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Solt6sz Andräs löcsontkoväcs
Az angol telivdr speciälis kipr6bäläsa következt6ben sok a s6
rült, beteg 16. Solt6sz Andräs
galoppidomär, lovai Alagon ällnak trbningben. K6t 6vtizede
foglalkozik lovakkal. A Gödöllöi

Agrärtudomänyi Egyetem el-

ezer lo van. ällatorvosoknak

dolgozta ki a chiropracticät. Nagyon kell ismerni a lovat, a loanatomiät, de nem äfi, ha tud az
ember lovagolni is. Erz6k, szem
kell hozzä.
A kocsipan härom rädiötelefon volt. Utjuk sorän elöfordult

kuzusokat tartott. Solt6sz Andräst pedig olyan megtisäeltet6s
6rte, hogy segfthetett a bemutat6kon. Egy-egy chiropracticai

kezel6s ältaläban 300-500 n6-

v6gz6se utän m6nesvezetök6nt
dolgozott, szämos teny6sztöi sikert 6rt el. Ez id6 alatt v6gezte el
a Testnevel6si Egyetem edzöi
szakät. Alagon idösebb mesterek mellett tanulta ki az idomäri
szakmät. Nyolc 6ve sikerrel szerepelnek lovai. Negyvenes 6vei
elej6n jär, a szakma ifjabb nemzed6k6hez tartozik.
A löcsontkoväcsoläs fel6 k6t6wel ezelötti sikere vitte. A teliv6rek öszi klasszikus verseny6re k6szitette lovät, Rözsahegyet. Sajnos, a16 az utolsö felk6szitö verseny6ben megs6rült.
Ekkor utolsd lehetös6gk6ht, hazahMa ifiabb Klimscha Albertet,

olyan nap, amikor härom

aki nem2etközileg elismert 16

hogy ötven

fogät tett6k rend-

mäjukat. Term6szetesen erö

fogorvos specialista 6s csontkoväcs. A kimozdult csipöizületet

be. Term6szetesen soeciälis

kell a kezel6shez - eov hanncveri f6iv6r ciijugrö lo aYOO kg-ot
is el6rheti
de a csioöizület
helyret6tele leginkäbb tbchnika
k6rd6se. A kezel6s egyetlen
eszköze egy gumikalapiäcs.
Tanulmänyütja sorän sok 6rdekes esettel talälkozott. N6metorszägban, Ludger Beerbaum Ratina Z. nevü kancäjät
gyögyitotta meg Klimscha. Ei a
lö olimpiät nyert 1996-ban. Euröpa härom leghfresebb ällatorvosa sem tudta meggyögyftani
Väll- 6s csfpöizületi s6rül6s6t.
Albertnek sikerült s rä k6t h6tre
a kanca megnyerte a Volvo Kupa egyik verseny6t. Sv6dor-

kedden helyretette,

g

Tanulöüton
Tanitömestere, ifj. Klimscha Albert oldalän mült 6v decemberöben egy hdnapos euröpai tanulmänyüton vett r6szt. Nem csak
a csontkoväcsoläst (chiropractica) 6s a löfogorvosläst tanulhatta meg, de belülröl läthatta a
Maktoum csaläd tr6ner6nek.
Andre Fabre-nek Chantilly-i 6s
Ludgql Beerbaum, olympiai-baj19f .. 9üqgratOnalr rgimetorszägi
iställdjät is. A Kliffischa n6v

eg6sz Euröpäban ismeG de
nem csak az6rt, mert apja,

ale

gendäs Albi Eurdpa szerte ismert jockeyvolt, hanem Berci16gydgyäszati himeve alapjän is.
Ugy 10 6wel ezelött, egy
Chantilly.ban dolgoz6 ällatorvos

.

orszägot, eg6szen a Lapp{öldig. Többször voltak Franciaorszägban, Belgiumban, Däniäban, Hollandiäban, Sväjcban,

Ausztriäban. Mindenhol ügy
värtäk öket, mint a Messiäst.
Napi k6t-härom 6ra alväsra voll

A päciensek 7080%-ät fogäszati, a többit chicsak idejük.

ropracticai kezel6sben r6szesitett6k. lfjabb Klimscha a l6fogä-

szati kezeldsben Eurdpäban a
legismertebb, Nyugatoh a lotu-

lajdonosok 6vente legaläbb
egyszer megvizsgältatjäk a lovaik fogazatät. Volt olyan nap,
16

eszközöket hasznältak, nnelyek

Bozs+ *ozüi több

hegy vasärnäp megnyerte a St.
Leger-t (2800 m). Solt6sz Andräs ekkor döntötte el, hogy ha
lehetös6ge ad6dik, megtanulja
a chirooracticät.

