MÁSÉRT VÁLLALKOZÓ?

Az érték kötelez – Folly Arborétum és Borászat
Szerző: Lekics Valéria közgazdász

Dr. Folly Réka a család badacsonyörsi birtokán
szövi tovább az ősök százesztendős álmát;
tarka virágok övezte különleges cédrusok és
ciprusok ágaskodnak a meredek hegyoldalon,
lejjebb pedig ódon pince várja a bor szerelmeseit. A Folly család negyedik generációja fogott
össze azért, hogy a dédnagyapa Dr. Folly Gyula
által 1905-ben létrehozott kertet megőrizzék,
tovább gyarapítsák és bemutassák az érdeklődőknek. Azért, hogy az álom gazdasági értelemben is realitás lehessen, érdekes és párját
ritkító vállalkozásba kezdtek.
Réka orvosnak tanult, majd fogorvosi diplomát
szerzett azért, hogy több időt tölthessen családjával. Édesapja halálát követően ő volt a
négy testvér közül az, aki bátorságot érzett
a birtok átvételére, így 2011-ben közgazdász
férje támogatását élvezve elindította vállalkozásukat, a Folly Arborétum és Borászat Kft.-t.
A családi borászat a 19. sz. közepére nyúlik
vissza a szépnagyapa jóvoltából. Az első
különös fákat, távoli tájakon őshonos egzótákat az orvos dédnagyapa ültette mintegy
száztíz éve, majd a közgazdász nagyapa Dr.
Folly Gyula – az 1950-ben történt államosítást követően is – tovább gyarapította az állományt. Az agrármérnök édesapa Folly Gyula
1977-ben faiskolát kezdett üzemeltetni és a
rendszerváltás után visszavásárolta a családi
birtokot.
A vállalkozás tevékenysége három pilléren
nyugszik: az arborétum, a saját szaporítású
facsemetéket és cserjéket árusító faiskola és
a borászat. Ez a hármas szimbiózis Magyarországon egyedülállónak mondható, de Olasz-
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országban és Franciaországban vannak rá
példák. Az arborétum 5 hektáros meredek
hegyoldalon fekszik, és a kert különleges mikroklímája miatt olyan ritka fenyőfélék is megélnek itt, mint a platánkérgű diófenyő vagy az
óriástobozú fenyő. A kert első jelentős infrastrukturális fejlesztése 2014-ben, egy sikeres
pályázatnak köszönhetően valósult meg: sok új
és látványos fafajtát telepítettek be, a teraszos
művelésre kialakított hegyoldal tájba illeszkedő
bazaltköves támfalait rekonstruálták, helyben
keletkező kéreg borítású sétautakat, tanösvényeket alakítottak ki. Ma már digitális térképen
kereshetők az egyes növények és botanikai
különlegességek, impozáns táblák kalauzolják
a látogatókat. A dendrológiai érdekességek
után kutató emberek gyermekei is kellemes
időt tölthetnek itt; fenyőpallókon tehetik próbára egyensúlyozó képességüket, idejekorán
megpróbálhatnak kitörni a mókuskerékből, a
fenyőillattól elbódultan ringatózhatnak a fákat
összekötő függőágyakban. Legújabb, 2018-as
fejlesztések eredményeképpen szép tornácos fogadóépület várja a látogatókat étellel,
helyben készült szörpkülönlegességekkel.
Az arborétum szerves részeként működő borászat 15 hektáros szőlőterületről szüretel évről
évre. Az előző generációk még csak folyóbort
kínáltak, Rékáék viszont 2011-től palackba
töltik a borvidék hagyományos - ottonel muskotály, budai zöld, szürkebarát, olaszrizling és
kéknyelű – borait. A kert szörp-, vagy borkóstolóra érvényes jeggyel kombináltan is látogatható, de a kommentált borkóstolók helyszíne a
jövőben a most épülő pince lesz.

Magyarország legjobban karbantartott arborétuma mára önfenntartó lett, a látogatók
száma 8 év alatt több mint tízszeresére emelkedett, 20 állandó alkalmazottja mellett idénymunkásokat is foglalkoztat, saját területén
felül további szőlőterületeket bérel.
A Folly család elhivatottságot érez a fiatalok
környezeti nevelésében is, hiszen az arborétumot előzetes bejelentkezést követően ingyen
látogathatják óvodás és iskolás csoportok.
Nyílt napot is tartanak minden évben, amikor
mindenki számára térítésmentes a látogatás.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park fokozottan
védett területén elhelyezkedő Folly Arborétum
a világ dendrológusainak Mekkája lett, és a
szakértő munka elismeréseképpen 2017-ben
elnyerte az év ökoturisztikai tanösvénye címet
(Földművelésügyi Minisztérium és a Magyar
Turisztikai Ügynökség).
A cég társadalmi felelősségvállalása kis
méretéhez mérten kimagasló: az óriástobozok árverésén befolyó pénzösszeg a helyi
óvodát gyarapítja, a Down Világnap alkalmából értékesített Buboréka boruk bevétele
a Down-szindrómás gyerekek fejlesztését
szolgálja. Ez évente közel 1 millió forintot
tesz ki.
Réka vállalkozása tehát egy elköteleződés,
amit gazdaságosan és fenntartható módon
próbál megvalósítani. Mottója: élményt nyújtani – értéket tovább vinni. Maga szereti a
turistacsoportokat végigvezetni a kerten, hogy
átadhassa mindazt a családi történetet a küzdelemről, hitről, odaadó munkáról, amiről a fák
is mesélni tudnának.
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Vállalkozás
CÉGNÉV

Folly Arborétum és Borászat Kft.

ALAPÍTÁS ÉVE

2011.

TEVÉKENYSÉG

arborétum fenntartása és bemutatása, facsemeték árusítása,
bortermelés

TELEPHELY

Badacsonyörs

FOGLALKOZTATOTTAK
SZÁMA
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DÍJAK

Az év ökoturisztikai tanösvénye 2017.

Valóban felelős vállalkozás?
Hagyományos…
…arborétum

Általában állami költségvetési intézmény, melynek
célja az ismeretterjesztés

Ősök örökségének megtartása, felvirágoztatása,
bemutatása

…borászat

Többnyire monokultúrás művelés, skálahatékonyság,
nagy üzemméret, világfajták, export

Az arborétummal szerves egységet alkot, mind a
tájban, mind a gazdálkodásban, hagyományos borok,
belföldi értékesítés

… faiskola

Népszerű, nyereséges fajták szaporítása és árusítása

Különleges fajták terjesztése, megismertetése,
honosítása
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