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A megalakulását követően a szolgáltatóiparban tevékenykedő BG. Brillant Glanz Bt. tulajdonosai, a pályázati 

projektben rejlő lehetőségeket megragadva, a turisztikai szolgáltatások területén jelentős fejlesztést valósítottak 

meg. A vállalkozás, a környék természeti értékeire alapozva, különféle lovas programok szervezésének és magas 

színvonalú lebonyolításának feltételeit teremtette meg az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Programjának 

keretében kiírt Turisztikai szolgáltatások fejlesztése című pályázatának segítségével. A 70%-os támogatással 

megvalósult projektnek köszönhetően, a Tiszakécske környezetében elérhető lovasturisztikai szolgáltatási kínálat 

egy több mint hat hektáron megvalósított, közel 450 m2 alapterületű boxos kialakítású lovardával és hozzá 

kapcsolódó kiszolgáló épülettel bővült. Kiépítésre kerültek továbbá a szükséges belső utak, a normál és 

akadálymentesített gépkocsi parkolók, a különféle méretű és funkciójú karámok, a tűzvédelmi előírások szerinti 

tűzivíz tározók, valamint a szigorú környezetvédelmi szempontoknak is megfelelő trágyatároló. 

 

A BG. Brillant Glanz Bt. vezetése elkötelezte magát az európai színvonalú lovas turisztikai szolgáltatások 

nyújtását illetően. Egyaránt várják a természetet szerető, de a lovakkal, a lovaglással még csak ismerkedő 

érdeklődőket, de várják a lovagolni tudó, akár a profi tereplovaglás iránt érdeklődő vendégeket is. A lovaglás 

mellett ugyanis lehetőséget nyújtanak lovas túrakocsikázásra, és télen pedig megfelelő mennyiségű hó esetén a 

lovasszánkózásra is. 

 

A pályázati támogatással megvalósított fejlesztésnek köszönhetően, a BG. Brillant Glanz Bt. kibővíthette korábbi 

tevékenységi körét, javíthatja jövedelemtermelő képességét, és ennek révén a régióban új munkahelyeket hoz 

létre. 

A tiszavárkonyi székhelyű BG. Brillant Glanz Szolgáltató Betéti Társaság 44.634.671 forint támogatást 
nyert el a Turisztikai szolgáltatások fejlesztése című, mikro-, kis- és középvállalkozások számára kiírt 
pályázaton, az Új Széchenyi Terv keretében. A 63.763.817 forint összköltségű beruházás részeként, a 
Tiszakécskét Nagykőrössel összekötő út mentén, lovarda és kiszolgáló létesítmények építésére, lovak és 
lovardai eszközök beszerzésére, valamint egyéb reklám-marketing tevékenységek keretében többek 
között interaktív weblap kialakítására is sor került. 


