
4544 2012. október | Lovas Nemzet Lovas Nemzet | www.lovasnemzet.hu

Rendkívüli kiadás
Gondolatok a lovak viselkedéséről

MŰHELYTITKOK
Senki sem tért haza üres kézzel Kappel Edit 
Műhelytitkok elnevezésű nyílt napjáról, 
melynek szeptember 9-én az Állami Ménes-
gazdaság Szilvásvárad marócpusztai telepe 
adott otthont. A rendezvény minden szem-
pontból felülmúlta a várakozásokat: a szerve-
zők részéről a nézői létszámot - az érdeklődők 
részéről pedig a bemutatók színvonala és ta-
nulsága szempontjából volt rendkívüli.  
Talán nincs is még egy olyan rendezvény ha-
zánkban, mely ilyen széles körű érdeklődő 
csoportot vonz a lovas élet szinte minden 
szegletéből. A nézők között helyet foglaló 
szabadidomítók, természetes lókiképzők, ha-
gyományőrzők, tenyésztők, díjlovasok, wes-
tern lovasok és hobbilovasok színes kavalkád-
ja élő bizonyíték volt arra, hogy igény van egy 
minden területet alaposan átfogó, érthető és 
logikus, és legfőképp lóközpontú módszerre 
a megkövesedett dogmák szorításában. 

Engedjék meg, hogy rendkívüli módon ezúttal egy olyan tanulságos és örvendetes hazai eseményről számoljak be, 
melyben a lovak viselkedésének és természetének alapos ismerete végre összetalálkozik a velük való munka legszé-
lesebb körű gyakorlatával. Nagy örömömre szolgált, hogy részese lehettem a Természetes Könnyedség Műhelytit-
kainak és mindenkinek, aki ezt a rovatot olvassa, meleg szívvel ajánlom, hogy kövesse nyomon Kappel Edit munkáját!

Nem csalódott, aki eljött. Edit hét részlet-
ben, hat csodaszép, különböző korú, múltú 
és képzettségű lipicai ménnel (fedező mének-
kel és jelöltekkel) és herélttel szemléltette a 
ló természetéhez, korához és anatómiájához 
illeszkedő idomítást földről és lovas alatt 
– eszközökkel és szabadon. A bemutatott 
mindennapos munkája során találkozott a 
szabadidomítás és a magas szintű idomító 
lovaglás, összeért a természetes lókiképzés és 
a klasszikus lovaglás; végre értelmet nyertek 
és testet öltöttek a „szabadság”, az „egymás 
tisztelete”, a „könnyedség” és a „természe-
tes” elnevezésű – sokat hangoztatott, mégis 
sokszor üres frázisokba fagyott - kifejezések. 
Mindezek a nemes, barokk lipicai lovakkal 
szemléltetve igazi katarzist jelentettek a jelen-
levők számára.
Philippe Karl tanítványaként, a Parelli mód-
szer alkalmazásával Edit az értelmetlen, lo-
gikátlan, a lovak természetének és anatómi-
ájának ellentmondó – mégis széles körben 
alkalmazott, rögzült, és „díjazott” – kiképzési 
és lovaglási módszerekkel szemben kínál al-
ternatív megoldást. Egyre többen kérdője-
lezik meg a sokszor erőszakos, dogmatikus 
„hagyományokat” és keresik az intelligens, 
lóhoz méltó utat, melyen éllovasként Edit 
lovagol. Valami kézzelfogható végre elindult, 
a rendezvény sikere legalábbis ezt mutatja és 
reméljük, egyre többen csatlakoznak még a 
csapathoz. 

A TITKOK ŐRZŐI
Pluto XXXII-4 (Paktum), a magasan képzett 
fedezőmén megmutatta, hogy egy vékony 
kötőfékkel is lehetséges szépen kivitelezni 
a díjlovaglás során előírt feladatokat, majd 
megzabolázatlan ereje és szépsége teljes „tu-
datában” szabadon játszott egyet Edittel 
– mindenki gyönyörére. Szép példája volt 
annak, hogy egy „elzárt” (nem természetes 
körülmények között tartott) fedezőmén éle-
tében az alternatív megoldásként felkínált 
változatos és átgondolt munka milyen ki-

