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Révész Márta (5465 Cserkeszőlő,Szabadság u. 2/a.), egyéni vállalkozó 
a "Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés" elnevezésű helyi 
LEADER felhívásra „Csipkeház Apartman szolgáltatás fejlesztése” 
címmel támogatási kérelmet nyújtott be 2018. január 8. napján. A 
Támogató a kérelmet elbírálta és támogatásra alkalmasnak 
minősítette, mely alapján 3.130.549 Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyert, a támogatás intenzitása 70 % volt.  
 
A projekt megvalósítása során a Cserkeszőlő, Szabadság u. 2/a szám 

alatt található Csipkeház Apartman fejlesztése valósult meg, új 

szolgáltatások kerültek bevezetésre.  

 
A projekt keretében az alábbi beszerzések és fejlesztések valósultak 

meg: 

 
Az ingatlanon elhelyezkedő különálló épületben játékterem került 

kialakításra, melyhez játékeszközök kerültek beszerzésre: 1 db 

csocsóasztal, 1 db automata biliárdasztal, 1 db darts. 

A játékterem ablakaként korábban polikarbonát megvilágító 

funkcionált, mely sem esztétikai szempontból, sem pedig 

használhatóság szempontjából nem volt megfelelő, ezért egyedi 

kialakítású, hőszigetelt, nyitható fa ablak került beépítésre a 

polikarbonát helyett.  

 

A szolgáltatásaink fejlesztése érdekében 2 db Cross segway került 

beszerzésre. A cross segway erősebb kivitelezésű, túra terepen 

való közlekedésre is alkalmas, mellyel vendégeink felderíthetik a 

településünk környezeti értékeit. 

 

Az emeleti apartmanhoz tartozó bejárati ajtó elavult volt, 

hőszigetelése nem volt megfelelő, ezért szükségesnek láttuk egy 

hőszigetelt, új, egyedi bejárati ajtó beszerelése.  

 

A főépületben található emeleti apartman 3 fürdőszobájának 

felújítása valósult meg, melyből 2 apartmanban hidromasszázs 

zuhanykabin beépítése, és a meglévő fürdőszoba bútor cseréje 



                      

valósult meg, valamint 1 apartmanban csak a fürdőszoba bútor 

cseréjére került sor. Korábban a fürdőszobákban a 

zuhanykabinok, fürdőszoba bútorok megrongálódtak, 

elhasználódottak és elavultak voltak, ezért cseréjük 

elengedhetetlenné vált. A szállóvendégek komfortérzetének 

növekedése és az igényes környezet biztosítása miatt vált 

szükségessé a felújítás. 

 

A különálló apartmanrész egyik helyiségében került kialakításra 

egy konyha és étkező, melynek kialakításához szükséges 

eszközök, úgymint konyhabútor sütővel, kerámia főzőlappal, 

mikrohullámú sütővel, mosogatógéppel, páraelszívóval és 

mosogató tálcával felszerelve, kerültek beszerzésre. Az étkeztetés 

biztosításához szükséges 5 db étkező asztal és 20 db szék is 

beszerzésre került. 

 

A megújuló erőforrás fontosságának és kihasználhatóságának 

érdekében 2 db napelemes mozgásérzéskelővel ellátott reflektor 

lámpa került beszerzésre, melyek az udvart világítják meg. 

 

A fejlesztés megvalósítása által hozzájárulunk a térség helyi 
sajátosságaihoz, elősegítjük a térség gazdasági fejlődését, 
munkahelyeket őrzünk meg és új szolgáltatásokat hozunk létre. 

A fejlesztés megvalósítása által 3 új szolgáltatás kerül bevezetésre. Az 

egyik, hogy játékterem került kialakításra annak érdekében, hogy a 

vendégek a szabadidejük hasznos eltöltését meg tudják rosszabb 

időben is valósítani. A másik, 2 db crosssegway (túra terepre alkalmas) 

került beszerzésre, mellyel a turisták bebarangolhatják a környező 

területet. A harmadik új szolgáltatásként az apartman földszintjén 

található helyiségben étkező és konyha került kialakításra, így a 

vendégek elkészíthetik és elfogyaszthatják az ételeiket. 

5 új turisztikai attrakció valósítottunk meg 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 Tiszakürtön 

 található Tálas Családi  Borászat tulajdonosával, Tálas 

 Lászlóval, akivel együttműködésben olyan bortúrát 

 szervezünk a Csipkeház Apartmanban megszálló vendégek 

 részére, melynek keretében  a térségi adottságokat 

 kihasználva és megismerve bemutatásra kerül a Tiszakürti 

 Arborétum szépsége, illetve saját boraiból borkóstolót biztosít, 

 bográcsos, vidéki (Tiszazugi) ételek megismerésével.  

 2. Jó kapcsolatot alakítottunk ki a Győri Lovasudvar 

 tulajdonosával, akihez a  lovagoltatásra és a lovassport 

 szépségének megismertetésére kikapcsolódást biztosítunk 

 szállóvendégeink részére.  

 3. Kunszentmártonban található a Mucsi Kerámia készítő Mucsi 

 Ferenc, akihez vendégeinket a korongozás és kerámiakészítés 

 megismertetésére, és a kipróbálására szervezünk programot.  

 4. A Csipkeház Apartman onnan kapta a nevét, hogy a 

 tulajdonos, Révész Márta  csipkeveréssel foglalkozik, melynek 

 kiállítótermét minden arra látogató, illetve az apartmanban 

 megszálló vendég megnézhet. Eddig nem volt lehetőség biztosítva 

 arra,  hogy a megszálló vendégek kipróbálhassák a csipkeverést, 

 ezért új turisztikai  attrakcióként ezt vezettük be, hogy a 

 szabadidejük hasznos eltöltéséhez a helyi  értékeket 

 kihasználva csipkeverést tanítunk a vendégeink részére. 

 5. A projekt keretében beszerzésre került 2 db cross segway, ami 

 olyan nagy teljesítményű, hogy túrázásra is alkalmas. Ezekkel 

 túrázási lehetőséget biztosítunk,  túraútvonalat szervezünk a 

 megszálló vendégeink részére a térség természeti és 

 környezeti erőforrásaira és szépségeire támaszkodva és azok 

 kihasználásával. 

Vállalt kötelezettségünk alapján Turisztikai Programcsomagot 

készítettünk vendégeink részére, melyben Tiszakürt, Kunszentmárton 

és Öcsöd települések turisztikai lehetőségeit mutatjuk be. 



                      

A tervezett 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. 

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. 

 

 

 

Révész Márta, egyéni vállalkozó fontosnak tartom Cserkeszőlő 
fejlődését, és célom, hogy a térség turisztikai fellendüléséhez 

hozzá tudjak járulni.  

 

Szeretettel várom a Csipkeház Apartmanba érkező vendégeket, 

látogatókat. 

Látogasson el hozzám. 

 

 

 

Révész Márta 

egyéni vállalkozó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

Fényképek a megvalósult Csipkeház Apartman szolgáltatás 

fejlesztéséről 

 

 
 



                      

 
 



                      

 
 



                      

 
 



                      

 
 



                      



                      



                      



                      

 
 



                      



                      



                      

 
 


