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Előszó

Zsombó Nagyközség a 2004.évben alakult Déli Napfény Akciócsoport alapító tagja. A 
magyarországi LEADER szerveződés 2004-2007-es ciklusában az AVOP keretein belül 
működött, így a Dél-Alföldön is. Az első években egy fontos tanulási folyamat részeként 
kisebb összegű fejlesztésekre volt lehetőség, amely alapot teremtett egy következő, 
kiterjedtebb munkához.

A 2007-13-as programozási ciklusban a az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap forrásai elérését a 1698/2005/Ek tanácsi rendelet szabályozta. E tanácsi rende-
let alapján épültek ki Magyarországon a LEADER szervezetek, ahogyan a Déli Napfény 
Akciócsoport is. A szervezet önálló, egyedül a tagállami szinteken szerveződő Irányító 
Hatóság felügyeli a szakmai munkát. Ezért is van kiemelt jelentősége a helyi alapon, 
helyi közreműködőkből álló szervezet döntéseinek. E helyi szervezet ugyanis a helyi 
vidékfejlesztési stratégia megalkotásától kezdve a pályázatok kiírásán át egészen azok 
kezelését és a rangsorállítást is felvállalja, azaz egy egész helyi vidékfejlesztési stratégi-
át alkot és valósít meg.

A megalkotott stratégia sikeressége jóval később, utólag derül majd ki. Nem kis fele-
lősség ez tehát mind a szakmának, a helyi fejlesztések tervezőinek, döntéshozóinak és 
persze a fejlesztések megvalósítóinak. Az uniós vidékfejlesztési források ugyanis nem 
örökre szólnak; akkor és odáig tartanak ameddig objektív indikátorok alapján egy adott 
régió eléri majd az uniós átlag szintjét. így aztán igyekeznünk kell, hogy valódi, hasz-
nos-értelmes és a közösség egésze számára valós fejlesztések bontakozhassanak ki, és 
elinduljon a terület szerves fejlődése.

Ez a kiadvány egy búcsúzó Zsombótól, ahol összegyűjtve mutatjuk be a 2007-13 as 
ciklusban a község területére elnyert fejlesztéseket, valamint néhányat részletesen is 
bemutatva. A közös tervezői és értékelői munkát fotókkal dokumentáltuk.

További sikeres munkát kívánunk Zsombónak a 2014-20 as programozási ciklusban.

A Déli Napfény Akciócsoport munkaszervezete
www.delinapfeny-hacs.hu



3

Zsombó fejlesztések

S.sz Pályázó neve Projekt címe Tengely/célterület Támogatási 
összeg Megjegyzés

1 Váczi Erika Mária Zsombói Tanya-Vendégház 
Korszerűsítés III. tengely TK1 5 735 352   Megvalósult

2 Equitania Lovas 
Club

Equitánia L.C. 
lovasturisztikai fejlesztése

III. tengely 1. kör Turisz-
tika 10 182 169 Ft Megvalósult

3 Dr. Ecseki Erzsébet 
Julianna

Jegenyés Birtok 
korszerűsítése fejlesztése

III. tengely 1. kör Turisz-
tika 4 859 903 Ft Megvalósult

4 Kardos Imre Kardos Imre magánszállás-
hely fejlesztés

III. tengely 1. kör Turisz-
tika 19 188 924 Ft Megvalósult

5 Zsombó Község 
Önkormányzat

Zsombó község település-
központjának fejlesztése

III. tengely 1. kör Falu-
megújítás 22 143 999 Ft utolsó kifiz. kérelem 

benyújtva

6 Zsombó Község 
Önkormányzat

Királyszéki iskola külső 
felújítása

III. tengely 1. kör Vidéki 
örökség 4 197 980 Ft Megvalósult

7 Római Katolikus 
Egyházközség

Zsombói templom 
fejlesztése

III. tengely 1. kör Vidéki 
örökség 2 657 863 Ft Megvalósult

8 Meteora-Alpin 
Szolgáltató Bt.

Sport és ismeretterjesztő 
tábor szervezése LEADER 1. kör Tábor 1 183 200 Ft Megvalósult