egyensúlyozott és együttműködő partnert 
eredményez. Az őt követő – ménesből frissen 
érkezett – teljesen nyers Maestoso XXXIII-4 
(Merló)-val az idomítás kezdeti lépéseit szem-
léltette Edit: a bizalom kiépítését és a tisztelet 
elnyerését, valamint az öt zónára osztott ló 
részeinek külön-külön való mozgatását, egy 
tiszta és egyszerű kommunikáció segítségével. 
Fontos megjegyezni, hogy a tisztelet kölcsö-
nös, vagyis nekünk ugyanúgy figyelembe kell 
vennünk a ló igényeit és pillanatnyi állapotát!
Conversano XXVII-29 (Cuvée)-vel, a fiatal, 
4 éves csikóval a lovas és a zablához való szok-
tatást, az előrehajtó segítségek megtanítását 
és a zablával való helyes kommunikációt mu-
tatta be Edit. A kantárral nyeregben végzett 
munkának három alapvető feltétele van: 1. a 
ló nem féljen a lovastól, 2. a ló értse és fogad-
ja el az előrehajtó segítségeket, 3. a ló értse 
és fogadja el a zabla segítségeket. Cuvée elő-
ször a földről lett megmozgatva, amíg már a 
legfinomabb segítségre is készségesen váltott 
jármódot lefelé és felfelé is. A zablával való 
helyes kommunikáció alapfeltétele, hogy az 
orrszíj ne legyen szoros, a ló tudja mozgatni 
az állkapcsát, hiszen a feszes, merev állkapocs 
merev vállakat, hátat és hátulsó végtagokat 
eredményez. Edit ezért elutasít mindenféle 

kikötést és a szorosra csatolt orrszíj haszná-
latát is. A zablának nem a nyelvre és az áll-
kapocsra kell hatnia, hanem a szájszögletre. 
A mélyen tartott hátrafelé ható kezekkel a ló 
nyelvét szorítjuk az alsó állkapocshoz, ezzel 
komoly fájdalmat okozunk neki.  Philippe 
Karl módszere szerint a lóval először a földről 
tanítjuk meg a zabla hatásaira való helyes re-
agálást, állásban és mozgásban, egyenesen és 
hajlításban, majd ha már a ló érti és elfogadja 
a zablát – amit leheletfinom támaszkodással 
és közben nyugodt, rágcsálással ad tudomá-
sunkra - csak akkor folytatjuk a képzést nye-
regből. A lovasnak egyértelmű, tiszta és kö-
vetkezetes kommunikációt kell alkalmaznia: 
láb kéz nélkül, kéz láb nélkül. Edit már itt ki-
kötötte, hogy a folyamatos „rugdosás” és haj-
tás megengedhetetlen – főleg ha az a zablán 
az annyira félreértelmezett „támaszkodással” 
és „megtartással” párosul.
Favory XXVIII-42 (Foton), a nyolc éves fe-
dezőmén segítségével a ferdeség javítását mu-
tatta be Edit oldaljárások, hajlítások, vállat 
be- és ki-, farat be- és ki- valamint a combra 
való engedés gyakorlatainak kombinációi-
val. Az íveken és egyenesen végzett változa-
tos munka a koordináció fejlesztését és az 
egyenesség javítását szolgálta, a ló számára is 
érthető és szórakoztató módon – a hagyomá-
nyosan jól bevált monoton körök és kilomé-
terek helyett. Közben – a ló igénye szerint – a 
hajlításokat nyújtás követte, amikor is Foton 
hosszú száron, mélyen lefelé és előre dugott 
orral, a könnyű támaszkodást megtartva la-
zíthatta előzőleg alaposan megdolgoztatott 
izmait.
A bőséges és ízletes ebédet követően Favory 
XXVIII-53 (Finánc), a 7 éves ménvizsgá-
ra készülő ló folytatta a napot, méghozzá a 
spanyol lépés földről való tanításával. A pálca 
iránti bizalom, ugyanakkor az annak egé-
szen finom jeleire való reagálás megtanítását 
láthatták a résztvevők. A pozitív visszajelzés 
hatékonyságának szép példájaként Finánc 
miután megértette mi a feladat, a gyakorlatot 
már magától is felajánlva, játszva mutatta be. 

