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Záró beszámoló a megvalósult fejlesztésről 

„Falusi turizmus minőségi fejlesztése Bükkszéken" című pályázat záró beszámolója 

Bükkszék település központi, frekventált részén vásároltam házat, melyet új, induló 

vendégházként szeretnék üzemeltetni. Saját forrásból teljes körű külső-belső felújítást 

hajtottunk végre, melyet követően pályázati forrásból vásároltam meg az berendezéseket, 

bútorokat, eszközöket, gépeket. A szállás teljesen új, jelenleg még nem működő, melyet most 

nyitunk meg a vendégek számára. A csodálatos Salvus gyógyvíz lelőhelyén pihenhetnek és 

töltődhetnek vendégeink. A település fantasztikus mikroklímával és panorámával rendelkezik, 

kirándulóhelyekben bővelkedik és egy 4 évszakos fürdőnek is helyet ad. A nyári időszakban 

kifejezetten keresettek a magánszálláshelyek, mivel a településen szálloda nem üzemel. 

A ház 8 fő elhelyezésére alkalmas, 3 szobával, -minden szobához fürdőszoba-, étkezővel, 

konyhával, kamrával, hátsó terasszal, valamint térköves és parkosított udvarral rendelkezik. 

A vendégház kerekesszékkel nem megközelíthető. 

Pályázatomban 1 mérföldkövet jelöltem meg, mely egyben a záró kifizetési igény benyújtását 

is jelenti. 

A projekt kapcsán fontos szempont volt, hogy a ház berendezésinek többségét be tudjam 

szerezni. A támogatásból megvásároltam a hálókba a francia ágyakat, éjjeli szekrényeket, 

gardróbokat, heverőt. Étkező garnitúrát, sarokülőt és TV állványt vásároltam. A hálószobák 

esetében az ágyneműk, valamint huzat garnitúrák is a pályázat részét képezik. Az ablakokra 

függönyt tettem. A fürdőszobai törülközők ,mosógép, szárítógép ruhaszárító-és vasalóállvány, 

valamint televíziók beszerzése is megtörtént. A konyha berendezései közül a hűtőszekrények, 

automata kávégép, kenyérpirító, vízforraló, páraelszívó, indukciós főzőlap járul hozzá a vendég 

komfortérzetéhez. A kerti grill és kerékpárok vásárlásával szeretném ha az udvaron való 

sütögetés, vagy kirándulás a településen vagy annak vonzáskörzetében, még élvezhetőbbé 

tenné a vendégek számára a nálunk eltöltött idő. 

A kötelező projekt táblán felül 120 db névjegykártyát 1s készült marketing tevékenység 

kapcsán. 

A házban egy bemutató sarok is kialakításra került, ahol a tájra jellemző kézműves termékek 

megtekintésére is lehetőség nyílik, valamint tájékoztató szórólapokat helyeztünk ki. A szálláson 

a vendégeknek lehetőségük adódik megkóstolni a világhírű Salvus gyógyvizet, melyet 

fürdőkúra formájában is ki tudnak próbálni a fürdőben. A salvus inhalatórium, -mely hideg 

levegő formájában porlasztja a sós vizet- kiváló gyógyító hatással rendelkezik, felső légúti 
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megbetegedések esetén-. Külsőleg számos, bőr-,nőgyógyászati-, reumás problémára nyújt 

gyógyulást. 

A támogatás eredményeként létrejött szálláshelyek száma 1 db. 

A fejlesztés- felújítás eredményeként a vendégház megkapta a 239/2009. (X.20.) Korm. 

rendelet és a Nemzeti Tanúsító Védjegy Szabályzat követelményeinek megfelelő 4 napraforgós 

minősítést. 

A megújult vendégházat többfajta hirdetési felületeken reklámozom. 

A kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció elkészült. A támogatott beruházás 

megvalósulását alátámasztó fotódokumentáció mellékletként került csatolásra. 
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