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ELŐZMÉNY
Szántód-Szántódpuszta a magyar műemlékek kiemelkedő, egyedülállóan egyben maradt
példája. A Tihanyi Bencés Apátság alapítólevelében is szerepel, de igazi fénykorát a török
hódoltságot követő újjáépítése után élte, miután a teljesen kifosztott, felégetett majorság
újjáépítését Grassó Vilibald tihanyi apát elkezdte.
A majorságban a gazdaságban dolgozó, az állatokat gondozó cselédség lakóházai, az állatok
(ólak, istállók) és a termények (magtárak, pajták, vermek) tárolására szolgáló épületek álltak.
A pusztához tartozott még a birtokot igazgató gazdatiszt kastélya (kúriája) és egy kápolna is.
A majorság felett a keresztény értékeket hirdeti a Szent Kristóf kápolna, amely ugyan nem
része a majorságnak1, azonban beágyazódik a majorság területébe. A kápolna dombról
gyönyörű kilátás nyílik a Balaton felé.
A majorság fejlesztését, korszerűbb technológia alkalmazását, új épületek építését a
mezőgazdasági termékek iránti igények növekedése indította el a 19. század közepén. A ma is
látható épületek többsége már szerepel a majorságot ábrázoló, 1860-ban készített térképen,
míg a puszta végleges arculata a 19. század végére alakult ki. Szántódpuszta épületei
megőrizték a folyamatos fejlesztés nyomait. Az épületeket rendeltetésüknek megfelelően
csoportosították, építésük helyét pedig a domborzati és az időjárási viszonyok
figyelembevételével alakították ki.
Szántódpuszta egyedi értéke, hogy eredeti helyszínén őrizte meg a régebbi korok
gazdálkodásának és életmódjának emlékeit. Az épületeket 1974-ben vette át a Somogy
megyei Tanács Idegenforgalmi Hivatala, ezután kezdődött meg az a felújítás, melynek
színvonalát Europa Nostra díjjal ismerték el 1994-ben.
Szántódpuszta épületeit, kiállításait és rendezvényeit az elmúlt évtizedek folyamán sokan
keresték fel, vannak generációkon átívelően visszajáró vendégek is. A majorság értékeinek
megőrzése és a látogatói szám növelése érdekében a majorság épületei felújításra, a
látványosságok, attrakciók pedig megújításra szorulnak. Szántódpuszta fejlesztésére
összeállított javaslatcsomag, több lépcsőben szeretné létrehozni a „Élő majort” amelyik
eredeti környezetben mutatja be, teszi átélhetővé a 19. századi majorság működését,
termelését, az ott élők életét.

1 A kápolna a körülötte lévő kis földterülettel a katolikus egyház tulajdona.
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A terület kiváló rendezvényszervezési lehetőséggel rendelkezik, jelenleg is fogathajtó
versenyeknek ad otthont, valamint különböző hagyományápoló rendezvények színtere.
Szántódpuszta felújításakor a cél az, hogy olyan élő majort (Living History Museum)
hozzunk létre, ahol a látogatók egy 150-200 évvel ezelőtti falu, illetve majorság életének
szinte minden elemét megismerhetik, sőt hangsúlyozottan újraélhetik. Külön figyelmet kap a
fiatalabb, iskolás nemzedék, akik számára a hely iskolás foglalkozások, (osztály)kirándulások,
táborok színtere lenne.
JELENLEGI ÁLLAPOT
A terület mára teljesen elhanyagolt állapotba került, bár a kiállítások működnek. Az épületek
állaga leromlott, az összes épület felújításra szorul. Az épületek falazatai vizesednek, a tetők
többsége beázik, néhány tető tetőszerkezete is károsodott.
A terület jelenleg is részben turisztikai célokat szolgál, vannak működő kiállítások, valamint
rendezvények helyszíneként is ismert. A területen vannak szálláshelyek is a régi
cselédlakásokban, amelyek főszezonban kiadásra kerülnek.
FEJLESZTÉSI CÉL
Szántódpuszta fejlesztések fő célja a páratlan kulturális örökség hosszú távú megvédésével,
valamint új attrakciók, az „Élő major” fejlesztésével, továbbá több célcsoport elvárásának
való megfeleléssel a látogatói létszám jelentős növelése, a visszatérő látogatói kör
kialakítása.
A fejlesztés közvetlenül hozzájárul a Balatoni térség fejlesztéséhez, a családoknak szóló,
hiánypótló fél-, egy napos attrakció biztosításával.