met märka. 1000:2000 sv&i korona. Az emberek szeretik a lovakat, s annak ellen6re, hogy
nagy üzlet, m6gsem iparszerü a
hozzäälläsuk, Mindenütt, ahol
järtak, 6aelmileg e;ösen köt6dtek a lovakhoz. Erdekess6g,
hogy Sv6dorszägban, ahol sok
a kisgazdasäg, a lovakkal dolgozök 80%-a nö. A löversenyz6sben mindenki a lö6rt dolqozik. alö a fontos.

orszägban voltak. Bejärtäk Svöd-

u

ö talälmäny a.

Az elvältozäst gyögyiitja

A

chiropracticät minden olyan
s6rül6sn6l. elvältozäsnäl sikerrel'lehet äkalmazni, ami nagy
ig6nybev6tel. sorän keletkezett.
Galopp-, ügetö-, dijugrato- 6s
fogatos lovaknäl egyaränt alkalmazhatö. A väll, a csi5oö, 6s a
läbs6rül6sekn6l azonban a hagyomänyos orvosläs csak tüneti kezel6st alkalmaz, a csontkoväcsolässal magät az elvältozäst szünteti meg.
A diagnözis megällapitäsähoz kivezetik a lovat 6s n6gyläbra ällitjäk. Ebben a helyzetben
i6l lätszanak az elvältozäsok, a
iicamok, a ränduläsok, hüzödäsok. Utäna visszavezetik a
boxäba 6s ott tört6nik a kezel6s.

A kezelds utän a lovak

Solt6sz Andräs idomär 1998.
februärjäban az ügetön Märtfy Sändor iställöjäban egy
päciens lecsüszott iobb cslp6szögletöt helyezi vissza.

Sajnos a szakmabeliek közül
többen is ostobasägnak tartjäk
a chiropracticät, de a t6nyek, a
sikerek igazoljäk l6tiogosult*4gäi. Soii6sz Andräs referencia
munkäit ingyen csinälta, s ezek
mind sikeresek voltak. Az üoe-

az izületek, az izmok 6s a szala-

gok visszanyerj6k eredeti for-

-.

szägban nagy sikereket 6rt

öta 6 milliö korgnät nyert, idöre-

kordja 1:11.8. Epp ottl6tük idej6n nyert meg egy 350 ezer koronäs Group 1-es versenyt. Roy

Zetterman sv6d lovas lovät is

meg-

meggy6gyitotta, amivel ugro
Derbyt nyert k6söbb. Klimchänak nagy hlre van, kezel6seivel
sok sikert 6rt el. Götland-sziget6n, ahol 50 ezer ember 6s 70

A ldtarläshez, lovassporthoz
szüksdges valamennyi felszerel6se,
kte g6szit6 kaphä16,,.__=

Postän, utänv6ttel is szällitunk!

tön 6s a Tattersallban, ugröloVa-

kon v6gzett eddig chiropracticät. Mind sikeres volt. Februär
v6g6n Köln mellett, sz6pen dolgozik

a lo. A

-

chiropracticät

melyröl az elsö könyv nemsokära megjelenik a megalkotd tolläböl franciäul Solt6sz Andräss4l együtt mindössze n6gyen
csinäljäk Euröpäban. A kezelöseket, ha kell, akupunktüräval,
akupresszüräval 6s masszäz-

-

zsal eg6sziti ki. Ränduläs,

fi-

cam, hüzödäs, csipö-, gerinc-,
väll- 6s bokaizületekre. P6ldäul

el.

ügetölovak gyögyitäsäval is.
Egyik r6gi päciense a kezel6se

köhnyebbülnek, elmülik a fäjdalom, ez6rt nagyon häläsak. A

kezel6st koretöen n6gy napig
pihentetni kell az ällatot, hogy

Sokan ellenzik

egy vällsänta lovat 4-5 nap alatt
helyre lehet hozni.
Oktdber 9-10. között Solt6sz
Andräs elöadäst tart az Alternativ mddszerek az ällatgydgyäszatban 6s dlelmiszer termel6s
ben cimet viselö rendezvönyse
rozaton a Közöp-euröpai Egyetemen, a Kerepesi üt 87-ben.
Elöadäsänak cime A lovak mozgässzervi megbeteged6seinek
gydgyitäsa chiropracticäval.
Rosläs Margö

,,NAGY" LOVAS KFT.
1085 Budapest, Jözsef
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Tel.iFax: 318-4284. 338-2555
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