
1 
 

LÓCSONTKOVÁCSOLÁS 
Alap tanfolyam 

 
AMIT A GAZDA IS MEGTEHET 

 

Időpont:  2023. március 3-5. 
Helyszín:  Monor, Nyerges Hotel, Hegyessy tanya 3. 
 
 

 Ön is szeretné, ha lova mindig egészséges, együttműködő, kiegyensúlyozott lenne? 
 Szeretné, ha ló és lovas között tökéletes lenne a kölcsönös bizalom? 
 Lényeges Önnek, hogy lovával lelki és mentális 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 a 
fogásokat, fortélyokat, titkokat, amivel meg tudja valósítani a fenti célkitűzéseket. 
 

Program: 
 
2023. március 3. péntek 

13:00-16:00 Regisztrálás, szállásfoglalás 

16:00   Bevezető előadás és oktatás 
  Soltész András tanfolyamvezető 

Diagnózis, terápia helyi lovakon, minden nap a gyakorlati foglalkozás keretén belül. 
Humán energetika, és humán kiropraktika, manuálterápia. Kötetlen beszélgetés.  

19:00 Vacsora, megrendelés alapján 
 
2023. március 4. szombat 

9:30-19:00 Elméleti előadások, és gyakorlati oktatás I. 
Előadók: Soltész András – Oszteopátia és kiropraktika (elmélet és gyakorlat) 

Borkovszky Zsuzsanna – Ló kineziológia 
Horváth Frigyes – Gyakorlati oktatás 

13:00   Ebéd, megrendelés alapján                                                    

18:00-19:00  Kötetlen beszélgetés 

19:00   Vacsora, megrendelés alapján 
 
2023. március 5. vasárnap: 

9:30-17:00    Gyakorlati oktatás II. 
Soltész András   
Borkovszky Zsuzsanna 
Horváth Frigyes 

13:00  Ebéd, megrendelés alapján 

17:00    Tanfolyamzárás, kötetlen beszélgetés 
 
 
 A tanfolyam ára: 90 000 Ft / fő 
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 Jelentkezni lehet: Soltész András     Facebook: Soltész Ménes,  
mobil: +36 20 435 7208   www.locsontkovacs.com,  
email: andras.soltesz10@gmail.com 

 
 Fizetés:  OTP számlaszám: 11773030-00847607 
 
Étkezés, és szállás megrendelése: 

Kafka Nándor, Nyerges Hotel 
www.nyergeshotel.hu,  
office.manager@nyergeshotel.hu 

 
Elhelyezés: kétágyas vagy egyágyas elhelyezés reggelivel 

Szoba árak: kétágyas: 14.000 HUF/fő/éj + IFA, melynek mértéke 300 HUF/fő/éj 

egyágyas: 21.000 HUF/fő/éj + IFA, melynek mértéke 300 HUF/fő/éj 

Szobaárunk tartalmazza: 

 bőséges svédasztalos reggeli: 07:00-10:00 

 fürdőköpeny bekészítés 

 termálrészleg használata: 09:00-21:00 

 fedett termálvizes medence (5x10 m, pezsgőfürdő, tangentor) 

 finn szauna 

 infra szauna 

 török szauna 

 napozóterasz 

 ingyenes WiFi kapcsolat 

 ingyenes biciklikölcsönzés 

 szobaszéf 

 biliárd 

Résztvevő létszám és igény függvényében: 

Konferencia terem:Borostyán terem - terembérlet: 35.000 HUF/nap (08:00-tól 20:00 óráig) 

Termeinkről információ: http://nyergeshotel.hu/rendezvenyek/konferencia-termeink 

Technikai igények:  Vetítővászon, vagy vetítésre megfelelő falfelület, 1 projektor 

Konferencia bekészítések:     Business bekészítés: 3.000 HUF/fő/alkalom 

Kávé, Ásványvíz, Üdítő, Sós és édes házi aprósütemény 

Ebéd/vacsora:   5.500 HUF/fő/alkalom 3 fogásos menüket tudunk biztosítani, itt 

a csoportnak egyféle ételsort kell választani étkezésenként, menüsor csatolva 

vagy étlapról is választhatnak 

Étlap:    http://nyergeshotel.hu/files/7116/5787/1709/Menu_2022.pdf 

Italok:                                                  fogyasztás alapján elszámolva, itallapról rendelve 

A program szervezői a változtatás jogát fenntartják. 
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