9
Szivárvány Zsom-
bói Nagycsaládo-
sok Egyesülete

Hagyományőrző tábor LEADER 1. kör Tábor 1 305 000 Ft Megvalósult

10 Zsombó Község 
Önkormányzat Zsombói Falunapok 2010.

LEADER 1. kör Multikul-
turális és hagyományőrző 
kezdeményezések

2 087 021 Ft Megvalósult

11 Összefogás 
Zsombóért Kh. E. "Egy csepp egészség" LEADER 1. kör Környezet-

védelem 1 138 275 Ft Megvalósult

12 Meteora 
Mászócsapat

Zsombó természeti értékei 
és az emberi hatások

LEADER 1. kör Környezet-
védelem 1 277 636 Ft Megvalósult

13 Zsombó Község 
Önkormányzat

Zsombói Hírmondó fej-
lesztése

LEADER 1. kör Települési 
újságok fejlesztése 333 886 Ft Megvalósult

14 Meteora 
Mászócsapat

METEORA központ
fejlesztése

LEADER 1. kör Sportléte-
sítmények kialakítása 1 476 381 Ft Megvalósult

15 Ichiro Kyokushin 
Sportegyesület

A sport népszerűsítését 
segítő sportszerbeszerzés

LEADER 1. kör Sportléte-
sítmények kialakítása 1 997 610 Ft Megvalósult

16 Zsombói Polgárőr 
Egyesület

Polgárőr iroda felújítása, 
eszközbeszerzés

LEADER 1. kör Polgárőr 
szervezetek helyiségeinek 
kialakítása

1 070 044 Ft Megvalósult

17
Szivárvány Zsom-
bói Nagycsaládo-
sok Egyesülete

Tombácz János meséi c. 
könyv megjelentetése

LEADER 2. kör Kulturális 
értékek megőrzése 2 540 000 Ft Megvalósult

18 Összefogás 
Zsombóért Kh. E. Várakozóhely kialakítása III. Tengely 3. kör 

Falumegújtás és fejlesztés 5 872 273 Ft folyamatban 

19 Papp Lászlóné Innovatív venyigebálázó 
vásárlása LEADER 3. kör 3361200 folyamatban 

20 Kristály Szolgáltató  
Bt.

Komfortos rendezvények, 
modern feltételek LEADER 3. kör 8 086 386 Ft folyamatban 

21 Összefogás Zsom-
bóért KH Egyesület Hagyományok udvara Turisztika (Helyi hagyomá-

nyok bemutatása) 8 242 300 Ft folyamatban 

22 Dr. Ecseki Erzsébet Jegenyés Birtok vendégház 
szolgáltatás bővítése

Turisztika (Falusi szállás-
hely) 7 674 069 Ft folyamatban 

23
Cél-Tudat Soport-
lövő és Szabadidős 
Egyesület

Sport-turisztikai központ 
létrehozása Turisztika (Agroturisztika) 7 919 996 Ft folyamatban 

Összesen 182 899 219 Ft
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ZSOMBÓ 

Váczi Erika
Projekt címe: Zsombói Tanya-vendégház korszerűsítés
Elnyert támogatási összeg: 5 735 352 Ft

A támogatásnak köszönhetően a valamikor vendégházként működő, ám teljesen le-
romlott állagú, közművel nem rendelkező épület került felújításra. A megújult vendég-
ház összkomfortos, hat férőhellyel rendelkezik. Az ügyfél a szálláshely kialakításával az 
Equitania Lovas Clubbal karöltve komplex lovas turisztikai szolgáltatást tud nyújtani.

Dr. Ecseki Erzsébet Julianna
Projekt címe: Jegenyés Birtok korszerűsítése és 
fejlesztése
Elnyert támogatási összeg: 4 859 903 Ft

A fejlesztés eredményeképp az 1999-től működő szálláshely komfortfokozatát és szol-
gáltatásait tekintve történt nagyfokú előrelépés. Többek között a három vendégszoba 
közül az egyik akadálymentesítésére került sor, ezen felül a közös helyiségek, valamint 
a vendégszobák felszereltségét modernizálták, valamint teljesen új szolgáltatásként 
masszázsmedence kialakítása vált lehetővé.   
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Equitania Lovas Club 
Projekt címe: Equitania Lovas Club lovas turisztikai fejlesztése
Elnyert támogatási összeg: 10 182 169 Ft

A Bába dűlőben megvalósult beruházás lehetővé teszi országos színvonalú és látoga-
tottságú lovas versenyek szervezését. Emellett a mindennapi lovas életnek is kultu-
rált, biztonságos és kellemes és biztonsá-
gos helyszíne lett az Equitania Lovas Club. 
A fejlesztés keretében a club lovas pályáit 
korszerű és esztétikus korláttal vették körül. 
A versenypálya mellett zsűri torony, játszó-
vár és nádfedeles kerti pavilonok kerültek 
felállításra, kültéri bútorokkal ellátva. Be-
szerzésre került továbbá 20 db sörpad, és a 
rendezvényekhez szükséges hangtechnikai 
berendezések is.

