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Kovács Ferenc (5465 Cserkeszőlő, Május 1. u. 56.) a "Környezeti 
adottságokra épülő turizmusfejlesztés" elnevezésű helyi LEADER 
felhívásra „Retro Vendégház fejlesztése” címmel támogatási kérelmet 
nyújtott be 2018. február 20. napján. A Támogató a kérelmet elbírálta 
és támogatásra alkalmasnak minősítette, mely alapján 1.511.495 Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyert, a támogatás intenzitása 70 % 
volt.  
 
A projekt megvalósításával Kovács Ferenc a tulajdonában lévő Retro 

Vendégházat (5465 Cserkeszőlő, Május 1. u. 56.) kívánta fejleszteni, 

szolgáltatásait bővíteni. 

 

A projekt keretében az alábbi fejlesztések és eszközbeszerzések 

valósultak meg: 

1. Szabadtéri eszközök beszerzése: 
A tulajdonos fontosnak tartja, hogy a vendégházunkban 

megszálló turisták és a gyermekkorú szállóvendégeink is jól 

érezzék magukat, szabadidejüket hasznosan és tartalmasan 

tudják eltölteni, az egészséges életmódra, és a sportra nevelést 

tartva szem előtt.  

A projekt keretében 1 db kültéri ping-pong asztal,  1 db nagy 

méretű és teherbírású trambulin került beszerzésre, valamint  4 

db kerékpár, melyet térítésmentesen használhatnak a megszálló 

vendégek, és bejárhatják a térséget, megnézhetik és 

megismerhetik a Tiszazug természeti szépségeit. 

 

2. kerti pavilon és napelemes reflektor beszerzése: 
Az udvar területére 2 db mobil kerti pavilon került elhelyezésre, 

melyet a vendégek kényelmi szempontjait előtérbe helyezése 

miatt vásároltuk meg. A szabad levegőn az idejüket 

kényelmesebb, igényesebb környezetben tölthetik el a 

vendégházban megszálló turisták. A megújuló erőforrás 

fontosságának és kihasználhatóságának érdekében 1 db 

napelemes reflektor került beszerzésre, mellyel az udvar került 

megvilágításra. 

 



                      

 

3. konyhai és takarítási eszközök  beszerzése: 
A Vendégház konyhájába 1 db hűtőszekrény,  1 db gáztűzhely, 1 

db mikrohullámú sütő került beszerzésre. A meglévő 

berendezések régiek, elavultak és magas energiafogyasztásúak 

voltak, cseréjük indokolttá vált.  

 

4. légkondicionáló berendezés beszerzése: 
A Vendégházba 4 db légkondicionáló berendezés került 

beszerzésre, mely nyáron hűtési funkciót lát el, télen pedig fűtési 

funkciót. Ezáltal biztosítva lesz, hogy télen is üzemelni tudjon a 

Vendégház. Ezen fejlesztés a vendégek komfortérzetének javítása 

érdekében valósult meg. 

 

 

A fejlesztés megvalósítása által 3 új szolgáltatás került bevezetésre: 

 1.: a Vendégházban megszálló vendégeink részére kültéri 

 eszközök (ping-pong asztal,  trambulin) kerültek beszerzésre 

 annak érdekében, hogy a megszálló gyermek és felnőtt  vendégek

 is el tudják tölteni hasznosan a szabadidejüket. Jelenleg a 

 Vendégházunknak nincs  olyan szolgáltatása, amivel biztosítani 

 tudjuk a vendégek szabad levegőn eltöltött idejük  hasznos 

 eltöltését az udvaron.  

 2.: 4 db kerékpár került beszerzésre, melyeket térítésmentesen 

 biztosítunk vendégeinknek, mellyel a turisták 

 bebarangolhatják a környező területet.  

 3.: ingyenes WIFI elérhetőséget biztosítunk vendégeinknek, mely 

 rendszer kiépítését saját forrásból vállaljuk. 

 

 

 

 



                      

5 új turisztikai attrakció megvalósítását vállaltuk a projekt 

megvalósítása során, melyeket a térség erőforrásaira épülő termékek és 

szolgáltatások kihasználásával terveztünk megvalósítani.  

 1. A Győri Lovasudvarral együttműködve a lovagoltatásra és a 

 lovassport szépségének  megismertetésére kikapcsolódást 

 biztosítunk szállóvendégeink részére.  

 2. Kunszentmártonban található a Mucsi Kerámia készítő Mucsi 

 Ferenc, akihez  vendégeinknek a korongozás és kerámiakészítés 

 megismertetésére, és a kipróbálására  szervezünk programot.  

 3. Kunszentmártonban található Helytörténeti Múzeumba 

 szervezünk programot, ahol  a vendégek megnézhetik a 

 börtönmúzeumot és Látványtárat, valamint megismerhetik  a 

 börtönélet nehézségeit, viszontagságait.  

 4. Öcsödön található a József Attila Emlékház és helytörténeti 

 Gyűjtemény, ahová  kirándulást szervezünk vendégeink 

 számára, ahol megtekinthetik a költő  munkásságának 

 kiállítását és a Öcsödön eltöltött éveinek bemutatását.   

 5. A projekt keretében beszerzésre került 4 db kerékpár, 

 melyekkel kerékpár túrázási  lehetőséget biztosítunk, 

 túraútvonalat szervezünk a megszálló vendégeink részére a 

 térség természeti és környezeti erőforrásaira és szépségeire 

 támaszkodva és azok  kihasználásával (pl.: Szelevényi Kunhalom 

 felkeresése, Körös folyó mentén szervezett  kerékpártúra). 

 

Az új szolgáltatások bevezetésével hozzájárulunk a térség turisztikai 

fellendüléséhez, a térség adottságaira épülő, fenntartható fejlődést 

biztosító gazdaság- és területfejlesztés céljaihoz. A fejlesztésünk 

hozzájárul a térség turisztikai szálláshelyein eltöltött vendégéjszakák 

növekedéséhez. Új turisztikai attrakcióink hozzájárulnak a térség 

környezeti állapotának megőrzéséhez. 

A megvalósult fejlesztés hozzájárul a térség helyi sajátosságaihoz, 

mivel a térség természeti, kulturális értékeit tárjuk fel a vendégeink 



                      

számára, így ezen térségi erőforrásokat ki tudjuk használni a fejlesztés 

által. 

Vállalt kötelezettségünk alapján Turisztikai Programcsomagot 

készítettünk vendégeink részére, melyben Tiszakürt, Kunszentmárton 

és Öcsöd települések turisztikai lehetőségeit mutatjuk be. 

 

Kovács Ferenc, szállásadó fontosnak tartom a Cserkeszőlőbe és a  
térségünkbe látogató turisták számára fel tudjuk tárni a térség 
természeti és kulturális értékeit. Szolgáltatásainkkal vonzóbbá 

tudjuk tenni a vendégek számára a vendégházunkat. 

 

 

Szeretettel várom a Retro Vendégházba érkező vendégeket, 

látogatókat. 

 

Látogasson el a Retro Vendégházba! 

 

 

 

Kovács Ferenc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

Fényképek a megvalósult Retro Vendégház fejlesztéséről 

 

 
 

 



                      

 
 

 



                      

 
 

 



                      

 
 

 



                      

 
 

 


