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A történet a nyíregyházi Tárbály István
Timpex ménesébõl indul. Pista bácsi több
évtizedes tenyésztõi munkával igen tehet-
séges, jó képességû lovakat nevel. Ezek
közül választottam ki a Timpex Libbenõ
nevû kancát, mely kiváló ugróképességé-
vel hívta fel magára a figyelmet. Néhány
országos díjugrató versenyt követõen kap-
tam a hírt, miszerint, a szlovák paralimpiai
csapat egyetlen lovasa Katarina Jobba-
gyova, lehetõséget kapott a versenyen va-
ló részvételre, de ló hiányában valószínû-
leg le kell mondania a megmérettetésrõl.

Négy éve foglalkozom lovas terápiával.
Ma csemetekertünkben átlagosan havon-
ta 250-280 beteg gyermek keresi a gyó-
gyulás, vagy néha csak a kikapcsolódás
lehetõségét a lovakkal való közös munká-
ban. Dr. Wágner Kinga állatorvosnak kö-
szönhetõen kaptam a hírt, és felajánlottam
3 arra alkalmas lovat kipróbálásra. A lovas
nem sokáig váratott magára. Néhány nap
múlva eljött csemetekertünkbe Katka, és a
második ló próbálását követõen bólintott.
Õ az. Aki lovakkal foglalkozik, az tudja,
ilyen nincs. Egy egészséges versenyzõ né-
ha évekig válogat, néha évtizedekig, mire
összeakad igazi párjával. Ez egy központi
idegrendszerében sérült 28 éves lány ese-
tében, aki mozgásához erõsen igényli a
kerekes szék használatát, egyszerûen ki-
zárt. Hát vannak csodák. Ismertem Libbe-
nõ finomságát, érzékenységét, jóindulatát,
de ismertem azt a hihetetlen kirobbanó,
gyors erõt, amely 650 kilóját 2 m magasra
repíti. Edzõmnek nem tetszett az ötlet. Ja-
vasolta, ha tanácsa ellenére felrakjuk a
mind a négy végtagjában erõsen mozgás-
korlátozott kislányt Libbenõre, akkor egy
vadászfegyvert tartsunk készenlétben,
amely majd megállítja az elszabadult pá-
rost. A bemelegítést követõen magunk lát-
hattuk a kis csodát, ahogy az elsõ negyed-
óra eltelte után a ló feszült figyelemmel és
a legteljesebb alázattal engedelmeskedett
új lovasának.

Elutazás elõtt még egy utolsó próba:
valódi versenyszituációban megmérette-
tés a Kaposvári Pannon Lovas Akadémia
díjlovas versenyén. Elismerõ pillantások,
meghatódott tekintet: a bíró 63,5%-kal
jutalmazta a produkciót (ez hasonló
esetben éremközeli pontszám az olimpi-
án). Kiemelték Libbenõ képességét és a
szépen összeszokott párost.

2008. augusztus 15., indulás az Aa-
chenben kezdõdõ karantén színhelyé-
re. 10 nap állandó orvosi felügyelet alatt
(napi 2 ellenõrzés), de Európa egyik
legszínvonalasabb lovas létesítményé-
ben, napi edzések a leghíresebb és leg-
jobb európai pályákon. A ló egészsége-
sen, megnyugodva, a legjobb állapot-
ban szállt be Amszterdamban a Du-
bai–Hongkong vonalon közlekedõ
Martinair BOING 747-es gépébe. A 15
óra repülés néhány lónak komoly pro-
blémát okozott. Futkosás, a vészhely-
zetbõl ismert zsongás a több 100 ezer
euro értékû lovak körül, de az infúziók
és a gyors orvosi ellátás mindnek segí-
tett. Libbenõ fáradtan, de teljesen
egészségesen vetette magát új bokszá-
nak friss szalmaágyába. Légkondicio-
nált, túlnyomásos csodaistálló, még a
légy sem tud berepülni, nekünk kétszer
kell alkoholos krémmel kezet mosni,
mire a bokszhoz érünk. Elképzelni sem
lehet modernebbet, de ami a legfonto-
sabb, kényelmesebbet egy ló számára. 

A profi versenyszervezõk napokkal
ezelõtt kirakták az istállók és pályák kö-
zé a másodperc kijelzésû, összehangolt
órákat. Itt mindennek nagyon precízen
kell mûködnie. Nekünk is. Minden

mozdulat fontos, mert az õrjítõ meleg-
ben csak annyit tölthet a ló, amennyit
feltétlen muszáj, utána közel egyórás
hûtés, és vissza a 18 fokos istállóba. Fel-
adatom a ló bemelegítése, elengedteté-
se, és olyan állapotba hozása, amellyel
Katka már könnyen boldogul. 10 perc
séta, 20 perc futószár, de maximum 10
perc lovaglás. Ennyit engednek a szigo-
rú ellenõrök, a stewardok, majd 20 perc
lovaglás Katkának, és ismét az elõkészí-
tõben vagyunk, megszólal a hangos:
Katka Jobbagyova – Timpex Libbenõ. 6
perc lélegzet-visszafojtott várakozás,
4000 nézõ, majd megjelenik a kivetítõn:
61,3% 7. helyezett. Óriási örömmel és
meghatottan kísérem lovamat a dop-
pingvizsgálatra. Mindenki nagyon örül,
ez a legjobb eredmény, amit itt Hong-
kongban a szlovák–magyar csapat elért
a 2008-as Paralimpián. Jó szájízzel bú-
csúztunk Hongkongtól, hiszen megér-
demelt eredménnyel vagy talán még
egy kicsit a megérdemeltnél is jobbal
térünk haza. A felkészülést látva a dísz-
letek mögötti beszélgetésekbõl, a bírók
és a versenytársak véleménye nagyon
bíztató, hiszen õk komoly versenytárs-
sal, talán még éremesélyes versenyzõ-
párossal számolnak a 2009-es, Norvé-
giában megrendezésre kerülõ világbaj-
nokságon. Ha lesz még ilyen páros: Ka-
tarina Jobbagyova és Timpex Libbenõ.
Mi egyelõre visszatérünk a csemetekert
õszi szezonjához, és a kiemelõeke zaja
hosszú idõre eltereli a kellemes emlé-
kekrõl a figyelmet. Most a munka kö-
vetkezik.
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