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t, I&cf,lB mvósuöTEfsÉe nEv&fÁsos. l&Ps"e &958. Ápr{3't'a.

& 8BlrsrÁ Y3Y*spoa,:rEót"
Ista: $aaM Lácgld vlvdnggto_r'

l lrrno1a vl"dgrövots6g acgtigrts!'6 magblváca rdván ag eloul't cv végóa egy hd-
uaptg el.kr].nan vo3t Pár{eban1 g rrívóaport ogr1&' nagyhetelnáaak oentrumábeg' kö-
aa1r61 láta1 a fraBc1a vtvágt, val|l& ogrlrtt *oig,oeva, taaulnáayognl a seö"otsóg'
a nogtcrrk ág aa anaüőröh nunkáJátn átrotét. se a tanui.oéayutan anná]. árdgleasbb
voit, acrt épp t1t ówcl agei6tt votrtEx hagaaló ntgblaatáseal Pár.tgban. Igy nó_
éonban ál]"t ilagaebaloa3.1tóg? tauní az eLau1t óvt1scd qlatt véglenent váItoaáeo.L-
rdl, fojlódéerő1e
r€gyvoa.bótben nég ogat.geJtaní !'a atría iehei:svt agt a'na nÁr üe3.jes apparátueeal
nt1ködt6 noócra tcgtaevE].6tanár- ág aga.knaetorké3rs !'ntégct nóra*a1to bereaüczóeg_
lt, na6peő{.át, sacÍvezctdt, nág roegral$eá:a6ra váró tervolt1 bí'batásalt n frea_
ota rport nlndea ágára.
üint ahogü talucegotoanck tEnt ailsor nó5 a vek'*iatlan, fdlig káaa ógülctcEbcn,
a lognagra'ab ápttkezés &6rbea, aatiaedgreago}ílátá,:kkc} va!ó &',,,Eá9 El6 nár épg oly
nagátólsrt*töd6ea báztötaaptnak t{ir$x a. sca!elc16ng&' a ntndoa .hdnyalansol dg Le*
b,ctőcé8ckhoi berenóeaott áa f,a]-ea*re-:-t egdarn eportkaabluát nnu"káJ a.
E! üe lntérnday, eua1yr6t' arólok, c frangtá"k' Tgetnove}áa!, !61e.ko1dJának téttl
tagoaatro Eg Inet!tat Batlona]" óeg $por.tnu lmsl ffgm loga éróehta].an vágo]'noan.
alaluIásdsa"kl fgJ3.6dáaáuek rövíil {,ÜnÉdmetdt9 Á f,raaex.a Hogváair'nr EÍalsgÜérlun
rtéa Lfil}-bga a vtncgntiüál' crd'őben ldvő Éairits-eaur-t lskeanycban a hetiaerag ráazó*
ra v1vóaoaier&éBz6 !'eko].át algptÉo?t öE áJ'iátott fe]'. .&a rrJ lntéaraény oéIkitttgé:
aol lg glább1air YoltaE:

a./ Eö*öe küa5lontot láÜceÍtgnl a vívónoater oktaté'g aaánára'
b"/ örködnL ag ottatég nóLtóoágán3
8a/ 8t&Étaa3" a fegyvereb gíivőgcetdaats v1légzáséto

Bq ac uJ a1ap1t6E - a &Ür$wég$b&nx nlat a J.osngsllo-1 Ytrvdneeterké3z6'trntdaot -
azótü Í,a rengetog hív4ré vlvdarastert adoüt e frago1a éo aa egyetanca vlnósport_
:lah c ei'6rt srodradnye1ve!p n{tts6d6gdvdr vrráeblragvat da rnogbeogitléet vlvott kÍ
a eega aa$nároo
A náooil1h víIágbéboru e]'att a nólqet *o6aad.!"3-a,e clőÍ. aa íakota a rlvldral Ántlbos-
be kö1t6a$Üs'ode téve áü nti&öildaa B#s',&hs3'rát ss pa ls ott folytatJa _ e rógt ba-
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6ronányok a}apján _' a v{v+*p*rtra oiy hnsxnos tevskenységét, rnogtartva továbbra
la a üoíavt:16*&nttFqs-j' i:ÉYetn
lz á.attbe*be va].d átkö3"*tözéáse: 6iárvu3"t épttlEtetb* so}g4rL vívdnget*rképa6 tgto-
lát elerv'eEtek e ebből a 1étes1b6nybs'i' "beta].pas befirbáaásohka]. sövlü cgy pár áv

' alatt fsJ}e sztették k1 s mal mgdern opori;f5lekglát* &a IlÍS.-t.
l,E INs-Esk h$ron hára v&n z a,! l hárondveg tsstneve}6 taaárképz6 l b./ a kctéves
szakaeeterkápző; c.r/ a tudonÁnyos aportorvosÍ }'uiató lntézet.
l tostncve3'$ telrárl üíplonával rgndql&gaők a s*e.kailcgtarképaőn saireaÉotik nog ta-
aárl á1p3"onáJrrk me3.1á báraolyttsu á3"talwk v6]ása*ott, sportágban pt.l a vívóngstg-
rl9 ö&,ölví'vónegtarÍ9 a*látamsaterl Btbu oklovelst 1en Ez a bét év tuleJd*nképBen1
.gzalrhÚpada. Elre a ü€Bterképzó kabre báhocak a TF_en tanárÍ dtplonát paeraott
ha11gat6t, 1lLetve nár f1atal testneve]ő tanárok Jelantkeahetuekl hanen olyan é-
rettságívgl rendElkozs9 a sBort*ktatághoa bívatáat1 rátErnettesgct óraó, lgcn ko_

'uoJ.y kóvate3.n6nytt fclvételÍ v1&egÁn nogfgleló 19-2} dvas sport'old& Ío. Ea a tar
adJa a francía ópoltnsk' tgy a üívóaportná& ie a polgált"v1vdngEtgrsEot ca aa o_

tyan testrreve16 tarrárohat, ablk egyben 6aakV1"óeeEterl oklevéllsl ts rgadal'keznek.
sEa a|'arok e bely*a lásglgteeés bseaélnl at Ís$ 'batsllnas apparátueá'ldl, sokoLdalu
eaerop*r61 a frano1a sportélatban, még1* fa}eculÍtenr bogy 1tt fo3"ynak le azok a

rövtd eey_kf t bcüos edzötáboroaások a ktlltrnbölő sportá8akbanr valgtnt a vendég
&ti].f61"ilt asapatok 1e itt találnak nagf,ololé o{zás1 lebetősdget ég gzállác-el1átást
párto1 tartózkodáeuk alatt. ,/P]'.Á Eonvé{ kogárlabdásóí ís volta-k 1tt van&éBségbga./
é, 

"ltóBÜstor. 
kópzós agy ktilöu éptiletban fo1ylk. Ez a kétaneret€g áptilet - .ar t}ol

18 p_eg llnóiatrn padlóJu, nodera vtlágitáoeal, 2r} db ogyéatlgg etEülönltgtt cBom-
pézctt zuhanyozóval., !4 tlb e6yszoneó13rea, óJjcl-nappal'nnii-köctő h1tlcg-661ogY1z€B'
srépou bareutlozatt ,lakószobáva}' 1ro&áralo mestolszobáva]'' kulturtarenmelr öltö_

. aőkkol' rahtárral fglszareLvc - itp4róias-g vlv]'BcsterkáDzégt gzolgéxlÉ'
F*BattogtÍnck a kíváló gaeterv1Yónak *s mcctErnek a vazetésével sg!_g3.ej.g o&tatJa
a víváet. á-tru_rsg_tÉE-6!,fuas g].só évfoIyanon !É!, a mágodlkon Elggg. Hlnilegytk
nesüerhcz ve&Jmson vannak beoaatva as e1g6 óc násodóY€a€k. Bóazletes tannenet a-
lapJáng konoi.y és Lgen saebszerü nunka folg!k" Itloponta öt-bat óra a szaküárgyakra1
kót óra a kísgéEzítő eportokra ós tantárgya*a Jut. A ballgatók a napl 

'unkáJu.ko!f,elül eetéaként klJárnak a kül$nbözö klubokba, temakbe oktatást g5rakorolnl1 edae-
nt. fl'1nt az €llatairök, minilen kor}átozás nÜIkiil indulna.k' a vorsenyeken lsc A vlzs-
gá& ágen ea1goruak1 osztály1anót].óc aínes} e vtzggálatoa meg Bee felc1ó&' egyben
bucEut ls vahetna& örök'ga a vÍvónsatort Bá}.yátóÍ'.
Atantárgyakkc5zött1eenjc1eut6Ehe1yetfogia1g1@!zakér.
dée nenassk 1t' a vlvdn*storképzóanól Játsglk_fontoe saorapet, h&en aa egész'fran-
cÍa vlvtíóletben felleihetős a_t$adlctdL-ttszto}Étg. A v1vóternoE tele a tg1e van-
nak a nalt v1vdenlékelvgl, a falakat a legk{i}öaböxsbb 1dókb6t eaátlnagó íogyverok,
paJa*oh, fastnénye&, fónyhdpak, saobrok dáeztrtlk" Ksvée az a vlvó1 akínek ae lenac
8€r. vagy tsbb k'omoly értdkot &épvlae]'ő vtv6kÜnyv rdgloége" Brró! nagano !e ue65r6-
aódbett€B'nert 1go'a 5ya'korl vendé86 

"o]"tan 
nogteraÉüEk és aeatÜr6trnc&', ah1k otÜbo-

aukban büag&aeéggeJ" nutogattÉk a vivónüvósEot 1rodalnána.k na már antíkvárokná]. esn
&'gpbatd rltka pé}dá*ya!.t" táttan köayvakat, anelyok orodálatot kot'tettsk bennen s
csak sxonorrreágga]. gondolten a nl eaogsnyas rég1 v1vólroda]munk'ltr lat blszen, bogy
e f,e].él].ítag&á tudonányoa alort kutatdtatdaetnak egrík fe1adata Lc.bctnc a nl rég1



vlvókultilrá:rk faLkia*atáe*, fe3"d*3goaása óe népaaertisítáeeo &og3l aaok a régí*kl aklk*
Dal a Jelelrt aö*adahe tj';k-2 d1jeneic tg a meÍ vtvók tuiintában, neoaak *g'p$ vlvótör*
téaetbuvÁr uagdngytij ianón5o örla*c nag3roá6u.katn
Á Eult tíegte]'etd&sn Eőno}; foi a neetarek y' sokukpá]." esaxáét, trg&Loíonái1s fogla}-
Eoaás e v1gdecdterodg o/ o ebbex aova3.lk a keae1kro b1aott f,1atatokat' .s au]'t lLyea
eróa bg1ilogaődéeébEa ].áton *gy1k okát! ho6i,l a fraaeí6b ann3llra í*egonko*nek aa g-
laktronoe ü6rt61. a ví].l'anyt6e. bevaaetése tec.bn3'&atLag9 taktt&a1leg óE ktiadőggraI-
ban gok uáat Jetensu e&ért 1d6 kelxp e18 a nág f,etf*6ásban *levo}t veroonya$.b, saa"k*
awborek e És og n*eterek ásktia{Ík e5y l1yen f,orrc*úaIq& uJtsÁe kív4&$o*ta &lo6onko_
désitket e aa orednényekbo* mutatkozó kcsarü tapa'satalat után3 utáaegrodgek' e aÁr
olőnyt saerzett ellcnr'eIedtaok"
Btatos vagryerk bgnne, ho6y aeg lahet é* ne6 ís f,ogJá.k ta}á1ní franoÍa bará8aÍnk azt
eE Bt'at' a!ü61y a trad'lqtók belyes fathasgnátÁeévall ez asban 3óvó órüéke* *g baea-
nálbgtó résg*k' negbagyásáva]. / pl.: kötött rlposatokj a közalbait nódszerell & T6-
nlEek ezáEta3ffn páltoaata1, stb.r/ pegbarátkoztatJa nlnd g veaető&'etl Besterekat, g*
nat6rötsat3 a1nd a kösöaaáget e mog taláJ.Ják a vtllanytórben Íe a.aadpot és gyönyör*
ködtet6tr Márís ogyte több aa o13lan negnyllatkoaág az eddtg g11enz6k réaróréte€kÍk
8gy!€ élvezhet6bbnek ta}álJák a gáBvtvást. Ebbaat vélenény kíala&ítáaában aeg;y ró-
8Eo va]a FítL6p Mlbálynak - &'1vá]'ó"v1lágbaJaokuulcr'rak '- ak1 párísí. azaropléaotvol neg3l
prepa8aadát aet'nált az ele.ktrgraog üőrge&o
}Íorb kell féltonl a francta vívÉgt, h* p1llenatnyllag ta1áD szerónyebbEk a aouaetkii-
albaJnokságokone1értoradnéuyol.k"&étá11ani1ó

