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A konstrukció célja:
A projekt közvetlen célja a Szántódpusztai Majorság I. fejlesztési ütemének megvalósítása, a terület
turisztikai attrakcióként való működésének biztosítása. Cél, hogy a majorság korhű 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. A páratlan kulturális örökség megóvása és
funkcióval történő megtöltése a projekt elsődleges feladata. A projekt célja a kultúra és a kulturális
örökség megőrzések kapcsán a Szántódpuszta Majorsági épületek fejlesztése és látogatóközpont
létrehozása, a terület kulturális központként való működésének biztosítása. A projekt általános célja a
déli part elfeledett turisztikai vonzerejének fejlesztése. A terület állapota és mérete miatt a jelenlegi
projektben a majorság komplex turisztikai attrakcióvá formálása az I. ütemben tud megújulni, a
későbbiekben további fejlesztések lesznek szükségesek. Az attrakciók és szolgáltatások működésében a
majorság együttműködik a helyi vállalkozókkal, kézművesekkel, mezőgazdasági termelőkkel.
A projekt tartalma:
Szántódpuszta jelenlegi arculatának és programkínálatának fő irányvonalában az ősmagyar kultúra, a
hagyományőrzés és a lótartás szerepel. A major visszaidézni kívánja azt az időszakot, amikor a terület
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Szántódpusztát körbefutó út könnyed látogatói útvonal megtervezését teszi lehetővé, azonban a helyszín
szabadtéri jellege miatt kötött látogatói útvonal nem kerül meghatározásra. Az útvonalon több
attrakcióelem is elhelyezésre kerül, mint például: tematikus játszótér, gyógynövénykert, mezítlábas
park, kiállítóterek (Kiskastély, Magtár, jelenlegi Akvárium épülete) és látványműhelyek (Pajta, kovácsés bognárműhely). Kiállítási tartalom a Kiskastélyba, a jelenlegi Akvárium épületébe és a Magtárba lesz
helyezve. A Kiskastélyba a "Történeti Park és Szentmihályi Szabó Péter Emlékház" Alapítvány által
berendezett emlékszoba kerül. Szántódpuszta történetével a jelenleg Akváriumként működő 21. sz.
épületben ismerkedhetnek meg a látogatók. A Magtárban a „Búza útja” c. kiállítás kerül kialakításra,
mely élményszerűen mutatja be, hogyan lesz az apró magból ropogós kenyér.

