Laudáció – Dr. Jármy Miklós

Dr. Jármy Miklós 1971. augusztus
29-én született Budapesten. A
sport szeretete minden kétséget
kizárólag genetikailag kódolt volt,
hiszen édesanyja, Gulácsy Mária
olimpiai ezüstérmes és világbajnok
vívónk. Miklós több sportág
kipróbálása után a lovastorna
szakágban
versenyzett,
ezt
követően pedig a díjugratásban.
Az állatorvosi egyetem elvégzése után feleségével együtt versenyeztek, fiatal
lovakat képeztek ki, majd a lótenyésztés felé fordultak. Ehhez bázisnak a fejér
megyei Tabajdon lévő Bélápapusztát választották. A saját tenyészet mellett az
itt működő mesterséges termékenyítő állomás hamarosan meghatározó
szereplője lett a magyar sportlótenyésztésnek, és a mai napig az egyik
legnagyobb számú fedeztetést bonyolítja le, nagyrészt saját tenyésztésű
ménekkel. A családi gazdaságban a lovon kívül szarvasmarha, bivaly és juh
állomány is van, melynek üzemeltetéséből a család öt gyermeke is kiveszi a
részét, így nem csak a nevében „családi” gazdaság az övék.
Dr. Jármy Miklós életében meghatározó szerepet töltenek be a lovak, öt
gyermekéből három regisztrált versenyző, válogatott kerettagok is.
Tenyészetükből került ki a remek sportló, a Corghano – Lotti származású Kitara,
aki Jármy Vincével a 2013. évi gyermek EB csapat bronzérmese. De a kanca
nemcsak a sportban, hanem a tenyésztésben is segítette a családot: két
fedezőmén fia van, a nemzetközi szinten versenyző, Zordon apaságú JB Zenit,
és a lanakeni fiatal lovak világbajoksága elődöntőjének győztese (265
indulóból), a Quidam's Rubin apaságú Keve. Keve az apja a jelenleg
legeredményesebb magyar sportlónak, a család által tenyésztett JB
Koronaőrnek.
Koronaőr, a magyar sportló fajtában engedélyezett fedezőmén, 7 évesen
döntős volt a lanakeni világbajnokság legnehezebb kategóriájában, ahol a 12.
helyen végzett az összesítésben. Többszörös Grand Prix győztes, az idei Fiatal

Lovas Európa Bajnokság 14. helyezettje, a magyar bajnokság idei ezüstérmese,
a felnőtt magyar díjugrató válogatott tagja, lovasával, Jármy Vincével.
Dr. Jármy Miklós tenyészetéből folyamatosan kiváló fiatal lovakat láthatunk az
MSLT rendezvényein: a 2019-es Ménkörung legjobb magyar tenyésztésű ménje
JB Csákó, akinek lánya az idei Csikóchampionátuson „Reserve Champion” címet
szerzett.
Az elért eredmények több generáción átívelő csapatmunka eredményei,
melyben nagy szerepet kap a hagyományok ápolása, a vidéki életmód és nem
utolsó sorban a lovak szeretete.
Dr. Jármy Miklós említett érdemei mellett a lovassport elkötelezett nagykövete
is: a Nemzeti Lovarda állandó állatorvosa, a Nemzeti Lovardáért Alapítvány
kurátora, a Magyar Lovassport Szövetség elnökségi tagja, és 2010 óta a Magyar
Sportlótenyésztők Országos Egyesületének elnöke. Mindezekkel méltán
rászolgált a Magyar Lóért Díj kitüntetésre, amelyhez gratulálunk!