-._

lslglegl van Eok letkes mesterti.k, ezakónbgrilkg EözönsdgÍlk" Eugk p1nd olyan körül*
nénye&9 anelyek meg !.s \aazék az gred.nényeket. A Jobb vorsellyoreiinényeh elmaraaáae*
nak náE okaí 1g vaanak. Á mgstereknok g o k s t ég s g k f e t ó .ke1]. punkét
vá]-lalnlok, üolgozn1ok, hogy negóI.hetésülket blztoslta"rffiill6"""'* 

""'i;;"--Pó, a napoa.ként egylk &'e1yr6} e náaÍkra va!'ó átJárás1 öltöaköilás, a kittött lilő nen
tesa1 lebotóvé aat a nyu8odt nunkátg aE1 ogy*ogy tebetsé6go1 vgló többlQfuunkához
foltétlanül sz{ikség,eer ilj'vol a tehetségek sen f1aetnek többet, ulnt a sehgtaégtelo_
aok, azért a meeterusk eom Jut több tdeje a valii.k való foglalkocásb'oan M1nden ví'vás_
sgeretetílknel!'ettrié61elg*nhevésueeiervaa!árt'gbanrakÍa4bl'oÍ.dbdt'
anyag! á]-dogato'Ü ée munkaterhat vál]'elva 1it6* ás engrg5.át áldoa baJnokok k1képzésére.
Á hÍvat ás, aj öv6 b1ztqe1tcga'aa E]"eőbbraagueóJ. B 1gynemíe lebot ceo-
dál&oznll ho8y ea alól a vtvdsport Eadvelő1 pan k1véte]'ak. Eg*ro a"*"-iu-;;;É';;'_
na' aktk tohetsógeeok s enelletü f,aaat1kusaÍ ls a v1vósportnek s tsÖg tudJ á& a ma*
guk kedvteIége szására ag ídőbe]'1 és anya61 áJ'iioaaüokat t'a bogaln

őtsaáz &,öríil ?an & foglal&oatatott
m*eterek gzá&a' gÍt résaben a.vívónes*
tor1 okl'evé].lo]' rendelkeg$ testueve16 tanáro.kr. vagy a bsJ áró v1vónesterek vógeano'k.
t .'tanitt'j 16en cqekélys ezt nínlen gati]'6 megoagedhetí gyoreke gaái.ára. $g-ÍE&9}-€_-g4J-&
"e#iJé$..brBpt 4z oktatás eg1ntE kíráró1a6 tór_
ro1 |FrténÍk" A Éebatoégeaekot 8 nestergk elvl-ezík a klqbo3ba ég ba ea i].}etőnek van9lr€ rl t6ho t g é g ao / $1yag16.k' /uey ott ezt tovébbfeJbzthe&l. Itt törté_
nt& a saakoeítáe *a9 a klub' Y€gy s mester karaktare azerinto Tijbb köaóp1skolában
tartgttann benutatdt e eaek Ígen nagy batásEal vglüak a .$'ardvLvás megkodvgltetése
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Ez6npo!tJábó::.. ffttl$uö*Íjn +J n,jdsze3i1 caoporttaciLtás,'m aratctt el texnerést" on1 1-
ránt fra**ía ka].3'.dgá1ix 3-e xagy ór:Óek}ödégt tanue{tastak. '

.lz e gy s t one kE n *1ndEnÍi*t lalá]-trató aporytegyesüi}et; vtvógzakoeztállyal"
ás álla:rdó vlvómeeterre]'. á haj.lgatók p1noagnpk kijtel6zvan hogy ogyetenük vlvó_
azakoeatályának szlne1ben Yalgeuyezaenok. El].enban a kötelező tgetaevelés .heLyett
válaszshatJák á v1vást, de azt kÍ.zálólag esak as egyotea vlvóeaakosztályának a
kgretébon tebetlh. Á nagyobb egyetsnek az állandó alla]-nazáEban á]'1ó és klneveaeti
mesterea fElül móg náolk be3 áró vlvdrreeteri; Íe gzerzöd,tetnek.
lve r E cn y'g p o r t lgaz1 központja1 mégÍs oeak ak}ubok. Ezgket rgnd.seen
a meEeaágok és a tagség tartJ a fent. Eaea foj!.til fontos bgvételÍ forráeuk a labda*
rugás, az taEz1 lebotővé olyan szekosztály fanatqrtáeát9 a,rralyek csak k1adáet Je-
lentaaok. t vÍvótarem rend.gsEn a k]'ub többene].eteg ezékbázdban van9 ahol eaan kí-
viil tornatomek, fedott uBzod,a, tennÍszpálya1 badnlnton-r koeár-röpIabd'apályók,
szita}.ozó hslylségek' 1s vanDak" Élénk tárgada1a1 átet foly1k 1tt, sportol-áo után
a klubtexnékben Jönnek őesze ós ápo1Ják a iclubEaellgmet.
Elektroeos fele'zErelés van q termckben. E].].onben'ntnosenok felszere].ve olyan f,etr*

sővezetékekkgl, m1nt az nálurrk ezokágos. Xlzárólag dobokkal kapceolt bErendazéee*
tet ].áttap. Minden terenben egyct_€EJret. S ezeket ls osak elvétve haaználjá.k. Még
ba a víllanytörözőkaál tek1ntve appreboae{óJqkat eaoa rrgn íg cgolálkgeunk' de fe}-
tünó' hogy a párbajtöröz6k ts'n'1lyen kEvoeot vlvnak talétratJelzővolo fa].án nóg a
n61 tőrvlvókat láttan a J'egtöbbet vlvnl vt!.1anytónrE]."
lfagállteren Párlsbap na már osak plndösEze kEttó vaDt a Plerre L a c a e e_é' és a
![are L e b 1 o n d - é. Ezek fenntartáEa na már ngn flzetőd1k kl; nen lehet mages
tand1Ja&at gzrdaÍ, a kladások . eegédmesterok, terenbérn gázrv1trlany1 gaemé3'yzet

'gtb. - naryok éa Álland'óak, sok taggal ko3.j" foglalkozn1' a nyár1 két hónap szÉinet
osak eme].t a &1adáso.kat, a párbaJgk ott ls tslJaggn kínultak" sok Jó voraenyz6 Jár
azdrt a nagántomekbe ós ott naga f,lzet!. a taÉd1ját és vgsz1 a fel,saeraxéEétr

'Ag élversenyzók fe1kégzltége ís a btubokban éE a nagánteruekben fo1y1k9 nludanki
a sal át'nestarével dolgoztk. Á sgövetség nltd' a nógy fe$lvornenban, nár októbertól
kezilőd6cn, fenutartja - a késd estl órákban - a hetl agyszeri közös szöveteógl od-
géackct. lzekou az eilzésgkga a feinőtt kerettagokon Elviil e tebctségeeEbb flatal
rrtánpótláB Yerselyz6k 1e réaztvesanek. p6y' 1rányÍtó Bo8tsl vezetéaa alatt, az 11]"E.
t6 ÍeeylErn.B gzövetgé€1--B!_aEDi_'o.tldágénats*-tEda! 1g ren_4-g-?.9l€ten l!!pn lélnak, és
közrentlködnati Áz' edzések tárgas gÍakorlatoaásokbóI, szabadvÍvásból ég talá]'atra
meu6n tsonoly Yol3gnyazerii bönnérközésok-ből ríllaek. A,z éezLelt h'lbákat ott a' Jroly*
sz1nan és később aa ii1et6 versenyaó mesterdvel negbeszéll'k. Nary vllágvereenyek
elótt / oJ.1rnp1a, TB / egohásos ].ett nálrr.h ts aE edzőtáborazáag de az nax!ná].1saB
nern t6bb, nlnt két hét. röbb 1d6trmart a vgtgeny 1dőtartanát 1E szátrltáeba kg].l
Venul1 rl€fi'tuitnak aza.k1tan1, bá:saenaylra ls be!átjáh az 1Iyaa edzótáborozáeok fej*
lgsztő és e16nyös' voltát.
A francÍa vlváe eokkal deoantrai1záItabb, m1nt a &a$}EIr Bár ott sokkal élénksbb
és tartalpaeabb vlvóé].Et f,olyJ.k.vldéken9 - gok n1vóg ée nnrazatköaí veraeayt 1e ron.
ilezaek -'mdgte Párts komolyl fő c6ntr1m& a vLváanak s kü].önöegn kard'ban és nó1 tór-
ben don1náléan xépvÍseLt az élvonalat"
Mogf,elolő YorseayterEmm€l ók sem nagyclrr bőve].&eúnEk'. A 1egna6yobb részét B V€IBG*
aye*nek a t{uy5üens gÍnnáz1':'*b"n raldezík" l{agry awxetközÍ negnuozd,ulásokra rendolke*

t4'



ság'a á33me.* s **ul,,*r'*i;, ; ':::'i,'''u:ri *$fi'yoll*: ;'sr.őB &of,o6'*'a'dt s ej' ?e*gáEyeőtyrk á!ta].
le Jón áallr::**, t*:l.xai, á .uÍ;.-',,t.itu]* íd'*dt:*..tsr j$* tÍÍkörv*$L*sg 6e'éxs fsa$e €!ss].y

Úü!e1].3t*, ;':-jf n6{.'':r '. ? {l"1. 'i't:'d' ,-j'i.{.::;,;í, r *.J" *6*y*nl'*teeenués:ry$kfo3t manteeon3
gae€t rnem gce.E:r:: YE:$i.t3. -cgdÍ'' a'..4nyu* s.#terr üsiw?ee *a ere&oéa3bÍs"d"es6a{Í.k' lsr Eön;r*

nylí, le}áaet. prak|'..X1:F g gg4$-!.Íj'ás*l nálue& 1e 'cepeióeíthgtó lgnngo á xenrlqzée
gördÍildkwu$g rel;tr1á6 fi1*&e:l:}.* l!*hdsi6*s 6*eks*gber áL3' rsnd.c'1koeó.Ep*o Íg*x$ h&sy 6gJt

va*áet*gl.Bl"R*s három*nágy lres3e n*íglea esgssy& V,ásB{Ü*,$ .kül.6abEas .ba}'yakeae mtnB

uc3un& e'g 
'saEbáebgn v&lr" Á ffirayg&egé Bsreá m6rase*' a33ran*'.k9 &o'gy abban 6rysssrr6

