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Lovastura-vezetoi tanfolyam Keszthelyen
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vezetoi tanfolyam hallgatoi a keszthelyi Georgizkonon.
ev tavaszan
masodszor
LovasturaA Pannon
Egyetem vizsgaztak
Felnottkepzesi
Inte20
zetenek szervezesben lebonyolitott
tanfolyamon
hallgato vett reszt. Az elmeleti oktatas es a modulzaro vizsgak osszel es kora tavasszal zajlottak fokent a
Georgikon Kar oktatoinak reszvetelevel. A gyakorlati
kepzesre tavasszal kerult sor a Kar a volt Festetics birtokon talalhatol jol felszerelt lovas bazisan. Az aprilis
vegi vizsgan a resztvevok szeleskoru elmeleti felkeszultseguk mellett idomito lovaglasbol, tereplovaglas
kelletl
vezetesebol, fogathajtasbol
es dfjugratasbol
hogy szamot adjanak a vizsgabizottsag elottl melynek
elnoke Vajda Imre volt. A vizsgaztatok egybehangzo
velemenye szerint valamennyi hallgato magas szinvonalon teljesftette a kovetelmenyeket es szerezte meg
ezzel a lovastura-vezetoi kepesftest.
A minosegbiztositas erdekeben a tanfolyam resztvevoi
anonim kerdofvek segitsegevel ertekeltek a kepzest.
A szervezok es oktatok oro mere szolgalhatl hogy legnagyobb reszt pozitiv visszajelzesek erkeztek.
Terveink szerint ez evben is indul hasonlo kepzes az
iden fennallasanak 215. evfordulojat unneplo patinas
intezmeny falai kozott. A menesgazda kepzesre jaro
hallgatok szamara komoly konnyebbseget jelent a
aminek koszonhetoen a ket vegtantargy beszamitasl
zettseg akar egy idoben is megszerezhetol valamint
ez altai a tanfolyam koltsege is jelentosen kedvezobb.
A kedvezmenyes kepzesi ar termeszetesen a mar vegzett menesgazdal vagy mas lovas vegzettseggell versenyzoi multtal rendelkezokre is vonatkozik.
Az idei kepzes felveteli vizsgai elorelathatolag oktoberben lesznekl a tanfolyam pedig november elejen
indul majd.
A lovatura-vezetoi tanfolyamok es a menesgazda kepzes is jol bizonyftjakl hogy a Georgikon Kar hagyomanyai alapjan igyekszik komoly szerepet vallalni a hazai
lovas eletben es szakemberkepzesben.
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