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A projekt célja a cégünk által üzemeltetett Csege Csárda fejlesztése volt. A csárda működése 

sok szempontból hozzájárul a helyi gazdaság fejlesztéséhez, hiszen a csárdában előállított 

ételek nagyrészt helyi termelőktől származó alapanyagokból készülnek. A csárdának ezen túl 

minden évben vannak saját rendezvényei (Halászlé fesztivál, Harcsapaprikás főző fesztivál), 

ahol sok helyi kézműves és termelő tudja a termékeit értékesíteni, illetve ezek a rendezvények 

sok vendéget vonzanak a településre. Helyi szinten foglalkoztatási oldalról is fontos szerepe 

van cégünknek, hiszen stabil munkahelyet nyújtunk dolgozóinknak, amely csökkenti az 

elvándorlások számát, perspektívát adva a vidéknek. 

A halászcsárda épülete a korából adódóan bizonyos tekintetben felújításra szorult. Az éttermi 

rész konyhaüzemének burkolata és nyílászárói elavultak, cseréjük időszerűvé vált. A 

konyhatechnológia zöme elöregedett, nem felelt már meg a mai kor követelményeinek, illetve 

az egyre szigorodó előírásoknak. Szintén problémát jelentett a korábbi berendezéseket 

tekintve, hogy azok nem korszerű, energiapazarló berendezések voltak. Mindezek 

következtében a konyhatechnológia nagy része cserére szorult, amelyet jelen projektünk 

keretében valósítottunk meg. 

A projekt során megtörtént a konyhánk elöregedett fali burkolatának cseréje, továbbá 

nyílászáró cserék is megvalósultak, korszerű hőszigetelt üvegezésű műanyag nyílászárókra (a 



          
 

 

konyha összes ablaka, átjáró-ajtó, a fekete mosogató helyiség ablaka, valamint a gazdasági 

bejárati ajtó). 

Ezeken a felújításokon túlmenően konyhai berendezések beszerzése is megvalósult 

(tűzhelyek, munkaasztalok, olajsütők, hőlégkeveréses sütők, polcok, hűtött asztalok, 

gázzsámolyok, mosogató, ipari hűtőszekrények, egyéb konyhai berendezések). 

A beszerzett eszközök, berendezések minden szempontból megfelelnek a korszerűségi 

követelményeknek. Olyan, a gasztronómia új, elengedhetetlen kellékei is beszerzésre 

kerültek, amelyekkel korábban nem rendelkeztünk. Mindezek a korszerű eszközök nagyban 

segíthetik ételeink mind esztétikai, mind gasztronómiai javulását. Összességében tehát 

elmondható, hogy a projekt során megvalósult eszközbeszerzéseink nagymértékben 

hozzájárulnak vállalkozásunk versenyképességének javulásához, így lehetőséget nyitva 

vendégkörünk további szélesítésére. 

Az építésen (burkolatcsere, nyílászáró-csere) és eszközbeszerzésen túl marketing 

tevékenységünk fokozása is célja volt a projektnek, hogy halászcsárdánkat még szélesebb 

körben meg tudjuk ismertetni a vendégkörünk további bővítése érdekében, egyben Tiszacsege 

turisztikai ismeretségét, potenciálját is erősítve. A projekt keretében így 

marketingszolgáltatásokat is igénybe vettünk, amely során hirdető plakát, szórólap grafikai 

tervezése és szerkesztése, valamint reklámfilm készítése történt meg csárdánk részére. 

 

Tiszacsege, 2014. március 19. 

 

 

 ……………………………………. 

 Szalai János, képviselő 

 Csege Csárda Kft. 
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