Őt követte Favory XXVIII-5 (Faktor), a ki-
lenc éves fedezőmén, aki a földről végzett 
bemelegítés után  a spanyol lépés nyeregből 
való korrekt kivitelezését mutatta be, majd 
a jól előkészített és bemelegített ugrásváltás 
gyakorlatát szemléltette. Az ugrásváltás elő-
készítő gyakorlatait az íven és egyenes vona-
lon végzett vágtába ugratások ügetésből és lé-
pésből, és - a manapság gyakran elhanyagolt 
- ellenvágta gyakorlata követte, melynek célja 
a vágtában való egyensúly fejlesztése volt. 
Mindkét kézen hajlítások, farat be és vállat 
be gyakorlatok következtek, majd a Philippe 
Karl-féle ugrásváltás tökéletes kivitelezésével 
és jól követhető, kommentált szemléltetésé-
vel vált teljesen érthetővé a feladat. Végül a 
ló összeszedettségét célzó gyakorlatokkal és 
a kiemelkedett marral, lesüllyedt farral, az 
ültett piaffe végrehajtásával zárult Faktor az-
napi küldetése. Fontos megjegyezni, hogy a 
Philippe Karl-féle – vagyis az igazi klasszikus 
- piaffe nem az elejére eső, szár mögé mene-
külő, összecsomagolt – jelenleg sajnos elfo-
gadott – egyensúlyát vesztett ló toporgását 
jelenti, hanem az összeszedettségen, lendüle-
tes előremenő mozgáson alapuló és a ló meg-
alapozott képzettségét bemutató gyakorlatot 
jelentette itt.
A nap zárásaként ismét Paktum következett, 
aki a rendezvény szellemiségét bevezető sza-
badidomítás után búcsúzóul nagykantárral 
is megmutatta, hogy hol ér össze a lovak 
természetének és jellemének ismeretén és 
tiszteletén alapuló lókiképzés és a klasszikus 
idomítás. A nyújtásokból és oldaljárásokból 
felépített bemelegítő gimnasztika után cso-
daszép piaff-ot, majd passzázs-t mutattak 
be Edittel, méltó befejezésként az amúgy is 
élménygazdag és tanulságos nap végén. 

VISSZHANG
Rengeteg jól ismert arc bukkant fel a nézők 
soraiban, muszáj volt hát megkérdezni őket, 
hogy miért jöttek el, mit visznek haza, ho-
gyan értékelik a rendezvényt, a nézőket és az 

elhangzó kérdéseket. Mert a megszokotthoz 
képest bizony rendkívül aktív volt a néző 
sereg, minden bemutató után záporoztak a 
kérdések. A kérdések pedig mindig hűen tük-
rözik egy rendezvény színvonalát és a részt-
vevők összetételét, felkészültségét. Reakciók a 
látottakra, gondolatok, melyek az elhangzot-
tak alapján fogalmazódnak meg és ébrednek a 
nézőkben – vagyis a bemutató generálja őket. 
A nap során pedig olyan kérdések hangzottak 
el, melyekben visszhangzottak azok a gondol-
kodó és elemző lovasok, akik nyitottak az új 
és előremutató eszmékre, jobbá és partnerivé 
kívánják tenni a lovakkal való munkájukat, 
ezáltal hatékonyabb és mindkét fél számá-
ra élvezetesebb időt szeretnének eltölteni, 
a fiatal lovak kiképzését pedig a ló számára 
is érthetővé és kellemessé tenni. Öröm volt 
hallgatni őket!

Németh József (díjlovas)
Érdekelt, hogy hogyan néz ki a napi munká-
ban az, amit Edit fellépésein láttam. A mai 
nyílt napon sokkal részletesebb és gyakorla-
tiasabb bemutatókat láthattunk, mint eddig 
valaha. Feltétlenül gazdagabban térek haza. 
Megtudhattuk, hogy Edit a mindennapok-
ban hogyan építi fel a fiatal ló kiképzésének 
első lépéseitől egészen a nagydíjas feladatokig 
ezt a fajta munkát. Attól függetlenül, hogy 
én a hagyományos lovaglást helyezem előtér-
be, sok mindent tanultam, elsősorban a ló-
val való kapcsolatépítést és bánásmódot, de 
volt még néhány olyan technika is, amit ki 
tudnék emelni. Megszívleltem például a „láb 
kéz nélkül, kéz láb nélkül”, mely egy kicsit 
ugyan a hagyományos lovaglásban is benne 
van (egymástól függetlenül is működjenek a 
láb és kéz segítségek), de itt mégis valahogy 
máshogy. Ezen kívül tetszettek még nagyon 
a természetes ferdeség lehetséges korrigálásá-
nak gyakorlatai – melyek nemcsak a megfe-
lelő mozgatásról szóltak – hanem olyan tech-
nikáról, ahol az egymásra épülő feladatok ezt 
a ferdeséget küszöbölik ki a ló hajlításaival.

