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Cserkeszőlő Apartman Kft. (5465 Cserkeszőlő, Fürdő u. 30. I. em. 27.) 
a "Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés" elnevezésű helyi 
LEADER felhívásra „Cserkeszőlő Apartman Kft. szolgáltatás fejlesztése” 
címmel támogatási kérelmet nyújtott be 2018. január 8. napján. A 
Támogató a kérelmet elbírálta és támogatásra alkalmasnak 
minősítette, mely alapján 11.051.804 Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyert, a támogatás intenzitása 70 % volt.  
 
A projekt megvalósítása során a Cserkeszőlő Apartman Kft. 

tulajdonában lévő Solaris Apartman & Resort Apartmanház egyes 

apartmanjai, illetve a kiszolgáló egysége került fejlesztésre. Új 

szolgáltatások kerültek bevezetésre, melynek megvalósításához 

szükséges eszközök kerültek beszerzésre, illetve 4 apartman bútorzata, 

berendezési tárgyai kerültek kicserélésre. A vállalkozás tulajdonában, 

illetve üzemeltetésben lévő apartmanokban lévő ágyneműk, törölközők 

elhasználódtak, ezek azok cseréjükre került sor.  

A projekt keretében az alábbi eszközök, berendezések kerültek 

beszerzésre: 

 
4 db apartman bútorzatának és berendezéseinek cseréje valósult 
meg az alábbiak szerint: 

 A 4 külön álló apartmanban az alábbi bútorok, berendezések 
 kerültek beszerzésre: 4 db ágyazható sarokülő, 16 db szék, 4 
 db asztal, 4 db konyhabútor, 4 db előszobafal, 4  db 
 ruhászszekrény/gardrób, 4 db TV komód, 3 db bőröndtartó, 5 db 
 ágykeret, 5 db  ágyvég, 4 db fürdőszobapolc, 4 db pipere polc, 4 
 db dohányzó asztal, 4 db ágymatrac. 
 

Kiszolgáló egység fejlesztése: 
A recepcióra beszerzésre kerültek az alábbi gépek, eszközök, 

termékek: új notebook (1 db) és asztali számítógép (1 db), hozzá 

szükséges office (2 db), monitor (1 db) és 1 db nyomtató.  

A cég által üzemeltetett apartmanokban a higiénia biztosítása 

miatt új textíliák kerültek beszerzése: 50-50 db törölköző 

különböző méretben, 50-50 db ágyneműhuzat különböző 

méretben, 50 db kádkilépő.  



                      

Az apartman megnevezésének megvilágításához a megújuló 

energia kihasználására, ezáltal energia megtakarítás elérésére 1 

db napelemes reflektor került beszerzésre.  

 A megnövekedett vendégforgalomnak köszönhetően új, 

 modernebb, nagy teljesítményű mosó-, szárító- és mángorló 

 gépeket kellett beszerezni (1-1 db). 

játszótéri eszközök, gokartok és kerékpárok beszerzése: 
8 db gokart került beszerzésre különböző életkorú gyermekek 
részére. A gokartok nem csak életkorban, hanem formában és 
funkciójában is különbözőek azért, hogy minden gyermek 
találjon magának megfelelő stílusút, funkciójút. 
Játszótéri eszközök kerültek beszerzésre (1 db kéttornyos 

játszóvár, 1 db hintaállvány és 2 db rugós játék), valamint az 

ehhez kapcsolódó alépítményi építési munka valósult meg. 

2 db kerékpár került beszerzésre, melyet kölcsönözhetnek a 

megszálló vendégek, és bejárhatják a térséget, megnézhetik és 

megismerhetik a Tiszazug természeti szépségeit. 
 

panoráma szauna beszerzése: 
A épület tetőteraszára 2 db panoráma szauna került beszerzésre, 

mely új szolgáltatásként jelenik meg. A minőségi, új szolgáltatás 

biztosításával hozzájárulunk a vendégeink szabadidejének 

komfortos, egészséges és hasznos eltöltéséhez. 

 

A fejlesztés megvalósítása által 3 új szolgáltatás került 

bevezetésre: 

1.: különböző életkorú gyermekek részére, különböző funkciójú 

gokartok, és játszótéri eszközök kerültek beszerzésre és rögzítésre 

annak érdekében, hogy az apartmanjainkban megszálló gyermek 

vendégek is el tudják tölteni szabadidejüket.  

2.: 2 db kerékpár került beszerzésre, melyek kölcsönzésére lesz 

lehetőségük vendégeinknek, mellyel a turisták bebarangolhatják a 

környező területet. 



                      

3.: 2 db panoráma szaunát szereztünk be, mellyel egy minőségi új 

szolgáltatást tudunk biztosítani vendégeink számára az egészséges és 

pihentető életmód előtérbe helyezésével. 

 

5 új turisztikai attrakció megvalósítását vállaltuk a projekt 

megvalósítása során, melyeket a térség erőforrásaira épülő 

termékek és szolgáltatások kihasználásával terveztünk 

megvalósítani.  

1. Nagyon jó kapcsolat alakult ki az évek során a helyi bortermelővel, a 

Tiszakürt-Bogaras telephelyen működő Szombati Pincészet 

tulajdonosával, Szombati Zoltánnal, akivel együttműködésben olyan 

bortúrát kívánunk megszervezni a szállóvendégeink részére, melynek 

keretében a térségi adottságokat kihasználva és megismerve 

bemutatásra kerül a Tiszazug érintett természetének szépsége, illetve 

saját boraiból borkóstolót biztosít, bográcsos, vidéki (Tiszazugi) ételek 

megismerésével.  

2. Jó kapcsolatot alakítottunk ki a ÉB Dream Horse Ranch Lovasudvar 

tulajdonosával, akihez a lovagoltatásra és a lovassport szépségének 

megismertetésére kikapcsolódást biztosítunk szállóvendégeink részére.  

3. Kunszentmártonban található Helytörténeti Múzeumba szervezünk 

programot, ahol a vendégek megnézhetik a börtönmúzeumot és 

Látványtárat, valamint megismerhetik a börtönélet nehézségeit, 

viszontagságait. Ezt a múzeumtúrát egybe kívánjuk kötni a 

Tiszaföldváron található Tiszazugi Földrajzi Múzeum látogatásával, 

hiszen itt ízelítőt kaphatnak a Tiszazug földrajzi adottságairól, a 

természeti szépségekről.  

4. Nordik Walking gyalogtúrát szervezünk egyéni vagy igény esetén 

csoportosan térkép biztosításával a Tiszazugi természeti értékek 

megismerésére, illetve a Cserkeszőlő határában Cserkeszőlői Aranyosi 

Tölgyfákhoz.  

5. A projekt keretében beszerzésre került 2 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). 

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 Tiszaföldvár települések turisztikai lehetőségeit mutatjuk be. 

 

 

 

 

Gácsi Gyula 

ügyvezető 

Cserkeszőlő Apartman Kft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

Fényképek a megvalósult Cserkeszőlő Apartman Kft. szolgáltatás 

fejlesztéséről 



                      



                      



                      



                      



                      



                      



                      

 



                      

 
 

 

 

 


