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Lz A!rKÉt zÁRtrö8ü....
tat a aegálIap1tágt tartalmaata t! . ncgb1vó1 anely l TootDcvgláll lrriloányoo ta-
náoe axlortágr'nkg1.órté&e1ó ankétJára lavltálta a vtvórport Y.sgt61t' ólvoaalbcll
vcrarnyzólt1 cdzótt.
l lestnevsIégl lőldkola o16adótcmónel gzákgoratt aagyczánu ea.kórtó IöaÜaróg f,og-
lalta cl, anlko! d!. tlcpp lorcao e TTÍ. Í6ttttára ag aatót oélkltüaéeót 1gncrtet6
bevezotóJe után fcllórtg dr. Bly Bélát a ÜVSZ aaalfelügyolöJét taitra nr6 vltaln-
<11tó elóedácát.
l &öael lŰt órát lgénybovcvó ectnvoaeleg c16ar1ást Íegaiilt óróct'l6Öórrol l1rórte a
ball3atóaóg. Bay Bó1a aagglrzerÜcn Íolópltett elóadágában uan ogak lz autjteorozat
tónáJít Lópoz6 tártBrall uovclctclta az oollnplat lportágak bclyactárrl Úl az e1_
kövctkec6 1960.as oll'nplára való fclkóssülíeil lólilcgóvcl Íoglalkozott1 - üc ozen
tu1ncn6en e vlvás nladcn lóórzerü probléuáJát btncrltctte.
Szcrettük volna czt ac elóadást laBrrakban t3ólol_tsóra lakÜaölul, oalel na$lobb
ny1lváaoeaágot blztoaltan1 a nzált körbgnn clhangrott Íelagólalágnat. llgycloel
egonban trla' ho€y a !Pl. rnbétgorozatánat ol6adále1t a laaáog blvatalor lrpJcban
a l9gtncvelós áe ludmány-baa teozlL tÜlzó .r!. D.l! voIt lchctőadg0nt. lolhlvJul
azouban olvagólnk ftgyclnét - allt ncu lc.bcttrk Jcl.ar - 88c'c8tdh nc8 e Íoat tdá-
zott lep Bay Bóla ct6adáaát kög1ó rránát.
Bgen tu1ncu6gn lgen baaaaoauak vólnénk1 ha Bry Bóla a ts1tÍla6 g16ádárt ragnctotoa
ggala8le beolvagaÁ óg eat a tckcrcsct a nagyobb azalorztályo& ó6 Íólcg e vlrlókl
vlvóalszövcteógetsnek kölcsöakópcn rcudelkeaógóre booaátanátr abol €gy Üllc a oólla
öggzcb.lvott gaakórtckealet kerctóbcn leÍorgatuáb, uely blzoayára haganog óa taaul-
aágoe vltát crcdnénycanc.
tlgyanekkol azonban amtkor a fcatlekben cllgnorérggl aitózunk Bay.Bólána.k, acn hall-
gatbatJuk el, ana blányoló válenényünket, nelyet lapunkban nár anua! ldcJdn szóvá_
tcttüa-k - saJEoB ercdrnénytc1eaüI. A nagyar vl'vót4rgadalnat felotto órdckclte volna
és ag utánpóttág gzáBáta 18 talulgágos lctt volaa r aclboumel ollnp1a ée a párJ'cÍ'
vllágbaJnokság szakgzerii beszánolóJa, ezzel azonban Bay Béla nal aap1g-1g ad'ósunk
naradto
Vtsgzatérve eik}'iink tónáJá:ra, be kell gzáaolaunk arróll bogy Bay Bóla clőailárát
ternékeny vlta követte. Sgámos 1llugztrts fglezólaló fcJtette !l áritckcg válené-
nyót. Irsz1ay tajos, Gerevlob lladár, Sztlta ildnos, laJoaÁnyt Lászhől Klcll Eái-náD'
dr. BoroE Eraó' d'r. Torday LaJos, ozolay Boltáa, dr.Bóaay Gyula1 tary IstránrSonoe
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Béla szó].a}tak foJ', naqyrészt olyan klneritóen1 hogy az elnökló dr.Hepp Ferencnek

korlátoza1a kel].ett a felezó1alásobat az clóreba].adt 1dőre való teklntettel.
Lapunkban közö1n! k1vánJuk klvonatosan az órdgkesobb felszólalÁsokat' belyszüke
ntatt azonban erre csak folytatólagoaan vaa lcbetóségünk.
Mat ezámunkban dr. BaJdu Jí',os ág dr. Bónay Gyula hozzászóLásával kezdJiik a 8oro-
zatot' 

Cábor lózcet.
ooo

nozzÁ'szrLÁs Á TEsTI'IEvBLÉsr TUDoMÁNYos TlNÁ-
c s oII EI,Itl!ücz oTt B!óáDÁsHo z .