Fotó: Mráz Edina

Fotó: Mráz Edina

Fotó: Just Ágota

Fotó: Durbák Zsolt



4746 2012. október | Lovas Nemzet Lovas Nemzet | www.lovasnemzet.hu

A népes és sokszínű érdeklődő azt sugallja, 
hogy teljesen mindegy, a lovaglás milyen ágát 
képviselik a lovasok, amit Edit csinál köny-
nyen megtanulható bárki számára és bárme-
lyik stílusba illetve szakágba beilleszthető. 
Azt se felejtsük el, hogy mégiscsak figyelemre 
érdemes az, amikor valaki egy szál madzaggal 
lovagol nagydíjas feladatokat! Rengeteg új-
donságot láttunk és ez számos kérdést ébresz-
tett. Számomra ez azt mutatta, hogy érde-
kelte az embereket, amit láttak – Edit pedig 
mindenkinek korrekt és szabatos válaszokat 
adott. Nagyon tetszett a nap, Editet egy igaz 
embernek tartom. 

Pór Judit (díjlovas)
Sosem nyílt alkalmam Edittel beszélgetni a 
módszeréről, de fél szemmel mindig figyel-
tem, amit csinál és éreztem, hogy azt csinálja, 
amit szerintem kell. Azért vagyok itt, hogy a 
tudásbeli hiányaimat pótoljam. Természete-
sen kaptam új dolgokat a nap során, hiányzó 
részletekkel bővült a tudásom, de nem ez volt 
az utolsó alkalom, hogy itt vagyok. Örülök, 
hogy ennyien érdeklődnek és eljöttek és hogy 
ilyen előremutató kérdések hangzanak el. 

Tászler Melinda (Fiatal Szabadidomító)
Azért jöttem, mert szeretnék nyitni az új dol-
gok felé és szeretem hallgatni a tapasztaltabb 
lovasokat, tanulni tőlük valami újat. Jó látni 
mások mozdulatait és képzési módszerét. 
Tanulságos volt számomra a ló szabadságá-
nak ilyen mértékű tisztelete és nagyon tet-
szett a zabla megfelelő használatáról szóló 
rész is - mindenkinek érdemes lenne meg-
fontolnia, hogy nem belehajtjuk, hanem el-
fogadtatjuk a lóval. Nagy pozitívum volt még 
a magasabb képzettséget igénylő feladatok 
(piaff, passage, ugrásváltás) érthető levezetése 
és bemutatása, valamint annak hangsúlyozá-
sa, hogy van időnk precízen megtanítani a 
feladatokat – nem látszateredményeket kicsi-
karni – és mindeközben szem előtt tartani a 
ló karakterét és jólétét. Senkire nem erőltet-
tek rá semmit, csak lehetőséget kaptunk egy 
más „módszer” megismerésére. A hangulat 
nagyon családias volt, sok kérdés hangzott 
el és sikerült valóban információkat cserélni, 
nem pedig egymást győzködni az egyes néze-
teket illetően. Nagyrészt az alapokra, elvekre 
irányultak, semmint a feladatok gyors kierő-
szakolására, betanítására.

A kérdésekben jól tükröződött, hogy a né-
zők szakmabeliek, nyitottak és érdeklődőek. 
Örömmel tapasztalom, hogy végre megnyílt 
egy új kapu a lókiképzés terén.

Mészáros Imola (Free Horse Style)
Olvastam Philippe Karl könyvét és nagyon 
érdekel a módszer. Egyet értek az elképze-
léseivel és kíváncsi voltam a gyakorlatban 
is rájuk, egy olyan ember szemszögéből, aki 
tényleg közel áll a természetes lókiképzéshez.
Nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal el-
jöttek és hogy ilyen sokszínű a nézősereg - úgy 
gondolom, van erre igény. Részemről várom 
a folytatást. Szerintem ezt az irányt érdemes 
követni és még több ember számára lehető-
vé kellene tenni, hogy megismerje. Edit jól 
szemlélteti, hogy a szabadon idomítás és az 
idomító lovaglás nem zárja ki egymást, sőt!
Többségben problémás lovakkal kapcsolat-
ban hangoznak el kérdések. Látszik, hogy a 
megszokott dogmák nem működnek és az is 
kihallatszik belőlük, hogy sokan keresnek egy 
új utat. 

