The mineral springs and the 
healing water of lake Balaton made the little Spa city with its strolling areas 
and parks a perfect location.
The main aim of the reconstruction work was the revitalization of the open 
spaces. Their renewal was based on their cultural heritage. It was important 
to give back the city its former place in the rank of European Spa cities. Nobel 
use of materials and plants, individually designed open space furniture and 
new fountains connect the world of Jókai, Blaha, Kisfaludy with the visitor of 
today.
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