Irta: dr. HaJdu Jánosn 
':''

Bay Béla érdekee beszánolóJa'a vlvág ggéleg terülEtelt fogJa ál és nélyen hatol a

probléná.kba. l bo?,zá,egoló aaoubarr a do1og temészetónél fogya ngn azt 1gnétl1 ég

dlcsórl anlvol naga 1s egyeÜélt, hauan axt tcazL krltlka tárgyává, aniben felÍogá.
aa különbÜztk óa lrra nutat rá, anlt a besaáDolóban blányol. Legf6kóppen pedÍg az
a }öteIccsóge1 bogy arról cJtaen azót, anl a beszánolóbau elrnóletlleg aaerepel, de

a valóaágban lcn valóaul tsog' tegy uen ke}lőcn árrvónycgül'
Bay Bóla e vlvóneEteq-hórdáaael kczd'l. fu ts czt tarton a legfontogabbuak. Belye-
ren tÁrla e].6 a kérdést, dc negoliláet acn !á?t8o1. Isehág 1g. De Jó necterek nclkül
Jó vtvác c1 ucn kápzc1bot6. Tan nág nábány róg1 ttváló mesteriink. !4n-6 utótlJult?
Btnogaa. lcg bell ragadnl a aóg &1ná1kbró hclyactet. Ügy mlnt a róg1 neetereknóI'
ug5l olat r róg1 aagy Ícgtó tglold.kbaa, egy-egy ktvá1ó oktató nellé ket1 állltanl
c6y_t'ót flatal tanuló ncstert3 negterlnaet. Igy lgbet átoentea1 a Dagy ba6yonányo_
klt: a Saotcl1l.nódcgert, Boraodl 1sto1áJát, cerentgér tanltáeát. tz a1 hogy ugy

nondJar, tlclpar1 nego1dáa. Dc Jó óe nlivéegl negoldáe. l náslk ne6o}dáe, tlrága,
ncbezen kcreezttilvthot6. Souola üaglEtralc' Jotnvillc' Tlenerneugtadto.r Sok pénz
kc!'loac óa sok td6. Pergae koaoly állant tánogatáeaaL az is keresztül v1bat6 lgnne.
Ylvó-.g'cton, rrad.gzcfoB oktatáa, két-báron óven át. Tceeók valibol negfognl egt a
problcnát, nert rövldcacn blzoay allg lesz olyan rnccterün! at1re a Jöv6 vlvónemge-
ilók ncvetórŰt rábtzbatnánk.
0rsnoftlgg Blololarr az e16bb1 problénával a tözép1akolal vlvóoktatáa tlgyeo A közáp-
lgkolágol tözött lehet lcglatább cl utánpótlác1 enbcranyagot negleln!o Dc neg kel1
taláLat e tobetgógaket. Kl hlvatott erro. l tozóBtEtolal tegtaevc16 tanárr ba fog-
lalkozl.k v'lvágaal. lcYegEn Íoglalkozaak, nert anlt a f61gkolán tanultak nen leho-
tctt elcgcadó - a aok egyáb tárg5l ng11ctt - hg6y Javarészükbon 

'tlsrta kópet raJzo1_
Jou a vlvárról.
Pedlg érdcnoa vlváaoktatáasal íoglalkozntok, hlagcn cz tlgztesaógec lellékJövede]-
net 1r Joleatene. Ugy ballm' bogy a lcctncvcléel tud@áayoe Íanáce aDkétJán Ktel1
Kálnán barátoo 1s felszólalt ás azt a DagJron okos Javaslatoü ictte, bogy rendezzg_
nek a tornatanárok résaóre nyárl taafolyanol, az ott azatzett dtplona Jogoslteon
apeclálle vlvótsurzusok gzervezéséta és az ezokon vgló oktatágra. Igy cgyrószt test_
n'oveló tanáralnk alapoa vlvó_lmerctekct gaatcznének' náaróEzt szatzett tudáau&at
továbbadhatnák dlákJalkng-k. - És 1$7 a lözéptsko1al vlváe problénáJát nár rógzben
ne le oldanánk - feltóvi, ba okoa propagandával réveszÍk a dlákgágot a kurzusokon
laLó tészvótelre. lz' tapasztalatoo szerlat, Ds Jáma nagy nehczséggel1 nert a
vlvág lránt acglep6 nértákben Íokozó<ltk az órdek16dég.
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ilagán*x e2 ok .6_i{íq!-ÍÍgtoclkfuák a probJ'ómája sen ol'hanyagol}rató. Itt nélyebben kel-
lone o].rnálet1 kérdésekbo batoln1. saupán annylt gaaretnék megJegyeznl' .b'o61y a nta-
gyar kardvlvás elnólote nóg nlncs tLsztázta. Éppon Lgy az oktatás nódszortana 86illo