Nagy Zsuzsi (Mészáros Gyula tanítványa)
Azért jöttünk, mert kíváncsiak vagyunk má-
sokra is, nyitunk az új és értelmes dolgokra. 
Tapasztalni, tanulni szeretnénk és tudni ar-
ról, hogy mi folyik hazánkban. Nagyon pozi-
tív véleményem van Edit útjáról, jó irányban 
halad, hűen tükrözi Philippe Karl stílusát. 
Mind az etológia, mind a lóhozállás szem-
pontjából megvan minden benne, amitől 
működik a dolog. Tulajdonképpen teljesen 
kompatibilis az általunk alkalmazott mód-
szerrel. Megszívleltem az öt zónát, melyre a 
lovat lehet osztani. Ami nagyon érdekes volt 
még, hogy nála láttam először a zablával való 
munkát földről, hazánkban eddig senkinél 
sem. Remélem, hogy Edit pozíciója lehetővé 
teszi, hogy a módszer elterjedjen a tágabb (díj)
lovas körökben is. Öröm látni, hogy ennyien 
itt vannak. Edit tényleg fel tudja emelni ezt 
a dolgot olyan szintre, ahová való. Tetszik, 
hogy lipicai lovakon keresztül teszi ismerté és 
elfogadottá az emberek számára. Remélem a 
jövőben is így folytatódik a munka! 

Bóta András (hagyományőrző)
A szabadidomítás miatt jöttünk elsősorban. 
Emellett olvastuk Philippe Karl könyvét és 
tetszik, hogy a nézetkülönbségek egyre in-
kább a felszínre jönnek – ezt is szerettük vol-
na élőben megtapasztalni. Mi is ezt az utat 
követjük, az idomítás része különösen érde-
kel minket. Amit kaptunk, az a megerősítés 
arról, hogy jó úton haladunk. Nagyon örü-
lök, hogy ekkora az érdeklődés, aki itt van, 
biztosan igényes a lovaglásra. A szép számmal 
elhangzó kérdések azt sugallják, hogy ébred-
nek új gondolatok az emberekben. 

Pataki Gergő (ménesvezető)
LN: Milyen a tapasztalatod a rendezvény-
ről?
Eredményesnek értékelem a napot. Próbál-
tunk minél többet hozzáadni és minél több 
ember részére lehetővé tenni a részvételt.  
Szeretnénk tapasztalatot leszűrni az ittlé-
vőktől, megtudni, hogy érzik magukat, mit 
kellene még tökéletesíteni, máshogy csinálni. 
Eddig bárkivel beszélgettem, mindenkinek 
tetszett a dolog, de szívesen veszem az építő 
kritikát és ötleteket. Az intézmény befogadó-
képessége mondhatni családias, de azt hiszem 
minden néző kényelmesen elfért (a lelkész 
szponzorálta padokon). Külön örülök, hogy 
a ménesnézésre is mindenki eljött és be tud-
tam mutatni a vendégeknek telepünk min-
dennapi életét és a gidrán fajtát is.
LN: Mennyire fér bele a ménes életébe egy 
ilyen rendezvény? Hogyan birkóztál meg a 
szervezéssel?
Sokan segítettek és ezúton is köszönöm ne-
kik! A lelkes társaság ismerősökből, barátok-
ból, az itt dolgozók munkaidőn túli részvé-
telével verbuválódott és mindenki hozzátette 
azt, amit tudott. A Ménesgazdaság hozzájá-
rulásával és támogatásával az én feladatom 
a technikai feltételek biztosítása volt, ám a 
lovak képzése, bemutatása és a program fel-
építése Editen múlt. Az itt dolgozó emberek 
és a támogató barátok nélkül a program nem 
valósulhatott volna meg.
A szervezés azért jelentett némi nehézséget, 
mert emellett a rendezvény mellett párhuza-
mosan, a szerződéses versenyzőinkkel - Egyed 
Lászlóval, Decsi Enikővel, Varga Istvánnal, 
Mikó Tamással és jómagammal - Domoszlay 
Dániel vezetésével edzőtáborban készü-
lünk egy látványelemekkel tűzdelt gidrán 
karüsszellel. A gidrán éve jegyében Szilvásvá-
radon az Éjszakai Show-n már bemutatkoz-

tunk, legközelebb pedig az OTP világkupán 
szerepelünk. 
LN: Lesz folytatás?
Szeretném, hogy legyen. A gidrán ménes 
szilvásváradhoz tartozik, ahol mindkét fajta 
egyformán fontos, és a mi feladatunk ezek 
tenyésztése, kipróbálása és népszerűsítése.
A szabadidomítás nagy népszerűségnek ör-
vend az országban és a lipicai fajta ezen 
keresztül egy új oldalát mutatja meg. Edit 
nagyszerű munkáján keresztül lovainkat 
jobban megismerhettük, új dolgokat tanul-
hattunk meg róluk. Örülök, hogy munkáját 
közvetlenül szemlélhetem és mindennapjait 
segíthetem.

