Egyeztető fórum - az Európai Lovas Túraútvonalak Hálózat kidolgozásával kapcsolatban

There are no translations available.

2010. május 17-én, 15:00 órai kezdettel megtartottuk a „Lovas Fogadók Európai Hálózatával”
kapcsolatos első megbeszélésünket.

A fórum célja az volt, hogy összehívjuk a területen élő és tevékenykedő olyan
magánszemélyeket, szervezeteket, szállás és lovastanya tulajdonosokat, akik részvétele nélkül
nem valósulhat meg a Hálózat. Így gyűlt össze első megbeszélésünkön 11 lelkes érdeklődő,
akikkel ismertettük a spanyolok elképzeléseit, eddigi eredményeinket és a jövőbeni terveket. A
kör természetesen nem zárult be, ezentúl is várunk minden bekapcsolódni vágyót, érdeklődőt
minden hétfői munkanapon 15 órakor az egyeztető munkamegbeszélésekre.

A Bajo Guadalquivir (Adelquivir) tartományi Vidékfejlesztési Csoport kezében futnak össze a
szálak, Ők tartják a kapcsolatot a résztvevő szervezetekkel, Franciaországgal, Portugáliával és
Magyarországgal is. A technika segítségével betekinthettünk egy már megvalósult spanyol fejl
esztéssel
és egy spanyol
lovas tanyával
(6:34) is megismerkedhettünk, melyek ott már a Hálózat részei.

A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület is spanyol dokumentumok alapján dolgozik,
és spanyol minta alapján építjük ki a térségben a lovas turista-utakat, hogy egységes legyen a
létrejövő Hálózat, mégis sok különbözőség is marad a térségek, a helyi sajátosságok,
természeti adottságok, kultúra és nem utolsó sorban a különböző törvényi szabályozások miatt.
Dr. Plutzerné Táncos Anikó, az Örkényi Furioso Lovastanya tulajdonosának javaslata, hogy a
programban résztvevők törekedjenek arra, hogy magyar lovakkal várják az ide érkező
turistákat, ezzel is hozzájárulva a program hazai értékeinek bemutatásához.

Összegyűjtöttük a spanyol kézikönyvben szereplő törvények magyar megfelelőit és ezt
figyelembe véve kidolgoztuk és ismertettük a résztvevőkkel a helyi adottságoknak megfelelő
útvonal és szálláshelyek kialakításánál figyelembe veendő szempontrendszert. A szempontok
alapján, és a térségbe tartozó települések önkormányzatainak segítségével kijelöltünk
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területünkön egy útvonal tervet, melyhez nagyon sok építő jellegű észrevétel érkezett a
résztvevőktől. A kezdeményezést pozitívan fogadta Zám Zalán is, a NEFAG erdészet jelen
lévő képviselője és a lovas tanya tulajdonosok is. Minden résztvevő fél érdeke, hogy legyenek
olyan kijelölt területek, útvonalak, ahol lovagolni lehet és ennek kialakításában a
Vidékfejlesztési Egyesület jelentős szerepet vállalt.

Megismertettük a jelenlévőkkel a Magyar Lovas Turisztikai Szövetség által kidolgozott Patkós
Minősítési Rendszer szempontjait. A Minősítési Rendszer bevezetése biztosítaná, hogy az
idelátogató vendégeket egy egységes besorolású Fogadó Rendszer várja.

A Lovas Fogadók színvonalas működtetéséhez igény mutatkozik lovas oktatók, lovas túra
vezetők képzésére a térségben.

A megbeszélésen ismertetett dokumentumokat honlapunkon a dokumentumtárból letölthetik.

Annak érdekében, hogy a környék turisztikai vonzerejét a leghatékonyabban tudja növelni a
megvalósuló projekt és az ide látogatók igényeit a legmagasabb színvonalon tudjuk kielégíteni,
valamint térségünk minden előnyét hangsúlyozni tudjuk, várjuk minden kedves érdeklődő
hozzászólását és véleményét a hétfőnként megtartandó fórumokon, e-mailben vagy telefonon.

Képek Fórum

Susán Ivett

Projekt manager

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
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