A Bellandor Kft. megfelelö körülm6nyeket tud biztositani a k6pz6sekhez, hiszen

a

l6tesitm6ny beruhäzäsakor arra törekedtek,
hogy az alkalmas legyen az ilyen tipusü fela-

datok ellätäsära is. Lovas gyakorlati oktatäsi
központtä kiväntak välni.

A jelenlegi oktatäsi rendszerben

azonban

nem el6g, hogy j6k legyenek a körülm6nyek,

kiväl6ak az elöad6k, megfelelö a szakmai
tartalom, szüks6g van különbözö licencekre,
enged6lyekre, amelyek az oktatäst lehetöv6

ßontkoväcsolä1l masz äu tt
temdtzetgyögyätzat lovaknäl
aga az

ötlet nem eredeti, hiszen

teszik. igy talälkozott a Bellandor Kft. az
oktatäsban profi Eurol<t Akad6miäval, amely
hosszü 6vek öta mär mintegy szäz különbö-

zö k6pz6sben bizonyitja szakmai rätermetts6g6t 6s szervezö k6pess6g6t az Eur6pai
Uniö elöiräsainak megfelelö k6pz6sekben,
toväbbk6pz6sekben.

sokan pr6bälkoztak 6s pr6bälkoznak

Az Eurokt Akad6mia 6s a Bellandor Kft.

e t6mäkkal hasonl6 mödon foglalkozni. Az
üjdonsäg az, hogy a Pätyon l6vö Bellandor
Lovas Központ a Magyar Lovas Szövets6g

egymäsra taläläsa ma mär eredm6nyekben

koncepciöjänak megfelel6, a Magyar Lovas

lyen a bizonyiwäny (certificate) megfelel

Szövets6g Oktatäsi Bizottsägänak iränymu-

magyar 6s az euröpai elöfräsoknak.

tatäsät követö k6pz6seket szervez. Ehhez

Az elsö a futoszärazäs megfelelö

volt a szövets6g oktatäsä6rt felelös
vezetöivel egyeztetniük, kidolgozniuk 6s

elsalätitäsär6l szölt, mig a mäsodik a ter-

megvaldsitaniuk programokat.

väcsolässal €s az osteopatiäval foglalkozott.

szüks6g

is mutatkozik.
Befejezt6k a mäsodik tanfolyamukat, ame-

m6szetgyögyäszat keret6n belül

a

szakmai

a csontko-

A

megszerzett szakmai ismeretek lehetöv6

teszik, hogy akär az ällatorvosok, kiroprak-

-\

tikusok, osteopatiäval foglalkoz6 k6pzett
szakemberel< tanäcsait kövewe v6grehajtsäk
6s eredm6nyesen gyakoroljäk a kezel6seket.

A

2010 äprilisäban megtartott csontkoväcs,

masszäzs 6s te rm6szetgy ogyäszat tanfolya-

mon a r6sztvev6k elm6leti 6s gyakorlati
oktatäsban vettek r6szt, ahol kitünö elöaddk
6s gyakorlon szakemberek (Solt6sz Andräs,

Erdös Tibor, Klimscha Alben, Andor Akos)

oktattäk a jelenl6vö hallgat6kat.
Videök. animäciös filmek. anatömiai bemu-

tatök 6s gyakorlati oktatäsok segitett6k,
hogy a r6sztvevök min6l sz6lesebb szakmai

ismeretekre tegyenek szert. Többek között

betekint6st nyerhettünk a manuäl teräpia,
az elektromägneses teräpia, a sö teräpia, az
akupresszäläs 6s a streching rejtelmeibe. Az
ällatgyägyäszatban, a term6szetgyögyäszat 6s

a hozzä tartoz6 manuäl teräoiäs kezel6sek
jogosultsägät mi sem bizonyitläk iobban, hogy

a kurzus megnyitöjät a Szent lstvän Egyetem

rektora professzor Dr. Solti Läszlö tartotta.

A häromnapos k6pz6s sorän megszerzett
tudäsrdl a hallgat6k elm6leti 6s gyakorlati
vizsgän adtak szämot.

A

k6rd6sek 6s tesztek

megvälaszoläsa 6s helyes kitölt6se jelentös

A tanfolyam elöaddi 6s szervezöi szerint ez
a v6lem6ny alapvetöen összefoglal.ja a rendez6k c6llät, mondanivalöjät.

tudäst ig6nyelt. Az adatlapok mellett v6lem6nylapokat is kiosztottak a szervezök 6s
ezekböl megällapithat6 volt, hogy a vizsgäzök
6rt6kesnek, hiänyp6d6nak tartottäl< a tanfolyamot €s el6gedeaek voltak a szervez6ssel, az
elöadäsok szinvonaläval 6s a megszerzett tudäsanyaggal. Ezt bizonyitja az a räny is, hogy 20 I 0

jüniusäban a tanfolyamot meg kell ism6telni.
Egy tanfolyam lebonyolitäsäval a felmerülö

ig6nyeket nem tudtäk kiel6giteni, mert egy-

szerre csak korlätozott szämü r6sztvevövel
lehetett eredm6nyesen foglalkozni.
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