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Zsizsik Sos Attikival verseny

USKA PAL

984-ben sziiletett

Sdripusztdn.
Apja Aldato -11 (Zavaros) a sportban
a legjobban kipr6bdlt Aldatok egyike. Tud I 50 cm-es pdlydn nyenri
dijuoratdsban (Kneisz Jdnos, Mora
L6szlo), de a militaryban is bizonyitott, hiszen tagja a keretnek es keszijl a moszkvai olimpidra. Anyja
Magiszter-Eva, Magiszter utdn. Rovid
sportpdlyafutdsdt baleset triri kette, 5
evesen befedeztetik, 6s egyetlen
csikoja sziiletik (Zsizsik).
Anyai-dreganyja Pok, Formds-l utdn
osi kipr6b6lt magyar vonalra megy
1

vissza.

Zsizsik 1987-ben keriil a kiskunhalasi lovasiskoldba 3 evesen. Ez az elsri

olyan evjdrat, mely megkcitott szerzodes ertelmeben mtikodik Halas es
Saripuszta kozott. Lenyege az volt,
hogy minden 3 eves csiko nemek tekintete nelkril (kanca-men ve![yesen)
kiprobaldsra es kepzesre a Lovasiskolaba kerul, napi kialkudott vdteldrert. Tulajdonjog vdltds tortenik, de
azzal a kikotessel. hogy a tiz evet
betoltott es a sportban eredmenyesen szereplci egyedeket a tenyeszto
igenye szerint visszaadja az
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a lo es a lovas karrierjet. Tiirelmesen

donos. E szerzridesnek kosztinhetti,
hogy a sdripusztai tenyeszet 6vekig a
tenyeszversenyek gy6ztese volt! -

igy lehetett olyan evjdrati

tdrsakat

egyiitt taldlni, amelyek evekig meghatdroz6i voltak a sportnak, pl: egyszerre lett Zsizsikkel feldllitva Z5tony, Zenit, Zapor, Zizmara, Zivatat,
Zsur, Zoran, Zavaros, Zolya, Zeta,
Zsoka. Aki ismerte 5ket az meger6siti, hogy jol es szerencsesen taldlkozott a tenydsztes es a kiprobdlds. A
teljesseg igenye nelkiil soroltam a
neveket, mert kb. 15-18 evjdrati csi-

k6 keriilt akkor

ki*6er";

feldllitdsra.

11yer

illusztrids tdrsasdsban,,Zsizsik"-nek

nehez dolga volt. Nem volt szep,
nem volt szelid, nem volt nagy, szine
is ,,csak" kopott pejnek volt mondhato. Nem voltak jegyei €s nagyon
rugott kiilondsen ktirmril6skor, amit
6lete vegeig rossz szok6skdnt meg is
tartott. igy fordult elo az a veletlen,
hogy a nyergeleskor fardndl nem egy

akkori menri lovas dllt meg, hanem
egy akkor meg alig ismert fiatal ifju-

egeszseges rivalizdcio kozepette nevelgette, tanitotta, szeliditette a lo-

vat Attila. Az elet nag-y szerencseoszto. Akkor military ifibajnok volt a
lovas, igy egyenes ritja volt a lonak a
militarv szakdq fele. Az akkori versenyrendszerre epiil6 lepcsoket betartva, de megis rohaml6ptekben

kellett menetelnie a pdrosnak. igy
adothatott elci, hoqy 1991-ben het
evesen Saumurban (F)CCl--" olimpiai

kvalifikdcion vannak tul. 1992-ben

a

legfiatalabb lovak egyike (B) es a
legfiatalabb lovas (20) az olimpidn
Barcelondban. Eredmenyesett korbeernek, sajnos nem rajtuk mulott a
jobb csapathelyezes. I 993-ban
Achselschwang (D)eb, 1994 H6ga
(Ned) vildqi6tekokon valo reszvetel.
1995-ben Romdban a Katonai Vildgbajnoksdgon bronz ermet szerzett
military csapat tagja. 1996 Atlanta,
olimpia. ltt is eredmettyesett es becsrilettel korbeer evfolyamtdrsdval es
testverevel Zatonnyal. A csapat kivdlo helyezese itt sem rajtuk mulott!

sdgi lovas, Sos Attila. 6k egymdsnak

1997-ben tizenh6rom evesen egesz-

,jutottak"! A vdlasztds az riregeket
illette, igy Attila a maradekndl hor-

segesen visszakenil Sdripusztdra. Te-

gonyozott le - szerencsere. Kettejiik
kapcsolata egy eletre meghaterozta

nyeszt€sbe dllitj6k. Hollandidban keresnek neki megfelel6 partnert, mely
lrigybol csiko is sziiletik.