ilagyJából a kót uagy iskoLa1 az olagz / Badae}l'1, Barbasettl, Sgntell1, hogy csak
c néhány ngvet enlltsen/ és a nagy at / Itslleatcacy - akínek gtllusa móg na ts olyan
1sneretlcn c1öttüa.k, n1at az otrugzk slríallratok' - és utána Jó aóbány kltünő na_
gyar occtatl / a&lk több-Eevegcbb erEdet1 uJttágt boztaL/ á1l czenbea eg5náasal,
llletvr gzöv6d1k öogze C&y uJ stlluaaá. Igaz, hogy ulndEn gt!].ue tó az olyan te_
bctsdgekaek1 nlnt Plller, Pgteohauer va€i7 tísváca, Gcrevlch óa Kárpdtl. Dc ttt nem
g1161 vaa czó1 banem erról, bogy egy egységoa.randazgrt alakÍtsunk tl' ancJ.lyel
nlnéenltt negtaaltbatuak egy b1zonyoa fok1g szépcn ás Jó1 vlvn!. ilert cgy-1ót mü-
vdszra teit atapozn1 vlváarrnkat, baacn töaagehre' fe forduuon oló az, bogy e6y
II. ocEtá].yu kardvcreonysn mlndöggzc 22 vLruó 1ndulJon' nÍlt abogy ea nrnréglboa
történtr l problóua-tör barqadll elemE a g!.gffiryég!' Prrsztá! a EzáEot törvónyórc
tánarzlodva lcgál'laplthatJtLk, bo&y vlilékról lcgalább ötgzör annyl vlvóaa} tellcnl
elókcrüln1' nlnt Budapostról. Hol vagyunh'rnóg cttóll l vtrlá&l vlváct sgltel 4ttc_
l1at6bbrn1 ootkal rond'sgercocbbea telloao fclkarolnl. tttc vonet&oadlrg e tanáoa
anketJ. !6ts ayuJtott nagnyugtató pcrapcttlvát. Ury vólo, hogy - arántrl.la Eá'
kdrüórcroport ncll'ctt - caok a ló problónák aiasIyokhal a vlvóvczotótucL ttlrotorrn
kcllsüo Íoglaltoza1ok.

ooo

corDoI.lToE EoY YIYlerEÚl röEÜL.
Dr. Bónay oyula .hozzászó].cea.

l Íeatncvelóar tuilonáayeo tanáce a vlvósport raogblvott, aatilebbk'örü btvotaek Je-
lorrlátébru a lcetnevclÚcl l61sko1án ankótot tartott. baek során .bogaásaólásonban
Jaraslatot torJegztcttrn c16 az1ránt, bo&y e Ylvó Szövetaég roa{cagca ogy enkót-
aotouatot' anolycn aegfe1e16 oaoportoaltágban1 a róeztvevők körültgklntó mcgválasz-
tágávrl saóleekörü ós bcható negv1tatágra kerülnc epoltágunk mlndou J.éayegee kér_
dógc óc problénáJa. ! Javaslatoo toóvecó íogadtat{glle ós gaóleskörü belycelésro ta_
1á1t. lz volt az írcŰs.ln, bogy c gondolattrl vlvdtárgadaleunk széIcs rétcgalbgn é1ó
tivánelelnatr arltan bangot. .