:a&ár kd&_ie.áceg Y*:!rgtan5Ít áa 3.a ***'ca& ogyl'sőbon 'bonp*&*.$*aár :í&y ee #&* ág3"erx3"sry6

v*roanyb1rdk1 s*a&aaő,&. g 3rí1n,*:*aBnyí *xtkeésj.*t s*€ffán* ea*3lorügextba*sk*
rggn népsper{lek a Eée€É-E*gJesp*gg_qá" Egag}u oa hogy a rragvobb v*racnyokr6l nyonta-
tott glro6ragot gának "k.*"p ea5gben előeagl*Í'k e vlBóBBeb e höaönedg6e3' va!.$ megked,*
rol.}etéaét* '&ffi e3ekügaleoe bgraesegégp3k $sk, kew6e e tecbn1kaí egli:aet, enaí sgtntén
e gors@a;rek g3.búgdd"4sdtdL man&e*j.tí a nég6t" Á €eikksndmontaa, 6.íee r@rr&ssó€' &s
trednén3rköe}6g' * &í*eégeg xgn&gr'or' Íisogr&lnn nlad 3,gbetsvd tesqt, bg6y la nds'ő
ggÍute be*ao é3 a veradnybec d$ qés *árgacla].p*. nadrEko*ó.ho1yu*k te&'*ntÍ & Y€r6s-
nyck ríöntő!'t, a"bo& legfg1tabb e*ak a *glélet!*1x6 *eon€$Jg9 vágff a ren*ea6sd6 o*d-
Iyos osend'xeÍgtő f,e}gadlíBÁaaÍ pavar$ák aeg aeghÍ's& b*ozél€a*é*,*&hEg* GoadolJu:ek a
tsr $$fé3'15 etr.búgóitd gépee ctitgts*ekgc. Üao3lpat str! 6so3"sÁáJák a högsnEd6.ge&nygrds
pF$pdgeB€iáJ át'
&mld&'eaaÉnk Yíeaaa a $3s*rteeaggo'kbea awrá5 }'e*g$&ot6 o}axeé€eáffiPer.pd'rha$tsr aér*
&.sgdarEe w69obár Een vot$ unE].I&&69 nm*ee'&' *xdns' aorB ea65l da xá&w6nyoe a'koá'dkban
gtjnyörködbott$nkp L**, uaart mínd'aaon séayoa6k - rövld' íd'69 $d aroú-nénykt{alés,
e aría6k 6ryttttá16e€ a Eolsenpyal - eal€lyÉk asüks6g*sgk a n6a6rek élnén3r oaeroéo.h.ozo
Jál n{í&ööte&":tebát obböl a pólilából 1s j"át.batuÍuk' hogtr tuÖJuk m*' *so bory gl ke}*
lena ée ne6 íe *uúnánk eaíuÁ:.nl a m6g1* oJ"y n3.ské.a d3'i[nk e&gall P*d&& a &íaabb vor*
sonyekox ía lehotn€ Egy s mágt bsvene*ná.r IaéB e e*xtoba kőrii].o{nyok ksa68t ía. Üd}*
zok t"tt a &Í.oEéae9a va&$ konbíaá'3s &srvívéeoe-k1eaóawg rags'egerban raadoaead6 ef*_
osonyebb sgstd.3"yu vereenya&'res &hheg sg6.h a x*'möe*.sósL *aabályaía&at k*33ene hogzá_
Igae!.tq'tt* se& uto].ad s'somliÖnt && 868' hogy a kÍeaéees €srn€ey re've3t ég lröveln a
veraony a6kb€u qE Ekér"a.tg&5$-s* ÉEgq-gsöqplenqgÉq
Á ntnöe1táae&et óvanto Q&vgesre é'r végr4n, es d1íbon elért enodnényok 81epJáa vágztkn
Aa stgálóárdl rengasrGláÉt é3IÍtgnak $*sa@n-&aolg d3.vgraemya6ket' 6kí& *a dvben va*
j.anÍJ"yen okbó]. non vgb'attek réggt a ver"e*nyek&E9 n'Em FaB&BoFoJ-Já&E 8&nárdl*g az e&*
drt groalnéaye& el*pjsu tiir&én1k e xea6earoxág 6o vélo$atée' sá}ak e' vasgÉ}rye-heu nm
iuüa}ó &3.'a*gaí.c zaraenyaóagk ntaca elkalna p€m$táboroaág a3a*t me6f*1a}6 fergába
lcadt&]'g!p oCIárt esek aa áJ"]"anáó eáaégbEx 3.dvő veraenyeske* veeg5k eaánítdeba, a
osa;laaok kÍJ o1Bléad:eé;"
á, mostgrok be3.ye*t65; aa elsbbía& foJ'yandn n,fu €wía$etsmu de ggerotném gaak'at agg
pár oorraJ. ktegsxaátoná" Va3"smenryign * akÁp ot*.bon, akár ktÍLf,sLeíi5n niikcj*nek * üeg-
Ja1 az E56?-b6a a].apj"tgtt.&oed.ém*g égAxs[og*n*fu /g f,r*aq$'a v1vógogtgrgih örréj-}.d teg*
ttt3.oto'/' sde*tvegmpek a eaövetss8 $*tr!rká$éb*a Ísu YaE egp m**ter-anatsr gpa&bÍzotB*
nÁ5, o*tryegk f,ogtgs fa).adatal vanne& * franej'e vtvddxgt íráxy*€éeéban* á neeterok
ópp tlgr b1xáe&adbasaakg mítlt *ho6l kos]"áÉ*zée aél.kii3. tn&u]"hatciak Íg & v*rts!}ys&'eao
&gpr6*rÍfk' J8w*d'*lne ÉaJs1ntólyao, m'dágÍ.o ísox.aehéz etj*kável eaena1k agt ö*eaoo Sok
fe16 ko!j. tev6kong&e&Jmek'' eok *gyÉn* &ea*'emán3reaőkdaaa65 exilksd6ee9 nÍ6 báztoel*
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taal tut[ák * lel'."*rfjr :,':..{ '';: g l;':}-ár*á. t, 'jgsE *lu l'' ir:u"'"*' ,'dÉd";.}* i& e $j.f't1jllptalan*

sóai téayeaé 1m **6E" i. map*nBg 9#*i4se;3* geá'$ a?f*$r,l*sj.&e;ísu a: xsf..lo ü;i"**i:$'5r''}t aÜ'k

t1rs6 tdse*}' Jérnci*. oaÜ peái5 * v9v;íx3i*l'E;:átr*t":;ri:6€,*í:l: aa*g*ixyj. 1t fret**-*aBb ída Jut
r }!séttkt*.l* gt{*gk*lral an {iak':dp*éarg' ji pá*ngá ]sas&t,ape.}' r'i$g*é** ;*pi-t65*g* móóesertanl
o16ailáaa$x** &g **g.k v*eáÉa,e5;,;k*n *nrüt;pt rrss"*t:*t*:a-rl'u xávei.' * eg*E'$er*i;: *s& trriltdk.
ne6u&'at m*:*kájuetd} bsÉktr*eap*.fuog qgabeixdé t*Eatj* s$&,*.E :!;ll''r*"it *}";:xn x*r:i*xu srn1&os
öt hal;rca t,€?é&esp&gdtan.
l katffisa{ &i.á*msx$baq }óvs *e*t*r*..!t b*1ytet+ ,,:i*r*;qswob't",ma*a.* & P*Bd,a# roe6éihatésilk
tqt*saÍ' gívdg*gsars h*oeatdeu& rstsx i+Íg**el*p& 'ry.t** 

'*aqber{iLáajiix, 
Í*: '*CI&íntáI5rea

l e'sd*t, É &&óaye*ebbep* bo,I'phes"bs*ss**bbg*g tre*nax **33-skaq*}*ii* vé13"aÍtt1 dg áéőt
4!.i[esal aa ebtaiéE $s?ása' & *fiE'ábbiié.rrgseJ"E Y&a-g&]$|rlpá leha'';őe#5s1& íe tgbbako
A &egávledc í'rén91 4s6'*.ktéáés a ÉHsssqrgg réE*eirői ua batráru.';*BBse ffia€YeB, *ttlótm
aBa*t gg es8'$: 8+kogó*o$ü 6e rw*6ikstői*6 g#* nEgs,L'e-xej f*6i" Bg;*€írstén aa m*'tőröE
Vsaed&66e *e *g*}&**'őbgts ?&!! & bae,iglvás fe]16" Á n*m*g*1 vá}*6ato*t eeap*tgek Ígen
tstv&Ld Ííef,gls}&bó]" dül 6e vqr so!ü jt*tn} tti:,:tsd6i1b ás. akik tq{l- klnondptt&n {tpae
ctáJ.ía ieartlpáveik a

séa eok a1ffié*Bg61 ggersttw wo]"aa bgegdletp &a *6t clk& ]t*peteÍ erre nw edgak le'a
betőed6et' ho&y mégeeek éej'xtenl íe 3*&gtea a fel'.g*ggf,ié6 &dsd'ss*!eB* á"p:$. g bínt v6g*
geÉt arlakÁact, aa cktatágl ás iedá*xesten!' tagaeaü*}*üojeEt Í13eti, mÍvei asa& kíson*
c,ottan gyahoelxtáak, eaobat ram tgoa ie:r*& papí*ons xsÉcban lesögzíteaÍ'" HaJd & $i&*
&bgÍ"gübera va3.d ae6ralógl"tás'lkkE1 pá3xa& h*eg*oo ,}.*et*$*ösws,gpgrÉ**&p:a&gak* Et:at ttg
éwat *g*s16tB ís, c nageediei boaoBt greheriatt aapaEeE e prakstíaben- &asgaoglüottsm
* pínt abogy ggt aa ciért asodrréoye! 15eae1Jáb 8 

'lsy meat áe aaak baáróga utáa fogo
öngot1*n61 f,e]'&gsegá&ná ea *5yw*w6s BeEs&lE vlvds drdcbében" Enakém'et aogkBnry*tct*
üe ag e g${v61s*a von*á6lá*áe' gok*ae&' *l'g#*j-we baráBt gs€íteds xa33,yo1 *!&ffi ott*
ld*onn aiatt kÜríilvestek e me1Bak6::ö agu*oE 3s kögadn*tet aog€ok'o
sbben a gsvlo bee;ágol*ban ea6prr$be3téss e,,íp pér gond'ie'ltj" rtdBet saJao3.n1, vésolní e
fraxn*ía v1váe &,elyae*d*, b*nm*atpÍ 61ets*9 ;i"rob3snáít, hogy ezgkbsl 1tvqpI:&*esrr& g

sruuÍ.gágakatt ffiígso* &apaaate3.e* en:*3ls* se **a&u *x.exrsyí* a&bs]. beelrnoeat eagtiaksek
3'oggÍtrtlnE' dx mogva3'ce&tr*n*e &&.3*mbex *á&'aa6x*üt x*ava&p a*Iyeket beIep e fotgdés
hmálya, a &ögÜsy" Bár Bgrj"Lép1 a botar{ao3d bergtal.tu r*gix ue* xu}.eaxth'gtsa gt f*1*
}raEa&u &*.anx*3nÉ agt s pás }'o56font*eebb dg !.esgilr€$eeb&on m*5o3**xiló k*r*sgtr ml'&pab
govább!' riJsu}etatágs vagEdlyaa*otá e*€í5: tg*a e3.sir*''i-ő belpxgB&p.b leeggartdsát a nan-
aetb$g[ Ylvt'r,gi á€ban" Easgg

é-ggqsgfrE$-BgÉesi+':ipegqeuJ *g3 á3.3.*',es€s t*'ávdg*e*ex*6;lx# **&91a saervexég€t séíE
tr&o!'aí vtvde**'*&fukbs a b6p*attd**e1 r&sg3.k*a6 *eefuxevmÍ'#gá Émáso& bsge$ssólága
e&agg3*Y€+ff66e}ra65áre1*u&ánr#t}s.*á:ea&,fu*ms*xÁtásap,s.t*$F$p.ffi
Eaxsgsée$9*wE+s:.*típítds**Üse'kíIy,e**s6&***u*:tgGFI"Effi'.r-
éáb erxq á*gs*"a}b n*v*1ő klabJaía"h 3"Í'p'so ai&6oa€*L*iÉgh6} ágkcás a[6rt oeodxéngraÍ'e
6aa*i a eskk*á *'g* ga*ratraém eiérmíu F.*51r soaép1k*ggan*, rL 3.*J*a aaobr Eklknek gz1p
íl$rs a &á&.y*r vlváe JEPöJ* ds e saJi{* mgu:keegr*'ig**J{dt';alseÍtpmab aeg aaokból any-
nylt, *nanapít & feg*'g:ia qívr5diee Etirül.a'ér7*'tb6a ;+nee ée &'sv*tendönek Ít4lne}'"

**a
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"& xEs Tt*B'YsÍ,Ésr TÜDouÁ$Yos l4!{Á0 s
vtvds3i**l* árt6L';.Lá anb""i;Já:: o1baP6xott fglególa}dsok í@ertetcee.

