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Balaton, nyár, szerelem, művészetek, elegancia, társasági élet: július 16-án, szombaton 
Európa egyik legnagyobb területű magángalériája, a Pintér Aukciósház és a magyar 
tenger ékköve, a balatonfüredi Vaszary Villa közösen aukciót és jótékonysági estélyt 
szervez. Az aukció tisztán kereskedelmi jellegű, a megszokott feltételek között zajlik, 
míg az estély belépőjegyeiből származó bevétel csángó gyerekek balatoni nyaraltatását 
fogja szolgálni.
Az estély a Balaton egyik legelegánsabb eseménye lesz, fővédnöke Vizi E. Szilveszter, 

a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke, a védnökséget Navracsics Tibor 
miniszterelnök-helyettes vállalta el. Az estély háziasszonya Miklósa Erika, Liszt-díjas 
operaénekesnő. 
A program helyszíne mellett időpontja is tudatos választás volt, ugyanis ezen a héten 

zajlik a hagyományos és nagy tekintélynek örvendő Balatonfüredi Művészeti Fesztivál, 
és az estély napjának reggelén fut be a Kékszalag Vitorlásverseny mezőnye. A következő 
hétvége pedig immár 186. éve az Anna-bálé. Az estély hagyományteremtő céllal indul, 
és alkalmat kínál a politikai élet, a művészvilág, a gazdaság szereplői és a civil szféra 
kötetlen találkozására.
Az aukción a részvétel ingyenes, tematikája a klasszikus és 20. századi modern 

festmények, szobrok, műtárgyak, ékszerek, ezüstök, Zsolnay és Herendi porcelánok, 
sport, közlekedési, helytörténeti és balatoni relikviák, érdekességek, unikális 
levelezőlapok, könyvek a fenti témakörben, régi térképek, metszetek és más, 
meghökkentő, ám magas színvonalat képviselő egyéb érdekességek.
Az estélyre a belépőjegy ára 20.000 Ft, a remek hangulatról és színvonalas 

szórakoztatásról a Dresch Mihály Quartet és Kovács Ákos, a kitűnő gasztronómiáról az 
országos hírű Bergmann cukrászat, a koktélokról Lajsz András, a világ egyik leghíresebb 
mixere fog gondoskodni.
A kiállítás július 6-16-ig, minden nap 10.00-22.00-ig tekinthető meg a balatonfüredi 

Vaszary Villában. Az aukció július 16-án, szombaton 20.00 órakor, a jótékonysági estély 
22.00 órakor kezdődik.
A korlátozott férőhelyek miatt a jótékonysági estélyen való részvételhez előzetes 

regisztrációt szeretnénk kérni az info@pinterantik.hu címen július 12-ig. A 
bejelentkezéskor kérjük, tüntessék fel a nevet és az igényelt jegyek számát, és 
jegyenként 20.000 ft-ot utaljanak át a következő számlaszámra:

PSG Művészeti Nonprofit Alapítvány
10918001-00000088-40320001

A közlemény rovatba is kérnénk feltüntetni a nevet és a darabszámot.
Információ: info@pinterantik.hu, +36 1 311-30-30

www.pinterantik.hu        www.vaszaryvilla.hu
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A Pintér Galériát 20 éve Pintér Péter és felesége, Sonja alapította, már akkor is jelentős 
területtel, ami mára közel 2.000 nm-re  nőtte ki magát. Klasszikus bútorokból az egyik 
legszélesebb kínálatot tartja, több nagykövetséget, konzulátust, kastélyt rendezett be, 
és többek között az egyik legnagyobb beszállítója volt a Sándor Palotának.

Elton John részére készített berendezéseket, Steven Spielberg filmjeiben is felbukkannak 
bútorai, és számtalan más nagy produkció is folyamatosan bérli helyszínként vagy 
rendel berendezéseket a cégtől.

Tíz éve a Ház egy részén kortárs galériát működtet Pintér Sonja, ez az egyik 
legjelentősebb kortárs magángaléria Budapesten. A Pintér Sonja Kortárs Alapítvány 
szabadegyetemet fogad be, múzeum-pedagógiai programokban vesz részt, évente 8 
önálló kiállítást rendez, koncerteket, filmvetítéseket, közéleti összejöveteleket szervez. 
Mint nonprofit alapítvány, több gyűjtést szervezett és szervez folyamatosan.

2008 óta évente 10-12 festmény- és műtárgy árverést is tartanak, ezek közül is 
kiemelkedik a „Soha többet! Harmadszor” című, a kormány megbízásából rendezett 
aukciójuk, aminek teljes bevételét a vörös iszap károsultak javára fordították (összesen 
közel 20 millió forint). Most is rendkívüli alkalmat teremtettek a Vaszary Villában, első 
ízben lesz Magyarországon olyan tematikus árverés, ami kizárólag a Balatonról szól, a 
balatoni közönséget célozva meg a helyszínnel is.  

A Vaszary Villa egy évvel ezelőtt nyílt meg egy 1.7 milliárd forintos uniós beruházás 
részeként, melynek során Vaszary Kolos hercegprímás 1892-ben épült nyaralójából, 
később szovjet tiszti üdülőből rangos kiállításoknak és fellépőknek helyet adó művészeti 
központ létesült. A galéria Vaszary János festőművész munkásságának reprezentatív 
válogatásával nyitotta meg kapuját a nagyközönség előtt. Másik épületében a debreceni 
Déri Múzemból érkezett Szomolányi-gyűjtemény és a Kossuth-díjas Nádler István 
alkotásai kaptak helyet. A Vaszary-tárlatot Rockenbauer Zoltán rendezésében a „Márffy 
és Csinszka” kiállítás váltotta fel, melynek érdekessége volt, hogy a 70 Márffy festmény 
egyharmada itt volt először látható a nagyközönség számára. A B épületben jelenleg is 
a Német egység a Balatonnál című, Forgács Péter és Hámos Gusztáv kinematográfiai 
installációja tekinthető meg. Mindkét kiállítás az Európai Unió Tanácsa magyar 
elnökségének hivatalos programja. A Márffy-kiállítás helyén a napokban nyílt „A magyar 
festészet klasszikusai – Mednyánszkytól Barcsayig” című válogatás a Kecskeméti Képtár 
gyűjteményéből.

A Vaszary Villa tevékenységét egy szellemi védegylet, a művészeti, a gazdasági és a 
közélet neves személyiségeiből álló Vaszary Szalon támogatja, melynek tagja többek 
között háziasszonya, Miklósa Erika, Szőcs Géza kulturális államtitkár, Kovács Ákos 
előadóművész, Gulyás Dénes operaénekes, Oberfrank Pál, a Petőfi Színház igazgatója, 
Kubik Anna színművész, Pozsgay Imre egyetemi tanár, Straub Elek üzletember, 
Rockenbauer Zoltán művészettörténész, Pataki András, a Szegedi Kortárs Balett 
igazgatója. A villa működtetését, nemzetközi hírnevének megalapozását segíti a Mádl 
Dalma asszony által alapított Vaszary Villáért alapítvány.