Zsombói Római Katolikus Egyházközség
Projekt címe: Zsombói templom fejlesztése
Elnyert támogatási összeg: 2 657 863 Ft

A fejlesztés célja: a helyileg védett 81 éves román stílusú templom süvegének felújítá-
sa. A korhadt tetőlécezés bontása után az új fémlemezfedés alá teljes deszkázat került, 
ezzel az eredeti épületszerkezetek megóvása biztosítottá vált.
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Zsombó Község Önkormányzat
Projekt címe: Zsombó településközpontjának fejlesztése 
Elnyert támogatási összeg: 22 149 999 Ft

A fejlesztésnek köszönhetően megva-
lósult a Béke utcai közvilágítás bővítése 
összesen 28 kandelláberrel, 13 db gömb-
kőris fa került telepítésre, valamint 2 db 
pad és 2 db hulladékgyűjtő használatát 
biztosítja a fejlesztés.
A Móra Ferenc utcán egy 260 m2 alap-
területű fedett pihenőhely épült cserép-
fedéssel, valamint a területen található 
ingatlannak a homlokzat felújítása is 
megtörtént.
A parkolási lehetőségek rendezésére ki-
alakításra került egy 30 és egy 26 férő-
helyes parkoló.

Meteora Mászócsapat
Projekt címe: METEORA központ fejlesztése
Elnyert támogatási összeg: 1 476 381 Ft

A meglévő mászóház fejlesztését, eszközállományának bővítését, valamint egy új, tele-
píthető mászó egység beszerzését valósította meg a pályázó a nyertes projekt keretében. 
Emellett a sportlétesítmény környezetének rendbetétele, parkosítása is megvalósult.
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Meteora-Alpin Szolgáltató Bt.
Projekt címe:  Sport és ismeretterjesztő tábor szervezése
Elnyert támogatási összeg: 1 183 200 Ft

Zsombó településen egy teljesen újszerű nyári tábor megrendezésére nyílt lehetőség, 
amelynek során a sportolási lehetőségek mellett környezet-, természet- és helyismereti 
programok egyaránt helyet kaptak.

Összefogás Zsombóért Közhasznú Egyesület
Projekt címe: Egy csepp egészség
Elnyert támogatási összeg: 1 138 275 Ft

A projekt keretében több napos ren-
dezvénysorozatra került sor, amely-
nek keretében a környezettudatos 
magatartás és életvitel kialakítása 
volt a cél az általános iskolás korosz-
tály számára. A zsombói közintézmé-
nyekben szelektív hulladékgyűjtők 
kerültek elhelyezésre, a több napos 
eseményen 20 előadást tartottak, a 
támogatásból többek között az ehhez 
szükséges eszközök kerültek beszer-
zésre, valamint a tábort követően egy 
kiadványban jelent meg a rendezvény 
összegzése, a gyerekek tapasztalatait, 
élményeit örökítették meg. 
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Zsombó Község Önkormányzat 
Projekt címe: Zsombói Falunapok 2010
Elnyert támogatási összeg: 2 087 021 Ft

Zsombón évek óta nagy hagyománya van a Péter-Páli Aratóünnepnek, amelyet 2010-
ben egy multikulturális rendezvénnyel bővítettek ki a szervezők. A hagyományőrzés és 
a testvértelepüléssel való aktív kapcsolat kialakítása nagy hangsúlyt kap Zsombó éle-
tében, ezért is tartották fontosnak a romániai Orotva szokás-és hagyományvilágának 
bemutatását a rendezvényen.

Meteora Mászócsapat
Projekt címe: Zsombó természeti értékei és emberi hatások
Elnyert támogatási összeg: 1 277 633 Ft

A lakosság környezettudatos magatartásának ösztönzése egyre nagyobb szerepet kap 
a köztudatban, a Meteora Mászócsapat is ezt a célt tűzte ki célul. Az egy éves prog-
ram keretében, havi rendszerességgel foglalkozások, terepbejárás, valamint előadások 
alkalmával a résztvevők megismerték a település természeti értékeit és a környező 
területek élővilágát, ezen felül pedig az emberi tevékenységek közvetlen és közvetett 
hatásait az élő és élettelen környezetre.

