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Zsombó, 2015. február 13.

Dr. Ecseki Erzsébet Julianna
Projekt címe: Jegenyés Birtok korszerűsítése és fejlesztése
Elnyert támogatási összeg: 4 859 903 Ft
III. tengely Turisztika TK4
A fejlesztés eredményeképp az 1999-től működő szálláshely komfortfokozatát és
szolgáltatásait 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.
Projektlátogatáson tapasztaltak: A vendégházat 2 ütemben fejlesztették. Az első ütemben
kialakításra került egy akadálymentesített szoba, központi fűtés, kosárlabda palánk, és futball
pálya kialakítás, valamint eszközbeszerzés. A második ütemben tetőtér beépítés mely
fejlesztéssel további 3-6 fő elszállásolása biztosított. A vendégház a felújítás után is megőrizte
a tanyasi épület jegyeit, egy erdő választja el a bekötő úttól biztosítva a nyugalmas pihenést az
itt tartózkodóknak. Lehetőség van jakuzzit használni, két kialakított tó tartozik a
vendégházhoz minden adott akár családoknak akár társaságoknak a kikapcsolódáshoz egy
szép tanyasi környezetben.
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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 csapadékvíz 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.
Projektlátogatáson tapasztaltak: 3 fejlesztés. Első ütem külső felújítás, tető felújítás, fűtés
korszerűsítés. Második ütem belső felújítás (nyílászárók, hidegburkolatok, felületképzés.
Harmadik ütem udvar: Hagyományok udvara fedett pavilonok beszerzése: 6db 3x5m 2db
3x6,5m, 2db mobil pavilon, valamint a kertben található góré korhű felújítása.
Funkció: Eredetileg iskola, fejlesztések után: lakodalmak rendezvények pl.: kürtőskalács
sütés, ált isk. bejgli sütés, vadásztársaság összejövetelek torok, közösségi programok.
Túraútvonalhoz kapcsolódik jó színtere a helyi közösségnek és az idelátogatóknak a
kikapcsolódáshoz.
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Kardos Imre
Projekt címe: Kardos Imre magánszálláshely fejlesztés
Elnyert támogatási összeg: 19 188 924 Ft
III. tengely 1. kör Turisztika
A támogatásnak köszönhetően négy napraforgós magánszálláshely jött létre a településen. A
beruházáshoz tartozott még napkollektorok beszerzése is, amelyek a melegvíz-ellátást
biztosítják.

Projektlátogatáson tapasztaltak: Pályázó elmondása szerint a teljes beruházás 42 Mft, ebből
a támogatási összeg 19,1 Mft. 4 naprafogós minősítés, a dokumentum megtalálható a
szálláshelyen, mint ahogy a jegyző által kiadott működési engedély. 4 tágas szoba, újszerű
bútorokkal jól felszerelve igényesen kialakítva. A meleg vízről napkollektor gondoskodik.
2012-ben 21 vendégéjszaka, , 2013-ban 131 vendégéjszaka, , 2014-ben 482 vendégéjszaka. A
szálláshely nincs kitáblázva a főútról.
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Equitania Lovas Club
Projekt címe: Equitania Lovas Club lovas turisztikai fejlesztése
III. tengely 1. kör Turisztika
Elnyert támogatási összeg: 10 182 169 Ft
A projekt másik elemeként a III. tengely 1. körében Váczi Erika nyert támogatást turisztika
jogcímen.
A Bába dűlőben megvalósult beruházás lehetővé teszi országos színvonalú és látogatottságú
lovas versenyek szervezését. Emellett a mindennapi lovas életnek is kulturált, biztonságos és
kellemes és biztonságos helyszíne lett az Equitania Lovas Club. A fejlesztés keretében a club
lovas pályáit korszerű és esztétikus korláttal vették körül. A versenypálya mellett zsűri torony,
játszóvár és nádfedeles kerti pavilonok kerültek felállításra, kültéri bútorokkal ellátva.
Beszerzésre került továbbá 20 db sörpad, és a rendezvényekhez szükséges hangtechnikai
berendezések is.
Projektlátogatáson tapasztaltak: Évente 8-10 verseny, gyermektáborok, edzőtáborok,
bértartás. 10 túrázásra alkalmas ló, 3 patkós lovas turisztikai minősítés. Nemzetközi
színvonalú versenyzők (EB bronz gyermek kategória, Nemzetek díja győzelem, Nemzetközi
nagydíj győzelmek, nemzetközi versenyzők is a klubnál (Spanyol, Román).
Aktív Club, a projekt látogatás idején is ifi edzés, valamint bértartásos lovagoltatás, további
fejlesztési tervek: 25x60 fedett lovarda 20kw-os napelem rendszer, bejáró kialakítás.

