Munkaértekezlet és terepbejárás – Caen, Franciaország 2010. október 21- 24.

Az ADELQUIVIR spanyol LEADER egyesület által koordinált Európai Lovas Túraútvonalak és
Lovas Fogadók Hálózata létrehozására létrejött együttműködés tagjai találkoztak október
közepén a Franciaországi Caen városban, hogy a túraútvonalak kidolgozásával kapcsolatos
feladatokról, és a projekttel kapcsolatban felmerülő kérdésekről tárgyaljanak.
A francia partner ebben az együttműködésben Conseil des Chevaux de Basse-Normandie, az
Alsó-Normandiai Lovas Szövetség, melynek képviselői Nicolas BOURGAULT úr és Lola
QUITARD asszony.

A tizenegy spanyol, valamint az egy portugál és egy magyar (a Felső-Homokhátság
Vidékfejlesztési Egyesület) LEADER csoport képviseletében érkező munkaszervezet vezetőket
és lovas szolgáltatókat a párizsi repülőtérről autóbusz szállította a fővárostól 240 km-re lévő
Caen városába.

A hosszú utazás és késő esti érkezés nem akadályozta meg a résztvevőket abban, hogy együtt
töltsék az első napi vacsorát, melynek kezdő időpontja a spanyoloknál és a franciáknál nem
szokatlan este tíz órára esett. A random ültetés eredményeképpen portugál, francia, spanyol és
magyar LEADER szervezeti képviselők kerültek egy asztalhoz, és ennek következtében az
asztalnál kialakult beszélgetés során, valamint a hét további napjain is angolul, franciául,
spanyolul folyt a beszélgetés.

A bemutatkozás, és egymás tevékenységének, működési területének beazonosítása után
gyorsan áttértünk a normandiai történelmi hagyományokra, a lovas-sportokhoz,
lótenyésztéshez és lovas túrázáshoz kapcsolódó program részleteinek megtárgyalására.
Vacsora közben sikerült szót ejtenünk a helyi alapanyagokból készült ételek jellemzőiről, a
helyiek „kulináris túrának” nevezett programkínálatáról, a híres camembert sajtról is.

1/3

Munkaértekezlet és terepbejárás – Caen, Franciaország 2010. október 21- 24.

A szakmai program részeként vendéglátóink másnap egy munkaértekezleten bemutatták a
területükön működő lovas szervezetek képviselőit, előadásaikból megtudhattuk, hogy a „lovas
túrázás” több száz éves hagyományokra tekint vissza a térségben, hallhattunk a már
megvalósított projektjeikről és a legközelebbi világverseny szervezési előkészületeiről, a
2014-ben Caen-ben megrendezendő Lovas Világkupáról. A professzionális szervezettség és
előrelátás bemutatásaképpen a résztvevők megkapták a 2014-es világkupa belépőkártyáihoz
készített pass tartókat, valamint a versenyre (ami, csak hangsúlyozni szeretném 3 év múlva
lesz) készített jelvényeket. Ezek a marketing eszközök segítenek már jó előre reklámot csinálni
a rendezvénynek, bekerülni a minél szélesebb köztudatba, és promotálni mindenhol, minden
féle formában a rendezvényt, mely így várhatóan el fogja érni a maximális befogadható
érdeklődők megjelenését a helyszínen.

Szervezőink igyekeztek minél több helyszínt bemutatni, így részt vehettünk egy lovaskocsis
bejáró túrán, megtekintettünk egy családi vállalkozásban működtetett panziót, és egy kétszáz
éves birtok felújított épületeiben berendezett szálláshelyet valamint ellátogattunk az 1715-ben,
XIV. Lajos király uralkodása alatt alapított nemzeti ménesbirtokra, ( Le Haras National du Pin )
mely a későbbiekben katonai lovas kiképzőközpontként és híres lótenyésztő központként
működött tovább. A „lovak versailles”-nak is becézett kastély- és épületegyüttes, a hozzá
tartozó istállók, valamint a több hektáros park és erdő gyorsan elfeledteti velünk az idő múlását,
és hamarosan a
Dumas regényből
ismert muskétások, és királyi testőrök jelennek meg képzeletünkben. És már nem is nehéz
elhinni, hogy a Calais-i kikötő felé tartó lovasok milyen egyszerűen tettek szert friss lovakra, és
hogy a lovas túrázás korai változata milyen népszerű lehetett ezen a vidéken…

A találkozó szakmai tapasztalatait és a megvalósítás során felmerülő kérdéseket a szombat
reggel tartott munkaértekezleten igyekeztünk összefoglalni. Minden LEADER szervezet
képviselő szót kapott, hogy a látottak alapján milyen elképzelései vannak a tervezett útvonal
megvalósításáról, használhatónak és hasznosnak tartja-e az itt tapasztaltakat, és sikerült
megegyezni a közeljövő feladatainak meghatározásában, valamint a határidők kijelölésében is.
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A búcsúestét a vendéglátók a Caen városban rendezett nemzetközi díjugrató kupa utolsó
versenynapjára szervezték. A városközponthoz közeli területen felépített fedett lovarda
tökéletes helyszín egy rangos verseny lebonyolítására, melyhez egy épületen belül
gyakorló-bemelegítő pálya, kiállítótér, vásárcsarnok és a nézők számára fenntartott ülőhelyek
és páholyok tartoznak.

A csütörtöktől vasárnapig tartó munkaértekezlet tapasztalatait, a formálódó közösség által
összegyűjtött benyomásokat a megvalósuló Európai Lovas Túraútvonal Hálózat létrehozása
során szeretnénk megosztani a helyi szereplőkkel, és terveink szerint bemutatni egy hasonlóan
magas színvonalú rendezvényen a magyar lovas hagyományokat a 2012 második
negyedévében Magyarországra szervezett munkaértekezleten és terepbejáráson.

A Munkaértekezleten készült videófeltételek a következő linkeken megtekinthetőek:
Normandia - Lovastúra 1.
Normandia - Lovastúra 2.

Rácz Judit

Munkaszervezet vezető

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
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