. közIsmén3'

Ea qg1ay Í,qJ 6 B aüY52. a1e1uöké'qekfs].ssóla1áea.
{arz3.ey falezóJ.alésának beve*otőJáben ellangrósso} aaólt Bay Béla Átfogó és érté-
trca'91öaéásárd1 és elnoadoüta, bo6y e16adÁgában e1s6ggrbaD az ragadta meg9 bogy

DaÍ a 
'*:á*ároao 

tecbotkat fo].kégaÍlltaág qellett foglalt áIlást. 4 ncga régzérő1 ig
tel'Jcaen e€yetért Bay uggáI1apltásával1 nc5erősltenl ós nóg Jobban E1hangsulyoza1
saorettsá oarlek forntoEeágát. 9rí].aeénye ezerÍnt aa utóbbl r+.5 évbep E1ért ragyogd
ot&erglnk ncllett eanek a kdröógnok c]-bentlaBolárét tsénytelcn n*állapÍtent. A vt-
vócport, eam bg!ül a veragayvlvás, órlósl a.kerat1, frlre czellcnl, hataLuaa í.dog
ós loual&ívÍíl g,;rora-robbend&ony lronaun&'át hÚvotel ncg ílrÜJét$lo
töbl, gint } óritscriog Yclg€ayvlvól nultJána.k'tapagztalatatt Icegtilver E8Í IátJa*
Í6lcg a YoaeoayszabályoE nórtoaltáce aövelüék acg a lövctelnónyulet. Igy Plr a vl-
vót{ten 1ü6tartsuána.k aagrüvtdltdee1 atsoly e &onvengloaálle tegyverakkel való vtvást
frlgyoreította. Eovdbbnen{Öp. oc a tón5r a vorseDyzí téEzétől atlétlkus g6t akroba-
tthue 4voreaaágot ktván.
l rltsÚpoi alatt órtel"uepcÜt íd'6tart'an lsöövldül'ége agE].te plr a Ílcog vagy lelohanó
tcnad6at1 molyot a k]'hgazíkus vlváo lábnEn.káJa D.e lgnert, de 9nnck volt a kÜvet-
!'er.iq6nye a Jd ldóbea való közbotánailárra cl&alnet edó Iagtlttett váeáaolcaalr víesga-
vágáeo}uaEr Va€Y többoecIcs rÍpocatoEnal e lrggu elhalásar

^t'616bbtcb 
&Üvetkcátobcn a tEobnlLat fet'kész{tlég aco bogy vcsetott fontorcágából'

g6t.Jolmt6gégo fokoaódott. f,lután gyoreabban lcll e kdl ág lábnoEilulatokat vógro-
b{taal, tÜkdlatcs klvttelazógónck nogtaauláaa e bctdoglzégl1 való gyakorlt1ca nég
nobgeobb folndat e].ó á].11tJa t v1vót. Ogek a volecnyvlvó fo6Je találatra ártókosl'-
toní tBitnl cllarÍolévö]. azmben ta.Etí&,al elgondo].ácrltl ak1nek tccb1kal felkésaült*
*óge lcsalább e*gfa1e16 *i tugEcrrJö olyan nórtótbcn fog nüve&odn1' anllyoa aráay.1
ban foJicEatÍ teo.bní&al tutlésáto
!erz!'a3l a továbbtakban a bcgd6 v1vók torcl Ycrootryo3tetége cllcn oelts fe]. gzaváto
BtbázÜat$a9 &og5l örytg vlvóoltatók no6cn6edlk, hogy alÍg L/a vagg 1 óYeg taehu1ka1
Íelh6agü1tsáBst1 roa{e1kea6 &czil6 vlvó&. T.!íac!ye! ol1nilu$&a.k. Aa llycnck e kal-
lóoa ba ucm l*iegcctt vtvónordulatok belyott - nelyobet a Jól lskolázott v1vó9 nár
tuilat d.ott baJt v6gr9 - 6 vclagay 1z6a1ndbrn oaapkodva alkalnagaao Az ólvtvók kö-

'róbea'utóbbÍ' 1Ü6ben utnilgyaknabban taperatalhqtd, bog.y ogyeeek uDJák au Ísko1ázls|,
a tgcbn1&*l nozdu].atok oe1ogoléeát. Pe$ts. qaah e Íáradbatatlan lakolázásr a gob qat-

oőpartnarrel való azabadYiváe és gs-kát nólkBlözbatetlcn k1egósa1t6 Üpo!ü üzóee
blztoslták &rsc' bogy a véroenyr6 egy egóez vogy többnapog renilklv{lll f1lllal eil-
ao**e6gct m*gh,sveta16 vlvóvelaoly kövotelnárpygÍnok neg tudJon feleln1o ilaaz!.ay az
1957 év ls8yolBó ncnact&6E1 vt'vóe1&crcír61 eaólva; negállapttJal ho8y 1956. dv1 ok-
tóbsr1 ceonnénycb után nág a logdcrÉlátóbb azakembelck aeo alertók rreó].a1 agokat a
vlligracaoió eredn6nyakot, anclya&kc}. negfogyatkozott ólgárdánk megörvend'gztetetto
& varaóí Íf,$usáaÍ Yí3'ágba!aokgé8, a rnogckvat vIÍ vlvóvergenyotc a pár1ol F61gko1al
üátdkokonr náJá as lg?? óvt Vtlágbalaobaágok eorán1 Bolognábaar Vargóbenl Butsirest-
brne Eóaobbn, e trartlnl Eupáórt Íolyt ttladolobgu etÚrt győrolon aorozat, olyan
Íe$voltépyckg eslyet egyetlan nanget vlvdl od'ütgclé f,e]'nutatuÍ n& tudtakr 8uok a
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eltsrek éIrr:Yot:-s *sb*taÉ*'.,i:' +elijl & .t.l lyss a: alaplg Íeisceaüit*á.q tís g ma már
hclyesuak blxony*it űi *'a*ex **x6?dborrrk btctontto**dk, *s*ab*,íj *ryase&k** tdrgy1_
lagosan reag. k*i3" ál1*ptter:ttu&""hogy a' n3rn6atí :lary xivdagaggtak v1vdsgl*-rt$ábaa au_
tatkazd {akes*geia }iönayÍ.tati''" raag a eá&gr*k e'].éxé*s*e Félő azcnh*x'u bogy dlvl'ró_
lnk e sorogatog napeatköztr ?ars&'.u|*keno 1t{heni tst'o€a:;íveraeayeken ás beJnohságg-
kon va}d f*kosott tgdnybevőtet fq}'r$áa a Üavety1&"oe b,._-:.*:rld onaómén3ekot xágs6r-
eaer meg1sn6io1nÍ im tuöj_4*,

ü.eg*]'tap1tága ezarlnt repr*aantáag gl"vóíkga a 1a6*$bh eeape*ba$nghÍ aérk5góagk éE
válogató wetaeayek corca fom*hany*tldst fÍgy*it e*6. íJaottgá&l fd'sul&eágp fáradt-
sá6, ds blaony soLná3' teghnlkei vlEosaegáe volÉ t*p*saüalbetó. Eg6rt aE ].958' áví
aagy aróprdbá.kra raló rat*óicü}ága61 errie a- *émyna ís káuoiy t15y*3.uaaÉ .haxl for*
dttant1 he eJ. akarua& k*:rÍJlu1 oaatlogaa iegl-3aeetl.aa xag}apaüóagke*r'

sgdÍáBa.9€ r a v 1Eb' {} a d á g eaövgüEd_gí tap$"táxy".boaaó

többEgörö* oLímpíe* ds ví].á6baJnobunk al1morőaegl Edóztk EEy Ec3daa.h' n!'nilonre kl-
tenJei16 kátügő glőgdásáólüo öe llgy ÉsLá'lJar bogy ogyee ísntos hdrddec& *ásgyalÁaá-
aá3 ngb volt olyan nYnpatékos a h*ng*uly aÍ'ad eoary5"ra vd].seényo eaoslnt .sopt-
{g'tEE oal. ho3yzot* gg* nesBíváBJs.
E!.sőaok t noaterután5ljtl'ás problómáJ át test.1 sgdvd.. FElgttg 1eaJaálatoe aa1 bag3r
i tlvóazaboeatátyok kellő gsánn mastgr bÍ.áryában tuoaü $gáRra kábyteáenek eltaná-
s6olnÍ, a Ylv:xl száEdó.ktaá fáata].ságot' sen lab.et tudnlo hosr szak köaüI ncJ.y1&b61
].E&gtatt volna cgJ. lorgtyáuxaky. &abge sadra, Petssheuar &ttttra vagy üekEclfalusy
ByÜ:r3y. 6u ágat6an gürtőg Íutéaaényee vígdeoetsr k€pzée foatoo*ágé,t .bangsulyoztse'
Javaglatat terjggat aló 6sy 2 évae raestarkdpa6 í*bola fg1á].1ltáea drdekébeu* El-
gondoldga sgsriot a 2 svgg fsnf,o3.ymo* *ága6 &*}35ató& bentlakáEt, eLtátáat és f1*
aEtáEt dlvaznónek. Bi6adóku1 iegFÍválóhb negüergÍak vo3.uának naffhivand'ók. l ver-
tanye5 utánpótláe btatos1tÁEa eaenj:ontJábdl xtrgei;l * rógóta vejuilc kÜaáplohol*i
vlváeoktatáa vé61ogea nego]"dáEát. Erf olym tastn*velásí tapá:loh 1gánybegátcIéve:.
Jevaeo]"jar abLk ndbány bónapcs v1r6r*dgé:i_ tanfolyan eirdgzásévol ayaryék cI Jogo*
aulteáguk*t a.kögdptakotáEbtu ferá13.íten&eí vlvgteufolyanokon valő gktatá'sra' Á to_
vábbíakben balgcrtrl azoknah a'g élláopontjd'tl, efulk felwglté& saavukat e !azd6 ví-
vók eytlvánog vgreoayekro vgló &oraí hexaveaéea s[]"a!" Ba&t gaaksógesnek vólí,
hogy e &ea*ő vxra*nyaóket elseaör aínBsltő gereanyau ve}.ó :':ld.ülésra \ötelggaék. .&

níaös{t6 veraenyák fo1adata J'eone, a*gállap1tarrÍl b*ry'a kegáó v1vej b1rtehában van-
e aaoknak a n$1&üiö*agtgtien teehn1keí *iapa&aak, ruelyek né3.kül 1gaaí jó vtvóvá
ngn válbat- Itt rr€& * v*raeayes tues*reJótu itnne a korret.r vrYoJrg'atl a uelyee
es€ti$€TaE€tést, c $é kdz ás láböegmunjeát vtaegé'iaáh ce prutazuck. á ponttaáo r1o-
i5 tlerj&dne. Ag a votaenya6l ak'l ! p*ntnÁ.l többet kepn&' kvallfÍkáká nagát a ny1l-
pÉ,noc VsrssllyeB való iaáuláErar
Á Ye3eon]rb1ed}odás rna6!avi.tá*a érdekébea 1s ór-tlg,i({g e3.gbrde3'.4eát Íenertatte. Öaro_