[oat e1e6aorben Eaoretné9 rövldon ncgrlJ.ágttaa1, hogy az ankét ballga!áea gorán ní
kósztetett c Javaslat elóterJoeztéséta. Blógzör ls rz a tapasatalat1 anl látható
voltl ntnilnyáJrrnlat örörunol tö1t el, hogy a lTÍ a rlváesal kapoaolatban Yélemiénye-
lnkct dr bogzÁgaó].ápalnkat ba!.lanl tt1árJa. üágod'saor ped1g az a tényr bogy bár az
ankdtvoaotó dr- Hepp Fereac Bporttárs - a flT fótltkára - nogllséreltc a boguÁ'ázd-
1árokat a felkósz1táe gzaknal térdóselnek negv1tatására gzük!tonl , az az, 1gyekezete
nem so.h eredrnénnye1 Járto nert a felszólalások tartalma salnte széttasaLtette a
nogszabatt keretet(at. Ny1lvánvaló tebát, hogy a vtvókörökben hat{rozottan é1 az l_
gény spr:rtágunh fóbb kérdéee1nek alapos ée részIetes nrogvltatására.
E jElonség ohát saerotnóm - negLátásol0 gzerlnt _ az alábbiakban nóbány gondolattal
b$tebb*l: me5,vt1ág1 tan1 s egyban negbÍeórlom körvonalaaul aa,rkat a témÁkat t$, nto-
lyek xgy a:rkét_sorozat tárgya1 lebetaéneko
lrá ankét fsltünő éIénksó5ének oka negltéids{ll! szer!nt ny1]vónvatdan áz volt, hosy
v',i1',!tt ls'ndt baszóitle ttünk ezeretett sportun&' kórdóse1ról . NErn csupdn :; é,t, r.,q* { i,'-r-



Lgr?. Január Z?-LI nondJr:.k: uJratndltó vtrvóankct óta oa óvben a rerrdes évi vivd-
közByülós negtartáeára een korü1t got' Á Je]'easég oka gz.erlnten eok&al nélyebben
taláIbató1 abbán, hogy az utóbbt ávgk eorán Jelentósen elbalványult a v1vóvezot6_
gé8 éa a YívótöBegek között1 kapceolat. Sportágunk vezetó Bzorvelt tulságosan le-
kötöÜte ólgárdánknak q &ü1önbös6 agnggthöal ée vllágvore€nyokre való glkeroe fel-
hégzLtéaének gondJa. E kótsógblvül nagy folelősaéggel Járó és legtóbbször tu].ggu-
folt feladat rrednényoa negoldÁsa elíg bggygtt 1i!6t a sportág általános kórdésel_
val való bebató foglalkozágla. Eáttérbg szorultak oIyan kórdóse&9 meIye& a Eagyal
viváa Jöv6 ÍoJ1ódóg6nek blztosltáse órdckóben feItéttentt1 fontoeak }ettek Yoluao
Éraztük ozt gokan' allk o eportban óvt1aodek óta benne'ólttittk' ile aenosa!' be1aszó-
láera1 banen aóg bozzágzólásra ts altg nyllt al&alom, - ggólegebbkörtt eezacoscróre,
a problóoák nélyének közöe tcltátáBára, aegoldágok egyÍlttes l,lreséeéle peütg Lebe-
t6ld6üaL neril Yolt. Pcd!'g v1vóóletiiak aIaku]'áaÁba! óLgárdánk stkerelnek dlosfáuye
aEllett Jelonttseztek b6eógoBon az- árnyé&ot 18. cgak pé1dáLózva anlltek fel eael
kÜzül' aóháayat: rlnt pl. a heretekeu ktviil naradt vtvók elkcdvetlenedósc, a8 anya-
glasaá! raollenónek lábralapása, a8 lokolat vlváEoktatág _saátegégcl a vtdók vlvó-
sportJánr! aagyuórvti banyatláaa' .több sportcgyoaülot vlvóeatkooztályáaak válsá6ba-
Jutára, ez cdcóí utánpótlásncvolée nc6o1itat1aneáge, gtb... Eelt lebetac e eort nóg
tovríbb lc folytatn1"
EcoEct al álnyó&okat léttuk nÍ.xdnyáJaa' boezál'tii* 1e ró1uk, de eloszlatásu}la
nólkülÜztEk a ggóleg&örti óe átfogó lutáakeilágckat ég ... ndlkülöazük nóg na 1so
EaagcuJ.yozon' hogy e nogállap1táaotbal kapcaolatbg:r távo1 át]. tólo nlndcn gz8é-
lyeskeóécl gaánilók. lut álIltgu erugán' hogy vtvóálctünk vezgtásóbea arányta}an
túleuLlyel ay1lvánult aEg a nlnösógt gradpányekre va]"ó törekvégl ant ncllott á vt-
vósport cgéazeágoa a1aBíalbga ág g1torae továbbl foJt6dóaé.bez ezilkeógee cgyéb kór-
dágek nen árvényesüLtets a foatoecágtlt óE culyr& ggerlnt 6kct ná].táa neg1lLet6 nyo_
natékkal t
Eárrnost n1órt látu e problánák gyaEorla.tt negoldáeá.hoz alkalnaenak egy an&'ét-go_
rogat tartácát?
troggy6löilórso]. vaL!'oa, b.ogy bártsly ksrttée n1aél gzóleeobbkörü negvltatára a 1og-
albalnelabb nódseer nagának r báróógnok a negoldácára la. Ea a lagrer YlvószÜvct-
ség aaplreuürc ttigl e kérdógok negoldáoáaak koreeóoét1 uellóghetotIennek tartom a
vlvótárcaÖa1onban reJ1ó er6k touee akttvtzá1ágát. lgek az erók crt<ll6 rlbanyagoltan
ós ncudcvc bevortek vlYótönege1nlben. Ea az odillgl sLzá'rkózáo helyctt vlvósportrrnk
voaetól clhatároggák e nt€Jt8tt tartalókokn Ícltáráoát1 vagyla: tsÉertotll o16tttik
olgoudoláaalkat' negvttatágaa booaátJák tarvelket, neghaugatJák vólenéuyelket éc
hogzászóláaalkat' a eélk1tüzósgket áa feladatokat közög nunka crednónyckónt ala_
h.ltJ ák klr aktlvizálóita1 Íognak e tárgeda!.al orók. Bnnck negvalóa1tására 1ten al-
kaLnacnah tarton a Javaeolt anhót_soropat negread'czéeét.
lermégzeteeen nyllvÁnvaló aa !e, hog5l nlnden ankét oeak anny1t ól1 ancnnyl batálo-
aatalból ténylegeeen negvalóaltáara hgrül. De a negvalóau}áe aa l''kóto13 bclyoeen
nogválecztott résztvevőtnek tovább1 Eu'rkáJátóL fog íüggenl, nelyhez az ankétok ua-
gyobb nyllvánoeaága és a közöeen vállalt aunka aagyobb feleL6aségtudata nyujt blz_
toeltékot. Ea pedlg a Iagyar Ylvószóveteég a nSzólea távlatok Íelén..- lrányuló
céLkltüzéael negvatócttásá.boz lly ankétotou kergsztül ls mozgós1tJa a tánogató éa
ecgltő crőlt: ngncgak a tönegkapcsolatatnak rnegJavltása terón tcsz nagyJc1eat6eégü'
poz1tlv lópéet' hanen talán a többt eportág feló 1g tránytnutató kezdenényezést
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mutato
Enny1t a Java6o1t ánkétox icóJZgrriBégánek és sziikségssségénok negv11á91tására.