PROJEKTTARTALOM BEMUTATÁSA
A szántódpusztai major tervezett attrakcióinak irányvonala, hogy megőrizve eddigi jellegét,
élő majorként egyedi élményt nyújtson az idelátogatók számára. A major arculatának és
szolgáltatásainak célja, hogy felélessze a major hajdan volt fénykorát és egy nyugodt vidéki
környezetet nyújtson az ideérkezők számára. Cél, hogy a látogatók ne csupán egy
állattartással foglalkozó komplexumot lássanak, hanem egy több funkcióval rendelkező
színvonalas épületegyüttest, ahol többek között betekintést kaphatnak a sajtkészítés vagy a
kovácsmesterség mozzanataiba. Magyarországon egyedülálló módon a látogató átélheti, hogy
milyenek is lehettek az itt élők mindennapjai. Az élő major koncepció keretében az itt
dolgozók korhű ruhákban fogadnák a látogatókat és vonnák be az itt lévő mindennapjaikba az
érdeklődőket.
A kialakítandó piacteret enged a helyi kistermelők számára, hogy termékeiket árusítani
tudják, így a projekt gazdasági, környezeti és humán szempontból fenntartható egységet hoz
létre és tovább színesíti a Balaton déli partjának turisztikai kínálatát.
A helyszín komplex hasznosítása 6 fő pilléren nyugszik:
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A fő elem a múzeumi kiállítótér és élménypark, amely nagyrészt biztosítja a
látogatók bevonzását és a közösségi portálokon megosztható élményeket. A tervezett
kiállítások alkalmazzák a modern digitális technológiákat, interaktívak, illetve
lehetőség szerint biztosítják a bemutatott tevékenysége, vagy azok egy részének
kipróbálását. A bemutatott tevékenységek valódi terméket állatnak elő, amelyek
megvásárolhatók. Az élménypark része a hobbi és profi lovasok részére nyújtott
szolgáltatások is.



A majorság közösségi térként lehetőséget ad a látogatóknak, baráti társaságoknak,
diákcsoportoknak, más célcsoportoknak, hogy közöségben legyenek, órát tartsanak,
beszélgessenek, pikniket szervezzenek a majorság területén. A kulturált közösségi tér
önmagában is vonzó célpontja lehet a látogatóknak, családoknak.



A látogatóbarát kereskedelmi funkciók keretében a majorság területén a souvenir
termékek megvásárolhatók a hosszabb, fél-egy napos tartózkodáshoz szükséges
termékek, valamint az aktív pihenést választók részére szükséges kiegészítő termékek.
Továbbá a majorral kapcsolatos irodalmak, kutatások, ismeretterjesztő kiadványok és
a környékre jellemző helyi termékek.



A piactér rendszeresen biztosít helyszít a helyi termelők, és kézművesek részére
termékeik értékesítésére, kostoltatásra.



A lovas rendezvények, versenyek látványosságként szolgálnak, meghirdetésükkel
biztosítani lehet további célcsoportok elérését. A lovasrendezvények a lovaspályán
kerülnek megtartásra.



A majorság, mint rendezvény helyszín, megfelelő infrastruktúrát biztosíthat kisebb
fesztiváloknak, célcsoportok részére tartott tematikus rendezvényeknek, valamint
egyházi rendezvényeknek.

A felújítást követően a Szántódpuszta a balatoni turizmus meghatározó attrakciójává válhat
főleg a családok körében. A Balaton környékén több programlehetőség áll a családok
rendelkezésére, azonban a versenytársak elemzése kapcsán látható, hogy a játszva és
szórakozva tanulási lehetőségek terültén csak igen kicsi kínálat, azonban jelentős kereslet
mutatkozik.
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