'7ÍGh axsr!'nt 6 vird96Ek5eatá]'yox ts*€'ga8?3ctatrák versanyz6 1kat a vergonygn közremtt..
&öd6 veraaagbíeá& rniik6é6sdt 131etsaa. { pgntgade 1_E0-Lg.terJaüne. lg 1-10-16 pon_
tozutt btrák lenaének a II.6g&t. biréisr 1}-20-Í9 az i. csztríIyuak. Áz uJ osztályo_
Eáe ögetök$}n1 a b1rékat a Jó Jrrryskedáaec, ho6y ezálte]. bokeriiJ.Janok Y&gy no €396_
aek hl az I. os*tá3yu'clráie csoporÜ.tábdl. á ezakgegtá3"yeh a* !'g5r'kla3.qku].t névsort
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lyét.
9c1grd}a1á,gát
tábsn ].agpttr.t
rulaí"

beküld'cnék a Bj'rék l,"'''3Í;_r;:ááának3 an*3'5 e s*akosatályckból öaezogr"iiJtött névgoro_
&at t1ár**ke3aé st g*n,,'.,' a}.cpjsi;. }:,..13&EÖro}n..i.Yors**3lb*r€lnkat. Á szövgtségí tsap1-
tány íetana].** egevéí ei pÍvd-3e1gir'e*e1é*pk xrértdk*elaz mages ára n1att ls. Ea á1].Ja
utJát elaősorban e vávssport tö*e,ge*1'tdo;leka
Yéetit a ví-x.ágbaJnok'aÁ&ra va]"i1 folxéget!]"éasel 'ltqpoael**ban agskeégesnek tartJa a
qyakor!': k'5:]üe góaést a ke*e&.gsterek bevonai:.i!'v*l9 naJÖ befsjezósii]. a táborbe*a vald
konoó'y nu,aF.dpel ag :il}óképeesé8 rr:*8ec.;*P8ését* & Bárlel' v1!.ágbaJno.kaágon ssErgett
tapasita1e?:*1 a36;$án laeeállep!"t;*'g t: ,,53r a sáp c3"őttl' 'g3váandl. fokozottEbb nértékti
.8Íat}eá da pszlb,LkeÍ egtjn]-dtye ve} en'iik*égo &. 3a;:'9*ay*t}*gk,. A j} nspÖ"{i kerooatiiJ. reg'-
gr}tő]..tdes edtlg tartó v1Yd'e ann5rírc lgéuybsvceat a voeeonyaőkst, bogy a d6ntóben
oaak q telJ.es fía*ka1 erőn]'dt,íl óe épp {d'egaot bÍ'rtakÁban lévó vívó áJ.).Ja ncg a "be-

Eorev1ch auaab e ruaÉnyéu*ic ká.fe$ea6sóvs1 aárJa' hory aa Ankát kere*
ta5lasx;*a1a&*k a Eá&íe'r v1yág t*vd.llbt fg]"enne].kgd.ósáhea f,ognak irozzáJá-

ooo
K1 e 1 1í &1nl Én el1eaeráegai e*dglkB*y Eáj.a tae*alnas ée akárddgn1ndan
oltlalát Eogv'.lág1üó et$adáaáaak. Btilsnösen híqe]'l a vlvd'a eaJ€ó poutJa1tt a v1vd-
negter k6rdóat, az elb.anyagolt vldék1 wlpási ás aa alágtelan közóplskoIal v1vást,
fle13 efljná:! a !!'aga rág'aérsl eb&ea hoatáÍfiaí .e f6l'ako1al v{váe yendszotlonEc8ét és
gr*x,geaóg{t Ía, era1 sgeriato egyeaee követksas'énye aa e3.ba4ye4lolt kitaépÍekola1 v1-
váenak. ör6noe1 osatlakoa1k Gerovíoh A].sdár 1=óltványá"hgz E a Baga régzéró1 ts a
nyá:{ lg&olasz{itilet clett *ilb'o dvc'e b1terJ#d"{obatbstos v1vdneeterl tanfolyanokat kl-
rár a nár nühödó köadplekola! testse'lEiá taná::ok réezéra rsnd'eztetn1 és niadÖD 6az_
küzt negragaénÍ''ho€y e tegta*g***o*r:*ok a vl'váe szakártő barátalvá válJ&ok"

B ro' B o r o 8 E r n ő eporto*cg "b.oazásgó1daa*
Á vlYó'Portban orvogl sompoatbó3 c ftaÍ}eí koadloí,5, gz á]"3óbópeegé8 ne:lett e1._

a6rend,9 f,oatosaá8ga1 blr a b6zpon'*l ád*grené*ae:l, Q! tlru. psaÍbéa kondlcló á11a-
pota" l vívóaEgtékleá:' g taghnl&el végre&"gítáet negelőaően"d.öutő tényeaőkérr* gaErg_
po} a plllarratuyl feltomgróe ée elbetározás, a tenpó de tágolafu értákcláse, az 1-
ilógítcs e16ny8g hl.hasanáláea' ü*r;t*x Bcdlg a fLaLka1 aáEttságokor tu].nEaőon az agy*
Bárag aühödó gdncjr Eérűé eer
8átsógÉe!.cn, hogy tartóe, 1}l. osl*esfor.na s.i_epoge tarvEzeri! glókdsaítós nó].kül nam
képlolbctó gí. .s J'eg.klaegzl&ueabb Yj'Edvareengek éveate a TB9 Í].]'etve ez olÍmplÁsa'
eÍ 6yak*r].at1].ag aégy aapoe te3_$es tgén3lbevátglt Jo3ert angáL a vsr66nygőgé1, ékl
n*ad a cab. mlnd aa ogyént}et a diiatöt5 olJut. Áttd.topaeeég tektntetdben a megtor-
bs]"ds a*'ott eeetbqa gexlná].la vívdá azeapoatbóL" .&üs6 ÍJ.yan nunkatoljooltményno érren-
te eta.k' e8$Íspgs váli sgtliÉÉdg. temdsnotes, hr.r5tr" 65'no a 1a6jeiEnt6ggbb talÉlkozóra
ke}l lrogfe1elsen fe]-k6eati1nl'" !.9F5*bga renüoatsk a*g,, sEsag3. e TB*t B{5frában" Áa e]'*
es fclév VossgnyÉseke Jr:n1us vdgén r,éia"lr3.to Ju]. l'tlgb,gn teljes pá*erréE, &llgllsztusban
alupgzÁs * sargt,iszÍ^getour a'ejd 6 bó'6 fet*a *g voJ"t * nerigtr"*nd. Á,a orednéuy lsiee*
rgteg" 8Ea*tr an'e"gfugn 195s*bgn $ulíuo á5-én még kard' rsnb. rr*lt Festen, clo jlrl1us
17*dr ncgkoatt6dö*t a"Fata1 tábgroaáso tg*a, hc'gy ceer'x 1gar J.anybáa. TrriJes kí'kapeso*
lódág u6yondJ.v6u nele Y*1t* Áx em}ttets 3ls*1hós kond1círS yéáo3^m6bgn pedÍg g v1vó*
a3ortban gj.n1má].*gen * hat{rda 1nk*ilrb }loesae.bb kÍLkapceo}óüáe eleclg'ediotet].eni11 szük-
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ságos. E sp*a.i;s'g x*Játa.,:ll,é"3a lpLtt* * i.$ep*:s{;í Íée&rexáEn€s fe]"öáj;lan pá*eaést Ígé*nyel. #aE**j.on easr*u * f,'eirt*,*k fá5yo3aexbec.$*áiéeei, hogy éB .lp}$*gs ed,ai5gtarv El_
kéezÍtéaé' ;]. 4 hetes ;.siJe* ,l"'ht'r:sT Íe.;r '$E3'et 

.s+" u r*gsopt':sabb ;-;;;-;;;-;;_
Jána* sz€tr 1ldta ta,:ie,sa se],]lott

ori*

MossfisRsá}íÍ s:át[TÁ}rÁssŰK Á vITÁ$ oxrttásÁxoz"

Tr?a: Gc3.3tir Á3fréc vívqimsater.
2. xa. ktíz3eméng*

-&a a3.$6JÍ*&*r1gtgg, alapos bogy*k*r3-áee Etd.* á*tdrhatünk es *Ísk*x&VívágParte .Tako].a*YiYáa a}aÉt m1nd*n*. v1rd?+ínykecii"qek racdsa**e* c* *r*e"'_n***o*rásét 6gt$ükn ame*lyek .e sffl*badglráEnál mírr€, a t&qnar{scxál9 niad a véáe].mn*r, Ju közbatfug-gJ'*d1'.io*
f,ordulna-ko

!q,kel1qElrég.:
Az iakolerírásnál e tení*ásí códeagr lehete ne6ién*nn án1"it6r a meeteg kü}5n-"hi'!iin
fogJ.al.k*:rí& mánáau tan!*i'ányéva}g Y€€s p9**& ,* 6e*$'ogüse gktia€áená3 c *aaatgr**e*nltválytt nádszeyrei6 sktdtJlÉ.k a *sop+}tot" Ea u5y Üörtén1k, hogy e p*'uoau* o*_atctt' tanÍtványok kiÍati]' az e5yik a m'eate*" auer*pd& tő't1 ben * e gáatk * t"=:"*Áyétr]aas
eaerapet eagráinek" Ílyress.an a tanltv*oyot *u'ute*g* által bemu*xtot* n- *iiuá"EBo€tresraráaott gyairoriatot ad'*ig P,#*.k.lrolJák9 anÍg as;rktatd a gyehorláat ba aem
Ba.{í1!6g1 és uJabb gyai;ortratot uem autat a*. i jcgjí6Fzég atso]' a reu*gacrreJ. lassubb,aa eggóat ok*atásnár, ae eekkal e:apcaabo ou-entte- -**"'--_";";;;;;i;;;;'-;;;;- '
éóbeu a vívásgkíetáE ** o}ea;JátiBh*isé* ,

.*"q leko:'aYívéa e3 *p59*.kor].atal t
- 3'"/ a& sffirallae exuráe, €*f egye*es{l "bá:lt*de, 3.f hárltd'e*garxrámo 4"/ ezuráe:"b'ÉÉíiág

5"./ seuráa-bárí tés -aaüréae
á, témartég nrr&'*íntJdt e kdc
bá33laxee, ane3y &áha&e

*aombgn álx,s vág"ó pea6óÍ,aek egy'náaboa vaté v1gso&yeg sr5-

a]"f nindkatté gg*'iiiváa'Jan , b,/ raÍndketts 'voaa}b*::s G"'/ oqyí& naeghÍvásban a práeík
vona]"beE, d-r/ aeJát k6t$obea éa a,s el]^enfdI isötó8ábsn'
1 