MegJegyzen azonban, hogy az ankótok gondos ós körüIteklnt6 előkégzttóst 18,énye1-

nek és azokon mtndazoknak _ be}eértve a külsó tényezőket le - Jelen kell lenulök1
aklknek batásköróbe a tárg'yalt kárdések tartoznak'
Áz ankét-sorozat tárgyául a nagan tégzé16]. az alábbl kérdéeek neryltatáaát traYoa-

lom:
L./ lz ólgárt1a nunkarendJe, az edzések, k1kérósek1 a hlvatall nunka és tanuLnÁnyJ

elóba]'adás kérdése1l- a kerettagok ós a rnögöttes gárda köztjttl ür áthldalásá_
nak 1ehetóséga1 1 8tb. . .

2./ A vlváe törneges1tésének probléoáJa:
al/ az 1skola1 v1vás kérdésének cgységes szelleoü, rendszeres nogold'ása'
b,/ a vldékl vlvás hatókony tánogatáeának nEgvltatása.

/z B kétd,ések negvltatáeábo" aa L).l-etékes külgő ezelvek / szakszelv€zotl'
novclósügyl tényez6kr/ llL€tóleg a vlrlékl oentiumok fe]'elős vlvóvezetó1ueb

J elcnlóté t nellózbetetlennek tarton. :,/

,,/ 
^ 

sportcgyegüIetek vlvóéletéD€k moggz1láril1tása' a lónyeges eltárésck lehetó
Ll}'ügzö böló gának negv lzegál ágao

4./ Lg ldz6t utánpótlás kóralégónck negoldága' továbbá ag aö'zőL nuoka és a felká-
czLtéa nctodlkáj ánat negtárgyaláca.

