
szakmai beszámoló
A turisáika egYik sPeciális részével foglalkozik a Turcsán Lovastanya Kft, és ezen tevékenység
szolgáltatrásainak fejtesztését valósítottuk meg a cég életében.

Izsrák turisztkai szemPontból tekintve kedvező adottságú település. Kerékpározá s, turánás,horgászat, vadászat kedvelőinek adottak helyben a leúosegek. A térségben egyéb aktívturizmusra is adottak a feltételek. A vendégfogadáshoz és ellátáshoz kötődő iritezrnenyek vafJák
a városba látogatók*- A telePülés több nagyszabás űrendezvényt szstvezéwől évre, amely sokláogatót vonz a városba. Ennek köszön]retően egyfe nagyobb igény mutatkozik a turisáikaisálláshelyekre és azok szolgáltatrásaikra.

A vendégeinknek nYÚjtott lovaskocsis program lehetővé teszi a Kiskunsági Nemzeti park
teniletén való látogaást, ezÉí7 szolgáItaás fejlesztését 

"' ;;;;&s lószerszám
megvásrárlrisával bővítettíik ki.

A rendezvénYsátrak és a sÖrpad garniturák beszerzése lehetővé teszi anagyobb események ésturisztikai programok megvalósítiását.

1. ; 2. : kép: Sarpadok és rendezvénysátor

A lovas rendezvénYeink megvalősítását segíti elő a mobilboxok kialakítás4 melyek a nálunklóval megsálló vendégek igényeit elégítik kt. Ezáltal kiépítésre k".üt, ; 
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ju uoxuot anozárt, folYosós kialakítású istállÓ. Ezen lóállrls - a miár megtovo toistritló mellett - a lovak tartrásátbiáosítja megfelelő körülmények közöu, betarfva u 
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méreteket.

3. kep: Lóboxok
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MérfÖldkÖvek és a kÖzben megvalósult eszközbeszerzése§ tételesen felsorolva:
202al0.15.

. Sörpad garnitrira 70 cm széles asztal, 2 db paddal- í0 db. Fejző - erős Fekete, marhabőr, sárgaréz yerettel. - 2 dbl Rúdtartó Fekete, marhabör, sárgaréz verettel. - 2 db. lstráng - bőr Fekete, marhabór, sárgaréz verettel, - 2 dbr Széchenyi szár Barna színű. - 2 dbr Farmatring Fekete, marhabór, sárgaréz verettel. - 4 db' Hám - nYakszíjjal, hátszíjjal, segédnyakszíjjal e"x"t",'marhabőr, sárgarér verettel. _ 2 db. Zabla Csuklós fogatzabla - 2 d;r Prefessional Plus rendezvénysátor 8*12*2,6m, lángálló sátor - 1 db. Viharszett Extra erős kit<otesrrez, rögzítéshez. - 1 dbo Hordtáska Erős anyagból, strapabíró. -1 db
2020,11.15.

, Professional Plus rendezvénysátor 8*12*2,6m, lángálló sátor - .l db. Viharszett Éxtra erős riioteshez, rógzíteshez, - 1 dbo Hordtáska Erős anyagból, strapabíró. -1 dbr Laptop DELL Vostro 350í Laptop Gore i3 
'GB 

RAM 1256 ssD - 1 dbl Nyomtató Canon TS535b muftifunkciós nyomtató - 1 db. Projektor Epson EB-W05 projektor - 1 db, Projektor állvány Funscreen 160x160 vászon állvánnyal- 1 db
2021 .01-31.

r Mobillóboxok 2*5 db boxból állÓzárt,folyosós kialakítású istálló, 3x3,5 m-es lóboxok_ 10 db

irff;ffi,"::§::yi::_.:^",1T_ :*": 1T:"* megoldris került akalmazásta. Mint'#:ffiilríí*":5;:H*":f ::-."*;l.il:r-Filtüffi**;T,"ffi 'ilffi,?"Y'í
;i;HT#ffi"§"j;ffffiljábOrOZ,ő gverelreL ga*í*oA^A-^ --^l , !,ff ;í:.*"T:::,:t:*:::*u:,íwaziot"*"tteo;;#;l.;r:;:;trXiffi #ffegy vetítő, egy projektor, egy laptop és egy nyomtató b"r"";;;ffi;ffill§

4. ; 5. : kep : Lovaglás és fogathajtás
szolgáttatásom igénybevevői elsősorban a lósport és a hobby lovaglrás iránt érdeklődők,továbbá a kÖrnYező térség turisztikai látvrányosságait, attrakcióit felkeresők. Jellemzőencsaládok' baráti tiirsaságok, valamint természetkeduJtot térnek be hoz,zÁnk SzolgáltatásomnagY elŐnYe, hogY ftildrajzilag közel fekszik Kecskemá tetepüéshez, illetve lzsák és
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térségének turisztikai attrakciói elérhető közelségben talriJhatók. A telepiilés furirorusa egy
fejlettebb turisdikai szolgáltatassal bőviil, mely fokozza az ide|átogatók hosszabb itt
tartózkodasi haj landósfu át.

A projekaől és annak megvalósult elemeiről a programjainkon részletesen beszímoltrrnk.

Továbbá ezúton nyilatkozomn hory a projekt megvalúsulásáról készített - részletezve a
fejlesztés tárryát, célját, eredményeit és fényképeket - szakmai besxímoló a HAC§ részére
internetes megielenés céfából megküldésre került

Kelt: Izsrik, 2a2l.al.n.
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