" / Egngu*_e*9__€Effás-.
Eg3'ente aagrási alnde= haiyaot.+őiu.::iindsn'li*:.}rE€t c3.'].m, de mÍndhá.reru táve"!"ságróJ.kelJ. 6ya&os"o'E!" Kax*etba'n kÉíaé.r*dv*&xnáuu: {.::tai*bsl míaöen megbÍpá$ ;'a;;;;;;;;;'.ra ug5l':'tgy ea első 

"1tére;*e 4" k.€aaoiy.:*tte1 n3u}ík * i"', s aat ni""*i -lu-törég" Ee;]'ő gyakor1É5á utá:r áttár,,esiink o u**.sgt*g *ólkíitÍ, t,ahát eggÉi*an{l Eaurás_ra é* a*ncsak ái}éei;cjlr nan*." * ti'bb: E€€hl'.,s-;;;;*-;;;;;il;. ##T']i"!i]i-sé{róI ':aLd il'a\+riásnálilar nyujtát* l beJ*át' }+:-at*cén*k pdi*"*u--.i-*n;-;-;;;követi a mdr n7*jÜott b'*r:rril a hiisrss' .*, Lef*jeagtÉ *auual után ;;;-;;;-''""*"a }verrt ée anc.b.azt r:*g5ír.éens.i J o"c':"ra itJ.eidtEa ba1 rg m*gaaan á3.J.: er,ark]. és sge_bondnto-ilvé'snái j+bLro t1retőin6 balra :*é;.,"aa {J.L
Bdl ii *.a E4{Éa

Tar:X tvanv:
,á1Ldgbé1 o*gu]ilffi*** gbÍváe*kb6J. egye.
nes g*urg*t bal & v66re ,le. kéabolyzet ö&öJ
j abbra ma6aeen/

- ltu *

tse*tere
j";f Kwantrn*g$Íváe



2"/ sztkga* / *oe,*,.'dL,,,'*b:.l'*.;xber. giíxc ea ,:1 ső gyakortat1^á. / l+" kéa.helyset'

}./ $gek*::l'l x;*s:'btra*len ;ffi ::'::#-ffffi*íutogr / 4" kde.ho'yaot3
$kiíl' bg:"ra né&p.e* /

4./-$a*rká x'l*gháv'áeÍ"r*a nnl_at ar etreó gyakgr}atnáL / 4, kéghe1yzet,
{;ktti i +bbr* mdfy*n I

2"1 xelss&Es*&#xÍ.-&éE- ** *rc*J]'ytl as e'!]"eaf6L czurágát e l*grövídobb tltoae saJát
pengérk ts'3a, "agt sör+pső rdsadvalu e ka}ls 1d.si*eng 'bat'i,Ío3t mcagáseal vé*bstJii-k"
sf" t$r:*sebe'oikt s*gghJ.vághsj"* $eJát k$téalh$]' fi$. eg el}gx*é} ktÍtésébó}* ág e]'ábbj.ek*
ban cs-uk n6g5l b'c:;'ttasrd-r- fogunk "pe-*lgé}nÍ.l

fit-pű&&{p*3égt véd'1 e beLeő*fe1a6 rdsbe 1náup,tteit *gterdeokEtl ve"bet,ő auÍk*at rneg-
hÍvÉ'abd3'3 gaáát gaíkazs k*tdab61 se aa pl}.eafd!' Evárt bötdg6bs].e 5.- kégheJ.yz*tbon
való *sagaxé.ge*& sg aa alkgrbdl barfe tolágeaÍ".
etBeffi#;i"1_1'.q;' v#e 1 'r' kíilgs*fa].eőréehe 1rón;'íta*t gguráeokatu vehető kva:st nagb.í-
váabdlpxajdt ;-vsrtje$t6sbő]. és az ollonf,áj" gzekoad.ki5tdgdb,őj.; 6 4* kdabslyaetb* való
ca*cqrággaj. di aa a]*k"eebdl 3obhra e!.ő'ra toláaeal.'
s*ogs&Éx,á3&i vdriá eg e3^es réeekbe íxányá*gtt ezurdeokat; vehető ezex.it]- negb1vás-
bó]"e *aJát **grk1k&*dgbs3 ée ag el].enfó1 sn1kEEtk6*ósáb61, a ?g kézheiyzotbe va1ó
ce*varágaal, n*::&&ággn k*xíz{i3"et segítsdgévaI J ohbra*a].6re to}ágsai'
És#itlhjs$ágavddÍ p bg3gő*algd ydse&be tr&;lított saur6.gokat: veheÉó szokonérreg_
&Ív*ígbd]"e 8e$át Eaek*gró.k*j*óeb&j. ág mE *&áanf6]. guerklkijtégébő].: 5" kézhe13raotbe vg*
ls eaavarÁesai áe a* ogáea k*rbs]. belra to].áeea}*

Pé_14g*í

Tsqé-LváF*.L ssÉ-t^et:-
É"fs6:"&sBt m*6b.í'rráeban áJ.ll EgJrsn*s eaurást iiaJt vég,ro a batső fe]-Eő $

.

kgox*bárít{apgl vd€' rdebe"
b"l'Bxárt lE€gtrivásben aiJ.* tsg3reaa* agurágt baJt végra a kii}sö_folső

eaikxsth.áritásafi]. vdd""' rátbee
c*/$a*koud unagbávóo'ban é3.3., Bgye*'oe ggureies baJt vágre a bsl"e6-a1sd

8eel8k3" hárj€*g*e]. vsd"* r*gbe*
it"/saeek3. ao6bíváoban á31e &6ffsn8s gstegágÜ bajt Yíerg a kü}'g6*a}só

eaek*n& hár1téaaaI vé*." rdab@.

5" H#1-&.éE-;:;{gxgéet

e'l$mí&ea*:xe6k1váehg:: á]'3_ 
***€&#€ 

6gur,áEt heJt vére a bglgő*f,ala6
kvar*val kár** de kí'*ördsge} réebe*
e'gtár a be}g*_t]*-g6 régb*

b*uráv&F* moghívá*ba;: dá1 - sgygneg Eadráet b*$ * végrg a f,e}gő*kitlgő
gatbgat**j, bdr*"B sg k1tBndgsg:. réeba
smrír aa a}aij-kÍlits reígbe"

c'/sae&on&aeffiíváabe.;r á}"L $gyonee epueé,et bej t végre a bmlcő_aleó
cpErkl3.ci hdr:t ss :ij.Esgéesa]" rdebe
saúr e a*3.e6*etiré rdche.

d"f$*erk;l mog}'1vÉnb,ei: á]!'3. s5:yoaao sEurást haj * rrégae ag g1eó*hti]"a6
s*gx'amüdÚii h$'rit ds *'t**rdg*e} swür résbe
a f,g].es*;*'íi1gs .*é'sbge * :1 *



€É}sáá,á
&.s.s3s:i

a./satknat mggb1vá*ben áti]

Kvar*tel hárjt ss víeeaas*Eb
raetjelo'r a belső fe1s6 réabe

b*.i/;ia*koar3n*6hív4aban á1]. i '

esegkl3"el hár1t és vísasegaurÁst
$e}ea e bE1s6-61sé résba

tt

* nfi 'vaxfu agb9vdsban á1"1

sáÍksatt€l bér1t és Ylsagasaurést
$elea *a a1eá-kü1s6 rsebe

rin/$rorkJ. neg[i.váab an á11

aeEhonddal bár1t ég vlgegaeauráet
J*3.ez a fel"gö*külgő !óEbe

EggíÉg$wg"
ffigrene* ogtigást haj t végre e be}gó-feia6
r$ebE
Á víega*emtl*é'gt kitördgben kv*r*üa:!- há*

rítj a; vÍesae'bér *e ÁlJ'áaba ós kíttir6egeI
gaurágt ba$t végxe a be1e6*fetres régbe.
ffiggenes saur:i'igt lr*j t végrg E belss*a}pó
rdsbe
& v1ggggsgrlrágt kítör4g^bgn egerkl3"ei va6y

kvar&tel bárítJa és v$senatér az á1].áaba

áe kítör6ss*1 saúr a bo1*6 résakra
sgyeaca caurdst haj t rrdgse a kÍ:Igő*fE}es
róabe
.& v1Esaacgurs,at k!'tiísdsbEn gzakonilde3. há*

xltJa óa vtEE$gtér aa álJ"ácba ós kÍtörée-
'gal ggdr a kÍ{igő-fo1e6 résba"
sgyraos wgrlráBt heJt vé&ra az a'|gó*btíIeő.
róebo
.l' vlggaapaurríot kt tiirésbEn gzlharÜtEt jrd*

r{üJer víg*aatór aa á].láos_a és kÍtöréee*3"
eaúr aa a].eó*kit].gő r6eb*"

4 e€e!fu. z qEii 
-&v 

éh q r 1 á.e3

'&. x*rrráe _ bátlráa - guuráa 8}.ekoÍ1atoaogaort*a1 ea trEkolavívág alapgrakerLa8aá be*

fo$*adat nyertek. Eár nost, do lolndgn ear:tán ksrrotkca6 gyakorlatoeoxrortnÁl 
_í.g 

rendi*-

kíwfl} fontoE, boff a gyahorlgtoaáe * be a t*nitvány É& 6€yge ggakorlatok 6áglÍoe v.sgi

sÉi,rr;sáeá'baa bÍ'zon'vos Edeaeégct e1ést5 éidakebbó Éátgsrék oJ'y n"sitorr, cna}y a tEa1ü*

v'dng grora elhatérozásL 6s eeelEkvdsá k6sge666t fe16broaztÍ'o fÍgye]"nnót és éberságét
foircrccao Eat a cált nasegósaorti 65rakorJ'álaatrF érJíik o1*

.&sgy.dga*n& gya.kor3.áel nóÍx a't'att ártJü& *.atr. axí&,or g&Í vary t6bb 6pakor}ateaoport-
hd3' k6t va6qy tÓbb gyakorletot felvéltva.u$y gyakoroJ.tatJukg hooy a teu1*ván3r eoba

s*l': tudJa előra' ua!.ylhat keIl rdgsabqJtaní*, b'enffi lnlndíg a meetey rá}t*l eÉotst ael;r'

a**re &s 6rrs anoghetározott gyakor]'atot-b*JtJa vágr** á sgúráe*hárltÁg gffaEorlatego*

.lirtti*.Éi.l gg *gaaóaaerüaóg ugy ár.betó o}, ha e tan1tvány bgvezetó sauráe'á't g gastsx
nem irárátJa ntaitt€,'gryosóÍ-cgysüor találnt en6ed.* nagd,t'g egaa}'e taní*váay tdnad.Ásá*

nak !'r*}y*asóg$E m;rgleBatdggE*rliqn ctrl'oaörgÍ, *gP sá*saktat$a, hogy mtnd'lg a& €n@e"gi*

hug qker&gral tánadjon, máeodozolg bogy oé6 J'3'yan hoÍ}.yaatb61 1e tanu].Jon ds *ud'Jen

x.s*on19 ha ncffi ta!.á].t. Ennól a gya.korlatosoportuá'I €gy másik aggaógaeritedg ugy 6r*
b'ei6 ti, ha a naeter felváltva egyszerti ve5,y &'tirbáeitÁssa]. vdd'i a tcína*áet. Á tqní*
td.g ksaÉgt#n toffit, onadl ag g&vse€rii gyakorlatndl hÁEamf,ó3e asggó*aeriisé€i*t gaíná].-

b*1bunkt ]i". a'n*gter talální ongeü.i' lgagét a veagtő eauráagall 2* eat sggs*$r& dg 3*

kőlhár1tóacel védtr 6 u&Y azur vloaze"
ffbb$} á $s].üébdl aa* 1s látJuk, bo6y asgzógzartieág nencsa& * tánedágokrá, hanon e vd'

&,oIcwre 1a9 x$t eg3'táo"ü8t g1ndkgttőre Ís a}ka1paa.bató' As eg*zócaer$ gyakox3áeaá}
c l/ *

l



ásonbaB aeeli f,:ir::*et g*:l *:x?:g!l 'át*é"r*í e:,:lgrbeaabb ée konpLt&á}tEbb nddokrao neBt
at clg1g*q*t*r: .:l'|'f_l:'1€,- '':i rl€j:€**bb 53,*kor3n**]q' a vj'pÁEná} nótrks'Isabett*]"'an alap*

rc*nugik*
Fo3.ytsatJ u&,'s*$

tsEstáL# saÁffiCIN.

