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Szep Veroniko,Vogy ohogyon borótoi,ismeriseiismeri[Niro elete nemcsok
ono kitÚnopé|do,hogy o |ovokéso |ovog|ósmi|yengyógyÍtóhotŐsso|bírno[ de egyben o oz egyike|so képvise|oeo MogyororszŐgonmégnem
régótoé|edezoporo-|ovossporinok
is.Niko 16 évesenogyvérzést
szenvedett,mindenmozgóskoordinŐciijotor|idott,to|oszékbe
kerÜlt.
Iízévkemény
munkojónok
koszonhetŐenmo mŐrjór - éso |ovog|Ősszere|mese
|ett.
Hogyan talrálilroztál' a lovakkal? Mikor és
míért kadté| el lovagolni?
A lovak iránti szeretetem valőjában nem is
olyan régretehetó. A betegségemelótt nem
is nagyon kertiltem lő kiizelébe,sót kifejezetten távol álltak tólem. Az agyvénésemután,
2005.ben, a rehabilitáciőn a fforvosom aján.
lotta a hippoterápiát. Néhányszor elmentem
Katona EnikóhÖa aki hidroterápiáva| éslovagoltatással is fo glalko,ott. Í)gy gondoltam,
belevágok, de akkor még csak a feléptilésem
lebegett a szemem elótt, és hogy visszakapjam régi életemet,a lovak iránti szerelemnek
mégnyoma sem volt. Így kertiltem aMagyar
Lovasterápia Sz<ivetséghezFőtra, ahol Németh Klára kezdett el foglalkozni velem.
Mi a hippoterápia? Hogyan, miben segí.
tette e lő mozgrísa,a, saiát mozgásod, tested
fejlódését? Hogyan ,,nyergeltél,, át a terá.
pifuői a sportra?
A
hippoterápia
grőgytornász,
vagy
szomatoPedagőgus
által
végzett
neurofiziolőgiai
grógytorna.kezelés sértilt
emberek számára.A terápia hosszírszáron ve7ttett.lő hátán t<irténik,a páciensnek ktivet.
nie kell a|ő mozgását, mikÖzben ktil<inbiizó
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tornagyakorlatokat végez, illewe alkalmazkodnia kell a lő elindulásához és meg:íllrísá.
hoz is. A lovas nem nyeregben, hanem eg;r
szivacson iil, a lovon pedig egy kapaszkodő.
val ellátott heveder van. Itt nem ttirténik még
tényleges lovaglrís, a lő mint teraPeuta van
jelen. Nagyon fontos, hogy az állat nyugodt
természetiílegyen, olyan, aki tudja tolerálni
a másságot.
vagolni, átlendített a nehézségeken.Miután
t l voltam az elsó lépéseken,a kengyel használata jőtt, amivel nem nagyon tudtam mit
kezdeni. lvtán a píIca',amikor is azt kellett
megtanulnom, hogy merjem is használni.
Teljes lelki trauma volt a lovat megtitni!
Hol' kiknél lovagoltá eddig?
Sok edzóm volrt az évek alatt. Mint említettem, Németh Klárának koszonhetem a lovag.
lrísalapjait, utána Erós Ágnes oktaton, majd
Katona Enikó,
pedig Zsarnu Kata, aki
"ég,il
éveken át volt az edz'óm, ó készített fe| az
elsó versenyeimre is. Most Dallos Zsőfráníl
edzhetek, álmomban sem hittem volna, hogy
ez megtÖrténhetvelem. A barátaim segítsége
nélkiil azonban mindez nem valősulhatott
volna meg!
K<irtilbeliil másftl éwel a terápia elkezdése Hogyan jtitt a versenyzes tidete? Milyen
után már ératem, hogy tőbbre vagyok képes versenl'eket tudhatsz eddig magad miigtitt,
lőháton, szerettem volna irányítani is.
ésmilpn eredményekkel?
Az idó mulásával nagyon sokat fejlódtem,
A versenyzésgondolata az edzómben meriilt
mind mozgásban, mint pedig lelkileg. Kikefel, nekem akkor még fogalmam sem volt
rtiltem a kerekesszékból,a kéz- éslábkoordiarről, hogy erre is van lehetóség. Nem rud.
náciőm jelentósen javult, leglávínyosabban
hatok még tul sok versenyt magam mőgÖtt,
viszont az egyensírlyom indult fejlódésnek. amire azonban biiszke vagyok, az a Megyar
2007 decemberébenjiitt a parasportban valő
Parasport Bajnoksríg, amit 2011 őta rendez.
díjlovaglís lehetósége. Hihetetleniil boldog
nek Főton, a Magyat Lovasterápia Szivet.
voltam, de akkor még nem sejtettem, hogy ségnél.Im a kategoriámban kétszeresbajnok
most jÖn a neheze.
lettem. Ha van rá lehetóségem,BalogunyomMilyrcn nehézségeket' kiiliinbségeket ta.
bert, az Unicornis EgésxégfornísAlapíwánypaszta|tál a PaÍasPortÍa valő áaérés folya.
nál minden évben résztveszek a versenyeken.
