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KESZTHELY, Fenékpuszta műemléki együttese, Festeticskúria és majorsági épületegyüttes

ELŐZMÉNY
A terület első komoly szerepe a római kori időkre esik, amikor komoly 377x358 m-es
erődítménnyel védett település volt itt. A közel 85.000 m3 kőből épült létesítménynek mára
csak a töredékei maradtak meg. A barbárok betörésével az erőd megsemmisült, szerepe
megszűnt.
A második nagy történeti ideje Festetics Lászlóval indul, amikor László a fenékpusztai
majorságot kezdi fejleszteni versenylovak tenyésztése miatt. László még arab telivérekkel
próbálkozik, de I. Tasziló már angol telivérekkel kezd el foglalkozni. Az itt kialakult
majorság az 1930-as évekig Közép-Európa vezető lótenyésztő helye volt. Lovaik számtalan
eseményen nyertek, a lótenyésztésből komoly bevételeik voltak. Fenékpusztán azonban nem
csak lótenyésztés folyt, volt itt szarvasmarha tenyészet és birkákat is tartottak. A majorság
körüli földeken pedig növénytermesztés folyt. Ez az az időszak, amikor Fenékpuszta
fénykorát élte.
JELENLEGI ÁLLAPOT
A majorság összes épülete végveszélyben van. A tetőszerkezetek megrogytak, a folyamatos
beázástól az ácsszerkezetek csatlakozási pontjai tönkrementek. Szükséges a végleges
koncepciónak megfelelő új építészterv készítése, amely szem előtt tartja az eredeti állapot
hiteles helyreállítását. Ennek alátámasztása céljából el kell készíteni az épületek
építészettörténeti kutatását, az épületdiagnosztikát, értékleltárat, hogy azok eredményei
bekerülhessenek a tervekbe.
Az épületek vizesednek, a vakolatok lemállottak. Különösen feltűnő ez a kiskastély és az
istállók timpanonjainál. A kiskastély erkélye tönkremenetel előtt áll. A kancaistálló volt
üzemi részén a fa födémgerendák nagy része lehullott a falakról, a tetőszerkezet összeomlott.
FEJLESZTÉSI CÉL
A projekt céljait alapvetően meghatározza, hogy a fejlesztési terület a Balaton kiemelt
turisztikai fejlesztési térségben található, így a Fenékpusztai Majorság turisztikai
vonzerőfejlesztése a kiemelt turisztikai fejlesztési térség égisze alatt és célkitűzései mentén
valósulhat meg hatékonyan.
A projekt közvetlen célja a Fenékpusztai Majorság I. fejlesztési ütemének megvalósítása, a
terület turisztikai attrakcióként való működésének biztosítása. Cél, hogy a majorság korhű
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környezetben idézze meg a Festeticsek fénykorát, és az idelátogatók ne csupán egy lótartással
foglalkozó komplexumot lássanak, hanem egy a Festeticsek főnemesi rangjához méltó „főúri
szabadidő- és pihenőparkot”, amely komplex és élményelemekben gazdag szolgáltatásokat
kínál.
PROJEKTTARTALOM BEMUTATÁSA
A Fenékpusztai Majorság fejlesztése, és komplex turisztikai attrakcióvá formálása több
ütemben tervezett, jelen fejlesztési projekt az autentikus élménykeresés keresleti igényre
reagálva nyújt szolgáltatásokat: történeti piknikpark (Festeticsek korabeli vonatkozás), lovashintózás a Fenyves allén, lovaglás a Festeticsek által is belovagolt területeken, modern
interpretációs elemekkel felszerelt kiállítóterek
A Fenékpusztai Majorság fejlesztése önmagában is komplex és fenntartható fejlesztést jelent,
azonban alapvetően a térség kínálatának kompletté tételét szolgálja, illeszkedik a térség
fejlesztési logikájához.

KIÁLLÍTÁSI TARTALOM BEMUTATÁSA
A projektelem megvalósításának célja a Helikon Kastélymúzeum meglévő szolgáltatásainak
kiegészítése és a Festetics korszellem komplex megidézése a látogatók számára. A
fejlesztendő attrakciók összehangolásával olyan egyedülálló, emblematikus vonzerővel
egészül ki a kastély, amely a már meglévő kiállítási tartalmakat tovább bővíti.
Kiállítások:


Kiskastély
Az épület földszintjén a Festetics ménest és lótartást bemutató kiállítási tartalom:
o interaktív és statikus felületek,
o innovatív elemek a kiállításban,
o „játékos tanulás” megvalósítása
Az emeleten múzeumpedagógiai foglalkoztató kap majd helyet.



Kancaistálló
A felújított kancaistálló méretéből adódóan nem csupán a lótartás számára lesz
megfelelő. Míg az istálló egyik részében a hagyományos lótartás fog megvalósulni,
3

addig a másikban egy több funkciós közösségi tér kerül kialakításra rendezvények,
időszaki kiállítások számára.


Piknik- és főúri szabadidőpark
Az épületegyüttes déli udvarában kerül kialakításra a Festeticsek korát megidéző
piknik és főúri szabadidő park egy „fényképész stúdióval”. A fotósarokban a
látogatókról egy archív képhez hasonló fotógráfia tud készülni, melyet helyszínen elő
tudnak hívni vagy meg tudják osztani közösségi média felületeiken.



Postakocsi járat
A Keszthelyi Festetics-kastélyt és a fenékpusztai ménest a Fenyves allé köti össze. A
helyszín kiemelt attrakciója lesz a menetrendszerűen induló korhű postakocsi járat,
ami a Festetics-kastély parkjából indul. Fenékpusztán az épületkomplexum északi
részén, a Borjúistálló portikuszánál lesz kialakítva a postakocsi fogadópont.
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