19y.? sp :í"f,s1é'E htdrté'k*1ésg'
Trta; í.;r'kJ steJe.
a" ki5alené*y*'

Á 38 vgss&Üysn tkí jdl vEreketiett, az dönt6bé Jutatt- áz ef.uult féLév aoráp. ,3a tI-
eta]'uetsre aaaolygctE lgy cá a ezarsngca, rocgpedíg a 25 brrdapegtl 99a86nJí€:} 15 ogro*
gület ?tr8 vorEenyzdJe; a 15 v'í€,sk1 varseúyen poaig al aeyoctilet 314 vure*ay*ő;ole*
ríánt gi$nt6b*a lgéa*tik aa ögaatEÍtéstg
$udapaateri; BPuVEeas i6* 0sü }til' Bltrs0 }0r BlektrraoE és Bp"aonvéal 24-24íCaepe1 1!
ffffr 14' Fetsf1 l11 tf.}totool ?' Betonu* 6, EJ'6ra'5l *sa€ygLfi'ld &'' spasta&ug ég sóv.
CoatonrágÉet Mo 9-}, EraéggatL -traktor 1 alhEtotomal Jutott döatőbeo Fe6,ylraRr@en-
}ónt péavo e dolg*B;
X.asé; Bp* Tasae t79 tsp' ldonvéd p,
ÁuayaIfölá 4*+. esepalo ffietcor ée
t{ frc;rtor i-t', össaeggrr ?4l
sF-a" Bp.Vasa* tre' Üs€s [3.' E3'+süro!esa *e Bp. Honvdd 8, 8so5px 6' tsFsg 49 PetőfÍ9
HÍX1 Y.tsoteor )-3o slére 2, spartakua, Bstonut 1-}a ösgaasea 6}e
$ál.!öre sYss e2' osc 1}' 8p"Tasasl s].gktronoa 6*6s soaBo]. 5, Mffi }a Fct6f1 2, Elsro
$3lartahuoo lloxvddl Bgtoau* }-1a ösggaEen 61.
Pdrba.Jt€grsp"Honvód 6r'BT$C }r s1ektrgraogg &3.őre' osü P_ál YaEasg seepolg Fetőfíe
Beteor 1-1"
I qtóá"ht vorsonyeknéL *a air{hbíak karijltek dünt6bar
saegeéí Poetág 15e Sgo].nok )'4, Kömaa,t' sopÍoli !a*}gr BÍo 91 Tatabér.Íe Ba suEÁc'
lQeanrdol Bger 6-6':, suTsE 5, E6dnez8v4sárho1y, saákeaf,ebésvár, sgónbetbelyl' líalad'áa9
Pápgí uáv +-+, Sa1eótarJs:r:' Bányássu $&3góBar$án& Bag*el syÍro8Fháat Pat6fÍ a-ep
Saant*eí EÁTg Inrsű' PEÁe ós BY$0 I'*i. a3.katr:pnal Jutott dönt6be'
Fagyveraenenként ré ealetgevel
r l sae€ed1 Foctás 15l E$:mcnd, Sopr+a ?-?' $uBá,c 6e $EVSE 4' seolaok, soákeafe-
hérvér l-l' Ero, Tatabánya, Vesnpránr PdpaÍ máv, Ege*rSa15ótarjéní Bányász ?.-?l Hdd'-
ugz6váeárhe1y, Szentesi trÁT, Fvsc 1*13 öast&ásn 58.
3ági fatabáayq? Ycxaprén, $aoaobathelyí H*laités .**s, Ksmgné }l Pápel mÁv a' saékcsfe-
bérvár ln $aaaasoB trE*

X#L*$ágt Bto F' $g*r aao $xelno,k'. Eddnsn6vásárhe]'yu $*pront HAFC 5-3l $ge8adí Postáe9
$elg* Y*aae3 xÍg*'r*gg*'áaa 8**o sB-fsE 3.9 *eoa*serr 39.
8álLaj-!ö.rs Sgolao& s' g*sp setabánya *_g' s&&e 6e E9ss tr'-3 alkelonna3 &'erii16 átintőbe,
ögazEsen i4'
Á vensergok nyarteealt áe érdemes nery!'ragaio,*x. saJnog 5'Ét e $8 ii*rsany höatil esak
3?*töL trrdok beszá$g:.ná, aáve3.3 versoagxsl ege.k a dsns$bo$utottak n6vsora órkezott
beu a végső aorrend, nera 1ón" főo1rótl''
A budaBoe*í agyeaüista;"Edl az aldbbÍ s eo:rrer.ád
Exgktrggosg '#sos EvsÜa'?. verse*yü nyort-y'Ea llösbbt P alka3offiIeml' vÍé,éken/fcsasr Cse-
pel és Eonvd* 5*}l Peíőf{ a / €&r*ug* v$"dd&ogl E}őrerBctanut ds a v"Motaor:1*1 a].ka*

*L?*

$sü' H3K s*s, Bl*&tgonoE 7s P€tóf'''.5a Batomutl
F6v. #gatognágág }*5$ BvsÜr/i/'sparÜa"hu*, Er'i1éeze-



louma]- J utot t o3 ;;ó !:e13rr* ' :

legyvernea i*:.l,í d n t :

Eard: Bp.?seas, By"iltnvrí* Ei slEjltrog'oso I-:ffif1o Botoaut, Y.Ll[etoo! 1-].o

!9Ji Elcht'ropog 2, Ü:c., Ep.Ya*asn slórto fsgsal 6g BTsÜ ].-]..
Iv61 t_ó.s! OSÜ'Cee psl' Bysc 2l Eiejrt:romoa é8 P€iőfi 1-1.!é,bj-!s.E:oS0lHonvéd'BYSC 1-lr
vtatékl eg1'es{iloteknói a 'l'e:yzeü;
Szegedl ?eatás El 'E*tabán;r*o 1i*sxprén, Szonbahely{ Ealadág' soproa' B!o' sultE'
szTss' Eger' sörnond 1-1 versen3r nyert"
Feg3rvernsnErk'én t:
EaFdo3 nyart: saeged'1 sostáa' s*pron' szB"&$' szvsB9 Eger,Xörnend.

$$g:Tatabánya1 Szornbathely.&!-!1$'lSzsgeül ?ogtás'ETO.éáE!3J&gi latabályao
Fent1ekből hÍtiipllq, ho8y mLg 5 a1kglonnal ry crt buéapegtl 'Ítu 

-:'íd.ákan ve'ganyt, ad-
dtg v1tték1 plvónak egy elkaleanna]. ílem slkertilt Budapagtan dtad'a].naekoi1n1+
Érdcke egés.c&: sorokbanr

-

Á fáláv legnápooabb versen3rel az,ífJuaá61 t6rbaJaokaágoh voltakr Flttknál le1 lányo&-
nál le eg3eránt 7} 1ncluié vo]'t' Á násíh végletoü'a gyú:l1 ETo IIIro. aől t6rtcrecuyc
éa a SzglnoX'1 MÁT ileo. pbt. versenye tartJa. M1n&kett6a 8lrrduló volt os6.Er
Ulra a páglog. Bemeter Jdggef eob óg1 kcnyazorklbagyáe gtán d'eccaber 29-éa uJra fegy
vert vett kaadbg. trené1Jiik, hanaroEan Yteozaayarl rég1 fornáJátr '

Eérell-gglYr Heoszáne' a vagas flatal vtvóJa okt.-:.2-án1 rroYr Zr}-énl ás dco.8-án 1g

.bamaitlk belyezést ért e1" Peittg a pÍaöeltéebea násodlk heIy kellane. S6t, nl tsbb;
iaóta a.Jan. 12-t rI.o. kald'vcracnygr ls haluaallk hclyre }terült.

ooo
i:;

Yágro dlvatba Jön ná1'rnk íe - ktilÍö}d1 nlntára - e tllrctt k1oséaes Y.tgg''}l Á Bvsc.
okt. 6-áal DaJd a tsB.Vaa*e dae. ?9-őa, reqóeaatt dlrokt k1aaáaes I. orztályu verecnyt
tlgp hlrllkr a több1 egya*Ít}.et lÉ be fogJa vaaetní* úrile&eggége a d.oloBraEr hory.a8
!-B heLyet 1r 1o kcIl vlvatn1 abban aa Eaetbsn, bt n1aös1tés függ t6J.co

Óoo
YEBsEIqTRőr YEBsB!íÍB.É . t

Bovatvcaotól dr. Gzíf,íre Áuilrága
sgbruár.-náEod.1k fe16boa r{a náreiue oloJén kErii].t sor a váJ.ogató Y9!é6nyek lnásoatlk
goroeatára. Ezek közül a kardválogatd rn€gezg kínagas}ott. Erre a Yarssnyle s6ánoa 

l
ííatalt 1s na5blvtgk s ezek részvót*le gatnr:agá i;et'te a vglEotlyt és íokozottabb eró-
k1faj'téere öaztöndz*c a.z é]-vonalbgllgket. alclket a f1atalok agJnránelyl.kc !m cgyg!'ot 

t
uaacea.k negaa*rÍÜatt, hanem 1e ls gyózötü. Eégea ngl Iáttunk lJ'ycn sg1avona!.aB vo!_ 

l
senyt. ázt noririhatJuku'hogy e lBagyar haril gaen a Yatsonyan rég1 fényébaa !5$o$ott
dgezabbanÍgktfgJaaésrsJutott9bogyaaé1ena&1próbá1thr{rnnÜtta1á1teklKovácl
?d1t9 Eárpá*tt én *cr*vtahat" Taliik aeak Horrrátb' z,. vettc fel a Yelsenyt. L.vergenyl .

