
LÓCSONTKOVÁCSOLÁS 
 

Részletes program 2012.október 26-28. Farkas-Laka Lovas panzió (Budapesttől 45 
percnyire a 2/A útról letérve, Verőce határában) 
 
- Ön is szeretné, ha lova mindig egészséges, boldog, együttműködő, kiegyensúlyozott, 

erőtől duzzadó lenne? 
- Szeretné, ha ló és lovas között tökéletes lenne a kölcsönös bizalom? 
- Lényeges Önnek, hogy lovával lelki kapcsolatba kerüljön? 
- Szeretné megtanulni, hogyan hozza lovát olyan egészségi, mentális és fizikai 

állapotba, hogy élmény legyen minden együtt töltött perc? 
 
A tanfolyamunkon előadást tartó szakemberek segítségével megtanulhatja mindazokat 
az egyszerű fogásokat is, amivel meg tudja valósítani a fenti célkitűzéseket. 
A tanfolyamon megtanuljuk azt, amit a gazda a fenti célok érdekében megtehet a 
lovával. 
  
Program: 
 
2012. október 26. péntek: 
15: 00-17: 00 óráig: regisztrálás 
17: 00-19: 00 óráig: bevezető előadás: Soltész András tanfolyamvezető 
19: 00-20: 00 óráig: Fekete Zsolt – Prevenció a lovaknál 
20: 00 vacsora, bejelentés alapján* 

         diagnózis, terápia hozott lovakon (jelentkezők esetén), minden nap, vagy a gyakorlati 
         foglalkozás keretén belül. 

 
 
2012. október 27. szombat: 
 
 9: 00-20: 00: elméleti előadások, és gyakorlati oktatás 
Előadók: 
 9: 00-12: 00: Soltész András – Oszteopátia és kiropraktika 

        12: 00-13: 30: ebéd* 
        13: 30-15: 00: Nagy Sándor – Az erőszakmentes patkolás 
        15: 00-18: 00: Soltész András – Gyakorlati oktatás 
        18: 00-19: 00: Erdősi Tibor – Mágnesterápia a lovaknál 
        19: 00-20: 00: Kötetlen beszélgetés a napi programokról  
        20: 00 vacsora, bejelentés alapján* 
 
        2012. október 28. vasárnap: 
 
          9: 00-12: 00: Soltész András – gyakorlati oktatás 
        12: 00-13: 30: ebéd* 
        13: 30-15: 00: Borkovszky Zsuzsanna – Lókineziológia 
        15: 00-18: 00: Soltész András – Gyakorlati oktatás 
        18: 00-            Tanfolyamzárás, kötetlen beszélgetés 
        19: 00 óra: vacsora, bejelentés alapján* 

 



 
        Vendégelőadónk: Marton Zsófia (A Lóherba című könyv szerzője)  
        A tanfolyam ára: 50 000 Ft/fő (az ár tartalmazza a Lócsontkovácsolás című könyvet,  
        valamint, a hozott lovak gyógykezelését).  
        *Szállás és étkezés: megrendelése a jelentkezéskor a Farkas Laka Lovas panzió áraival. 
 
 
          
 

  A változás jogát a szervezők fenntartják! 
 
 Jelentkezni lehet: 
 

- Varga Zsolt:      telefon  +36 30 684 7141 
                                 email:   zsolt.varga@invitel.hu 
 
- Soltész András: telefon  +36 20 435 7208 
                                 email:   andras.soltesz10@gmail.com  
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