Szivárvány Zsombói Nagycsaládosok Egyesülete
Projekt címe: Hagyományőrző tábor
Elnyert támogatási összeg: 1 305 000 Ft

A kézműves és népzenei hagyományokkal, a magyar történelem legfontosabb korsza-
kaival ismerkedtek meg a tábor résztvevői a kulturális és hagyományőrző foglalkozások 
keretében. A tábor célcsoportja a 10-14 éves korosztály volt, közülük is a hátrányos 
helyzetűek, akiknek egyébként nem lett volna lehetőségük táborokban részt venni.
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Zsombó Község Önkormányzat
Projekt címe: Királyszéki iskola külső felújítása
Elnyert támogatási összeg: 4 197 980 Ft

A fejlesztés célja az elöregedett épület külső felújítása. A 
fejlesztés során megújult a külső homlokzat, a csapadék-
víz elvezető rendszer és az ereszdeszkázat, a homlokzati 
nyílászárók cseréje történt meg, valamint 2 db vakablak 
is megnyitásra került. Az iskola területén pihenőhely 
kialakítására került sor 2 paddal, és elhelyezésre került 
figyelemfelhívó célzattal a helytörténeti értékekről, a 
természeti és történelmi tájkép rehabilitációjáról szóló 
tájékoztató tábla.

Zsombói Polgárőr Egyesület
Projekt címe: Polgárőr iroda felújítás, eszközbeszerzés
Elnyert támogatási összeg: 1 070 044 Ft

A projekt keretén belül az iroda rendbetételére és felszerelésének bővítésére került 
sor, amely lehetővé tette, hogy a polgárőrök munkakörülményei komfortosabbá válja-
nak, ezáltal a mindennapi munkavégzést hatékonyabbá tegyék.

Szivárvány Zsombói Nagycsaládosok Egyesülete
Projekt címe: Tombácz János meséi c. könyv megjelentetése
Elnyert támogatási összeg: 2 540 000 Ft

Tombácz János zsombói mesemondó Bálint Sándor által 1975-ben összegyűjtött meséi je-
lentek meg új kiadásban a projekt keretében. A kiadvány, mint Zsombó legfontosabb kultúr-
történeti emléke, az eredetihez hű állapotban került kiadásra, újjáélesztve ezzel a vidám me-
séket, azok hangulatát, s annak az embernek az emlékét, akire Zsombó méltán büszke lehet. 

Zsombó Község Önkormányzat
Projekt címe: Zsombói Hírmondó fejlesztése
Elnyert támogatási összeg: 333 886 Ft

Zsombó életében is nagy jelentőséggel bír a helyi média, amely versenyképességének 
megőrzése érdekében fordította a támogatási összeget eszközfejlesztésre, valamint 
nyomdai költségekre. 



10

Összefogás Zsombóért Közhasznú Egyesület
Projekt címe: Várakozóhely kialakítása
Elnyert támogatási összeg: 5 872 273 Ft

A zsombói Közösségi Ház és Könyvtár előtti 15 db várakozóhely kialakítása volt a projekt 
fő célja, amelynek eredményeképp az épület megközelítésében jelentős javulás állt be. 

Kardos Imre
Projekt címe: Kardos Imre magánszálláshely fejlesztés
Elnyert támogatási összeg: 19 188 924 Ft

A támogatásnak köszönhetően négy napraforgós magánszálláshely jött létre a telepü-
lésen. A beruházáshoz tartozott még napkollektorok beszerzése is, amelyek a meleg-
víz-ellátást biztosítják. 

Folyamatban lévő projektek:

Papp Lászlóné
Projekt címe: Venyigebálázó beszerzése
Elnyert támogatási összeg: 3 361 200 Ft

Kristály Bt.
Projekt címe: Komfortos rendezvények, modern feltételek
Elnyert támogatási összeg: 8 086 386 Ft

Zsombó Nagyközség Önkormányzat
Projekt címe: Királyszéki iskola felújítása
Elnyert támogatási összeg: 11 377 401 Ft

Összefogás Zsombóért Közhasznú Egyesület
Projekt címe: Hagyományok udvara
Elnyert támogatási összeg: 8 242 300 Ft

dr. Ecseki Erzsébet
Projekt címe: Jegenyés Birtok vendégház szolgáltatásainak bővítése
Elnyert támogatási összeg: 7 674 069 Ft

Cél-Tudat Soportlövő és Szabadidős Egyesület
Projekt címe: Sport-turisztikai központ létrehozása
Elnyert támogatási összeg: 7 919 996 Ft
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Egyeztetések:



www.delinapfeny-hacs.hu