&t{x*.egyt€ nenó kiirüe1oa1 olJ.enére , eg3etten nérközcg ,/ Oerevloh-Bakoayir/ klvótelóvcl 
,

,,ktiJ.örröaebb ía,galontt n61&ü1 bonyolód'ott le.
át Ygl8€ayr6]' t{vo3g*Íp-tltak a P€töfl v1v6Í' dje híáayottrr.k Detrót' a.klvel az utóbbl 1d'&]

bar a rálogatón4rk$*ásaken komolycn atéBolui helictt. tár az clóraórkiJzógok eo_! }9. 
lnoly kügdelnot és neglapetést.b.oata.k'. DáYtdot e 5d'Íor'oában 1cvó Bartos verte t} azi

eleő forduldbann ai.ennar: e lagutdbbl vá"Logatóvrr*oay:iaty neglcpetésc Mayer_sam tu. 1

tott továbbo E*rd.oe nnár l'::aErr !g nabozen nrmt tovább áe kcsőbbl .klaaése a lcgutóbb1 !
oaarep3.áael r:t.{l: nam enánlt meglapotéanak. Á köadpdsntőben Deneter-Palóoz Lcgyőzéaé-

-l+*



vol b1Etosítgtsa d.j..t$bs}É*á'ixét, ,e,*i őr'"'gi5€'et*e fortEJavr:lásáró1 t*sE b1aoayeágot'
Skal1cuk3r e:::l&b '\:'iv.at&arit',,::.'l, ****t i-'i , i:.cg; * ila**.l' Bcb*eyl;lBuehea}ú/ Ké*:Báiit
gyózto le* i- ?er*say i,;ripei*tj& &g',í 'i"átecjb á.l- i'€Tst€igí vl*sgár giett nem kedvezett
Hcnilolény1e.aE, b.kj' B*s'tágt4}. ggeg'"-cc-etE vá;.atia;: eeraa*5e ki5retkeatében Yo}t kény_
telen óönt$b*}t hc}3'ds F6xeá:ra'&i áton,6iedn1-,&g rrtdbbí l.dóben tr$en Jó1 gereplő icét
ílata} * I.,*ta $* sly*d'p * *a:g*'bai ie jri3" kt.i*d'titi,ek, ,5* a köaépdönÉőbon e3ért 5-}
győla3.mü& pgg yr:lt a3ogon*é a d$nt6beJutásbaz" Á ver**ex3't uJravlvág utóD soeács Pá].
ny€tt@ Xárpá*Íval ai".amben" ffá'nákesten *exaví*btíi ea*nv*duek v*r**ágot* Bge::klvül
Káspát1t Kouá*s' a!6; utdb"lllj_ 5íervaib á'' Yerte n*s- ?$b&r.j' ai2.eafalii.kat m1nilkggtan bla*
togen &Yőeték ].e. s' haxm_*€ík bolye:r i{*r'tst& lr{ígüs*t ta]"álatarénaya1 e!óave E}eg Ga-
levLcbat. sa*roaosóat6} éE fókéet P6r.aé'tci g].*a*nvadatt várat].an vcroságo *Í'stt nern
Eaólhatgt* bo].a ga ala6ség kérdénébe. &e'revlcb íg*n roesÜrr}3 háÍon rereaéggel raJ_
tglt" A Bakonyí a].lcnt mérk'öaág Lagalee{ rrgl látnaÍk kedveaő*n h*to&tab rá éa ett6],
kaadvg agn'i.csttets gér&6adet sa a többl köaöÉt Kérpátít 5;O_ra Terte. szerenesés/vf
áa !}e].ac&.s lffi-l * tö3ük séí"t g*edrtényt értdk a}. sxvoadatas, hogy az oöregekil ne11att
6géÉgan f,íat*3. rlJ*neokae& ís Jutott koIy e dö:ltőbaa" }óaea Jó1 kíiresgnálta alkgtl
aöotÜaáeatt de Hor€átn la6lsaée6v''''''''''''''''e]" bágt*eÍ.totte a YIÍ. &.*lyot. Bakopyx *erevlc-hot
rerte neg dc E8u€i m*gstrő*te Egneter_$*
A n6Eoi1tb f6rfL tőr váJ'ogetda a3-dg6ú hÍp .gaánt.r,aaaóny lnd'ult. Távo!"mqrad't arró1 F$1öp
lg. Áa g16mórkö*ás€&'gr kÍ'*eatt sa*esrF, $ueor'elJ"y ds $zabd" Utóbblt Sárossy /ose/
g;ysxt* le az trJravlváe st}3"á&* ffieg3'*}:*td* Yatgdn g;í"*a$s *xerep3"éaÓ 1s* á kiiaépdt9ntó*
ben a gBol3oktr *ÉleÉes-Falkx3r* v**te ki." tíry xá*axík, &ogy a Vesae tőpv1vd1nak gyonge
saese'pléae áa * azo!.nq&Lah betóréae tőx.gÍvd opoxtr:ek áll'aadd JelensÉ'gdvé vá]'tk" Ea-
sonló ae8leBatsg' ho€í]' somodtt-8oxoe/BYssf v*rt6 h'1* .&, YsyőoDJ.t b'ár',uag holtvercony
uüfu &yuri,caa xyarte a tse*iut1 fÍvór*k e]'stt Ö 6ydaa}argma3'. Á nágodlk hatyaaet* Ka_
aut1 Jonöt 5l*-Ío gy6zte ].g. s€flElJtí Lágx"l"st bíztogan 5;2*re vorto.4.$ovábbj. helye_
gattgknck 4-4 ryőxo}x{i-b vgxt* Á i*6Jobb ta1á1rt**r:tnryai QzvLkoveaky Jutott e IYl
bolJrna' nÍg 6í F*pp Üaaba dg- a szo:"&*k*" iienedg "k'ővette' tIÍI.Boroal E3II*Terobessyl
ÜóEal Íl*Kgá}lk Yasq*" Ftt3"sp tárol}"dáébe* oa *agyjábi51 roegf,eJ.elt s várakozÉana,k.,
{ pdrbqJ tsr vd3.ógatdaak aóp*oebb Y$bt * neaőny* éx nagJ.e3etáe .La báven e&ad,t* -áE
e16Etérköaéggkca kles*tt_&idr*, }le6,;'' .':.. f ii:.ár:;i, $t*.rríxa}ó, Fard1dánily és ezv1kovszky.
B6lébkónt a tov*bbJilté'k a :rá.rah*:l;'{m**.k m*4iJ.*].q*}t*h* A Jröz$pdöntőban anná]. nagyobb
nogteBatdeak grülEttBk. Bd'rány k5.*eett s'*i:árr,a3- d* s'ü16ppa]. azanbsn" Sékovlto pecltg
& Ba€'e os{soxtjábcn *gye*lan győa*:net 

'+r*!3' sr&*B**o
B:g a iáloeató ía hátmea hsIBV{jrs*:;:tpe3 v$g*stsst. Áa e]"aőeéget negéréena1ten d.r"'
Xaasa Ietváa lcs?/ saareEt* n*5, & 6iöxeJ.err:aa1r1I$g3 /rv.scl da Eg uJravtvásné3' alár
*ára&tan eosgó *ábcr fY"Het"7'gjr1Bt. Á ueg;l'*d'*.k óB ötsd.lk.he}'yep 5-5 s}6aelamno;.
Bora*onyl lv"me*"y' és Rabáx_u/*s*rr *egtoasais. 'YI3nMaro*:.loscl vÍII"piilöp /stettr.r/
lx"Ed&'cg ipB&el. sa g vgxaexy árt ear*n3"é1'tgtéqn e*utatte aat €" ne8y h'aladást* apl$ az
tgyetana1ot& * pé=tiajtőrv1vá,s iersn ]"e3.klíener*tgs nunláJuk rdvén g]"érteko

j á iói tőrrá1oga*6n 33-ejÍ 1n&uj'teb* nsmét páatcn J.s*tu"k E].ek llonát ts. Magae;lotásno&

i]iii-: 
o:u:,Hapogj' P.9 .3ánviÍlgyi $* Ág*st*n xáp ea e}anégkii*sgaben e}vdrzett, Zsabka

Bcd'l* csek bárnap &,oÍtvars*a;r után Jatoxü towább" Á.k-sad9*öntőbaa k*esett KeÍ"enen és&errglltx' á dsntőb* éIieiában ar oes3,yoe*k &erii]"**k. á" vereenyt Ková,csné /Busc/ nyeFtE bÍatosan. E6yetlen rer**é96t üeéaEártó3' sxgxw*dtg" sz aaért örv*aeleto$l &6rt
J.o6utébb épFen e b*ztonság, iiubige].ara *x &.lÍadöképeeEdg hÍe-ryát tapaantaltuk ná1a.Má__LS*



!

' so{tk Rej tő ]"ett * *:.lf,unj'*o'.e3 " f íiutgtta az u'ló"pbÍ j.áőkbau e xeaáll*ndóbb fcrmát*

IIt" Juhá'#g" /ü*ű/ 5 g-rl* !g *rxtat{o kíegytnxu}-yr,zott f,lrnábsn Y9]3c íYq ssntí}.ks u_

gyancsek 5 8y. Y.Elek l].*na /Üs,:lpal1 .& &,}. Á h**sErr gaÉnet ut.án ignét ps.strE 1ép6

E1ak nnagnut*'&ta1 b.t3y nd6 most 1g gaáaiott*;ö ténye*sSeB a-&egye'}'n61 tőrvivá*pak"

VI. uorva$'/gonv./ \yÍÍ" ELek ffi*rgÍ't leaap*el YI:I'dsáezé,r$i,:nv* f r{,Zsabka lB'cr-v.f
Zsabkánat aeuttal nss neat E6}'É gtvás mixt az utrbbt vorger'gekep.

üoo

}95B MÁ^?ijs HÁVT YEnsEI!'YNÁprÁP

.o..idezie

1-án saombaton 01asz-FrancÍg-ffagy&Í v'5€,y€s csapat g'érjíüzds Mvsz
rl*én vasárnap Yivóakadénla olasz, franc1a ma&yar versanyzők

::ésavátglávgl E*ia tonfiirod

].1-én vasárnap IoQ$zt.férf1 tőt/ r"rá1./Ep.Bainoksá& Bp.T1Tó Á:.szi5veteé5

1I " oszt karal
Ifj.ftu tőr
r1" agzt, párbajt6r
Ifj .kard
IIroszt.párbal t$r
II3.osbt.n61 tőr
IfJ . }eánytőr

IInoszt"n61 tőr
Ifj.i(ard
If . osz t..kard
IfJ. leányt6r
IIIroazt.. férÍl tór
ÍfJ . J.eánytőr
Ifj.keril

I1I.oeat.nót t6r
11ooSzt. férfi t6r
trÍI'oect. pÁrbaj tőr
Ifi .kard
3fJ " kard

E5*éa vaeára*p 1Iaosut"'!e:lá
3'I * ssat. párbaJ tór

" Iíj " L*ányt6r
I3"osat*a6i t6n

Í'TI" oaat" ka*á
Ifj " kard.

Budqpastl l{&DCISZ SK

.Ióaeefvéroetr SBortísko]'a
sr c j"noirr I[ÁV.

Sro]"nok1 llíÁY
3éept tEy.áQ
geprs'li mÁ3e s
Eovesmegyei Á1szövo

Oaepe3-t Yasas
Bp.?et6f i. _

Díósgyőrt IITK

stdsgyőrí VTK

SüBronÍ Mé,FC

E€ésbots6tt YuBtetgol '

Bgsí S$

MSK

sopron1 !ü}'0
$no}.Eskl MÁY

Kasathelyí i{Áv'

Beegkenót1 Y*sate*g
Bp.Hoav#*
Brs#
s5l*Pefófí
B'fgaba1 Fetőft

ilőgrádn. .AlsaőY'
Hddng aővásári"eJ"y 1 MÁY

, t6_L8-i6 országoe itözép1sbo1a1 Vtvóbajnokeáaok'MÍakolo1 B1dk sport Közpeat
, l8_án vasáraap Ioogzt.k'ard /1"v&\"1 Bp.Bajnokeág Bp'VÍvd á}oaövetség.

I3"sset" f,drfl tőr p.eeaQat Petőfl

Áro péJ.dányonkéntl }"*- pt
saerte s z tő sdgs V.Hold.-u n 1 .
3I e e,!n 

" 
?*l * To le f B:r t 121-t 1? .

Saerkesatál a sgorkesats Bl*ot.tgé€
Saerkaeptő; sábsr Józ*of
Kéz1rat g.vauánt"
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