.
maín?.
Náluk lovagol két para-csapattársam is.
Elósz<ir is azt kellett megszoknom, Áin,
Milyennek
látod
hazlnklrarr
a lovas
nyeregben tiltik, és nekem kell irányítanom
parasportígat? MennyÍre van lehetósége
a lovat. Ebben nagy segítségvolt a kik<itó- a mozgásukbarr korlátomtt
embereknek
szár, mivel így nem kellett annyira figyelnem
lovagolni, illewe versenyczni? Hol vannak
a szárkee|ésre. Eleinte minden zavart, űgy erre l| ka|mas lovardák, szakemberek?
éreztem,erre nem vagyok képes.Azonban a A magyar Pa"rasPort'mondhatjuk, hory még
vágy ésaz e|határozás, hogy megtanulok logyermekcipóben jrír. Sajnos kevés lehetóség
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van versenyezni, ktilfoldon ez már egy ktilon
szakág, amit nagyon sokan znek, szépered.
ményekkel. Főton a Magyar Lovasterápia
SzÖvetséget
tudom qán|ani, Balogunyomban
az Unicornis Egészségforrás
Alapíwányt.
A Magyar Lovasterápia Szovetséga szakemberek képzésén
fáradozik (parasport-edzók és
.teraPeuták hippoterápia, győgypedagőgiai
éspszicholőgiai lovasterápia),így remélhetóleg egyre tobb helyen lesz lehetóségmind a
ParasPortra, mind pedig a lovasterápiára.
Mit jelent számodra a lő ésa lovaglás?
Miben segítettek a lovak ésa lovaglrís?
Eleinte egyszeríienűgy éreztem,hogy jőt tesz
a győgy,,ilásomnak, miért is hagynám abba.
De teltek az évek,és egyre inkább elótérbe
kertilt a lovak iránti szeretet. Nincs is annál
szebb, mint amikor te ésa lő egytitt ,,éltek'',
dolgoztok, éskiegészítitekegymást. Amikor
egytitt vag;rtok, nemcsak saját magadért,hanem lőért is vagy, és ez pőtolhatatlan. Rengeteget fejlódtitt a mozgásom, a lovalről és

a lovaktől is nagyon sokat tanultam. Megtanultam gondoskodni rőluk, hiszen a lovaglás
nem csak arről szől, hogy feltilsz, lovagolsz és
|esza||sz,a lő ugyano|yan érzó lény,mint mi,
vele is foglalkoznunk kell.
Mire tanítottak meg a lovak ésa sport? Mit
tudnál iizenni sors- éslovas társaidnak?
A feltételnélktili bizalomra tanítottak, persze
ésszer határokon bel{il. Megtapasztaltam,
mi a gondoskodás, ésnagyon sok szeretetet
kaptam tóltik. Csak a saját tapaszta|aaim
alapján tudok nyilatkozni a lovaglás hatásai.
ről, de amit biztosan állíthatok,hogy minden
beteg ember számára fizikai éslelki fejlódést
nÉjt a lő. Mindenkinek, aki megteheti, csak
ajánlani tudom a lovaglást. De ne csak saját
magukat tartsák szem elótt, hiszen nem szabad elfelejteniink, hogy a lovak nélktil mindezt nem tudnánk véghezvinni!És ami még
nagyon fontos: kitartás éskitartás!
Mennyire okoz gondot e sPort iízese Neked
éscsaládodnak? Terveztek-e saját lovat venni?

A családom lelkileg is teljes mértékbentámogat engem, és finanszírozza a lovaglásomat,
amennyire a keret megengedi. Természetesen
nagyon szeretnékegy saját lovat, de ezt.egy.
elóre még sajnos nem tudjuk megtenni, rá.
adásul a megvásárlás után a fenntartásáről is
gondoskodni kell, éspersze nagy felelósséga
rendszeresmozgatás is. Talán majd egyszer...
Milyen céljaid vannak a jtivót tekinwe saját életedben ésa lovas sportban?
Jelenleg harmadévesvagyok a Godtjllói Szent
Iswán Egyetemen pénzigy-számvitel szakon,
azt szeretnémbefejezni. A lovaglásban az elsódleges célom, hogy minél jobban megtanuljak lovagolni (ami Zsőfinál teljesiilhet is,
ó hisz abban, hogy képesvagyok megcsinálni
olyan dolgokat is, amiket magam sem gondoltam volna), éstermészetesen
élveznia lo.
vaglást!A t<ibbitpedig meglátjuk, ha lehetó.
ségeimésképességeimengedik majd, akár az
Olimpiára is szeretnékkijutni! Kiivesi Fszter
ututu. eszter b oaesi. com
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