Kappel Edit
LN: Erre számítottál?
Nem nagyon mertem semmire sem számí-
tani, de azt gondolom jól sikerült. Sokan 
nyitnak, keresnek más utat, a nézők száma 
és összetétele is ezt mutatja. Jó volt látni, 
mennyire vegyes közönség gyűlt össze - fia-
tal, idős, díjlovas, westernes, szabadidomító, 
hagyományőrző - és a létszám is azt mutat-
ta, hogy van erre igény. Örömömre szolgál, 
hogy konkrét, szakmai kérdések hangzottak 
el és külön örültem a sok fiatal jelenlétének, 
hiszen nagyon fontosnak tartom, hogy már 
a gyerekek megfelelő iránymutatást kapjanak 
az állatokkal való foglalkozáshoz.
LN: Szeretnél nagyobbat?
Minél többen látják, annál több emberhez 
jut el az üzenet. Nemcsak otthon elbújva, 
magamnak szeretnék dolgozni, úgy érzem, 
hogy igenis ki kell állnom a nyilvánosság elé 
és megmutatni, hogy lehet másképp is csinál-
ni. Az eredményeim azonban nem csak a ver-
senybírók pontozólapjain mérhetőek, hanem 
a lovaim állapotán - na meg egy ilyen nap 
létszámán és elhangzó kérdésein.

A mai versenyrendszer nem elsősorban a ló-
ról szól, főleg nem a fiatal lovakról. Könnyed, 
láthatatlan segítségekkel való lovaglást, har-
monikus ló és lovas kapcsolatot a négyszög-
ben sajnos ritkán látunk. A mostani trend 
a dráma, a végletekig túlfeszített, marionett 
bábú szerű mozgás, ami aztán gyakori ütem-
hibákhoz vezet és nagyon gyorsan „elhasz-
nálja” a lovakat. Remélem, bízhatunk benne, 
hogy a bírók a megfelelő pontozással a helyes 
irányba fogják terelni a versenyzőket, több 
korrekt összeszedettséget és könnyedséget fo-
gunk látni a négyszögben, hogy ez a nagyon 
szép sportág méltó példamutatója és alapja 
legyen a többi lovas sportnak. 
LN: Lesz folytatás?
Korábbi elképzeléseinknek megfelelően - me-
lyet jelen visszajelzések is megerősítettek - egy 
programsorozatot szeretnénk indítani. Mivel 
a nagy nyári melegben és a hideg téli napo-
kon nem várható el senkitől, hogy végigül-
jön egy egész napot a fedeles lovardában, úgy 
gondolom, hogy reálisan egy évben valószí-
nűleg 4-6 ilyen műhelynapot tudunk majd 
tartani. Megfelelő érdeklődés esetén az ország 
másik felében Szilvásváradra is szeretnénk ki-
terjeszteni a programsorozatot.
A nyílt napok témái mindig változnak, nyil-
ván lesznek visszatérő elemek, de igyekszem 
majd mindenki számára valami használható 
információt átadni. Októberben (25-28) lesz 
egy négy napos kurzus, ahol a résztvevők (li-
mitált számban) saját lóval vehetnek részt.
A kurzuson egyéni foglalkozásokat fogok tar-
tani földről és nyeregből, esténként pedig el-
méleti órák lesznek. A tanfolyam nyitott lesz 
az érdeklődők számára is.  
Köszönöm a közreműködők szíves segítsé-
gét és a résztvevők aktív érdeklődését! A kö-
vetkező programunkra ismét szeretettel vá-
runk minden lovas barátunkat. Tóth Betti

®
HORSE PRODUCTS

Októberi akciónkWebshop: equimins.hu

Mindent a lovak egészségéért és ápoltságáért!

Garantált ajándék minden vásárlónknak!

A szállítási költséget 15000 Ft. feletti vásárlás esetén
átvállaljuk! Szállítás a rendelést követő munkanapon.

Ajándék!
2 kg Diamond Omega lenmag alapú
vitamin vásárlása esetén (7060,- Ft.)

októberben ajándékba adunk egy

500 ml-es Groomer szőrfényt,

amelynek értéke 3810,- Ft!

Fotó: Mráz Edina