,./ L !a6lar YÍvógzövetaág, az algaöveteágek ós a aportegyesületck vlvógaakocztá-
lyat közöttt é16' Iözvetlen kapcaotat klópltágónck negoldásal - gtbo

E ténafelvctéaet csupán kezd'en{nyezó Javaslatok1 felváaolástükal léuyegáben v1ta-
laitttág1 célokat tartottan ezenc16tt. U8y órgcn azonbaa, hogy ha cgyetórtünk a
tórdégck közöa negvltatáoának hagznoggágában1 ba negtalálJrrk a negbeazólcad6 alap-
vet6 tóuákat ós az ankót-gorozatot neg te tartJut: a tf!. által cllndltott kcade_
nényczáa óltékee erednényekre tog vezetnt ég közöe er6ktfeJ tágclnktcl eg,óezaégca
óe czllárd alapokra fogluk helyeznl a szeretett nagtrlar vlvásuak Jövó feJlódésétl

ooo

lcY I II . oszI^LYU vEnsEilIlil TAP^szTÁLTAM'

Sportolótnk' ba a v9lggnyzég ncmcs vctátkedósere batározzák el nagutat, ugy e1s6
aaárnypróbálkozásként _ koruktól függóen - ae fttftnl vagY a tII. oaltályu Y€!Bc_
nyel'cn tÚpuak o1óezör porondra. Éppcn czórtrnort czet a ntnösttést osztá1yok kápe.
zlk a kógóbbl sportslkorekhaz vezet6 ut hezdctót' caeket a vtrgeayc&ct a ntrezd6k
lekolájÁDak|| 1g nevezhotJük. Ezaken a YgraonyeEen lcll negtanulal ntndo Yctllo-
nyeznl akaró sportolónak aaokat az lratlan törvényckct' E.glaolczat azt a rut1ut'
nely a kóeóbblek során szlnte nélkiilözbetctlen.
Lz L?L ós III. oaztÁLyu vclsony€k _ ozollnten - a lezdő verscnya6l öanovolósl bc-
1ye. tsülönösnek talá].tan tenátr aott például az ogylk III. oagtáIyu vcracnycn lát-
ta.o. E6;les flatal versenyz6k vcreeny kögben a Tcrsonybtróság döntéecl utáa arcJá-
tékkal, nozdulatokkalr sót noiu egy eeetben élógzóvaI ts &lfeJezógt adtak náltatlarr
kodásrrkiak. ,,ilegyarázták a b1zonyttványrr'.k'at.r Eallottan olyan enegJcgyzóet lE, bogy
a t!';s't't{taianr Ya€J kétes átctótat a vcrsenybtrók helyte1enül órtákalték. Nen áL-

E



11ton, cgyetlcn gaóval scm, bogy e vtr8onyblróság tagJal caalbatatlanok' bogy döa-

téselt aa abazolut lgazságot Íeillk. l volgonybtróság tagJat ls onberek ás 6k ts

téveÖ.betnok. lgyet aaonban a )'egbatáro8ottabban á1lÍtható&, hogy nlnden caetben

Jóhtezeoü és rósgre}raJlás ncntcg ilöntéeÍlk.- lrrc blztosltók veraenyblrólnk eddlgl

sportbell nultJ6 Ie'
A versenybtróaág Ícladata _ gzerlntgm - az 1í1' a III. osztályu, dc nóg a II' ost_

tályu vcrsenyetcn le nen caupán a ?ol3Qny gépczerü lcvezetéso' Don osupán au ' bogJr

a vercenyen lezaJlott cssénycket elbtráUal banern az |s, - óg nen egéezon ne!ló-
kegenr_bogy ogyráaat a gaJát többóvo3 YeleonyzőL, nágróezt a klvültflLló acürl ggc-

nóve1 gzerrltt tapasztaLatalt az 1Í1 aportolóknak átadJa, azokat aevelJc. Sokkal

könnyebb egy 1Í1 aportolót e ezabályoa teobnl}'áral a sport tlsztraágára acveInl1

velc e btbálat lcvgtkgztetal, ntnt lrlőscbb korban. lnnek a ncvoléanek cgytk oea-

b,özc az tc, bog;l e azabáIyos mozalulatotra1 a belyes teohnlkára b|vJa Íel a zgürt

a flgyrlnct óa a tlszta alo1ókat a atvlrooakkal azenben Jutalnazza. ternágtctelen

cgészea náe e brlylet a nem3atkögt vcrccayekra, abol az egyón1 ahclóh 1g haazlorak

ós célrevezotók lcbctnct. Eh-brz vlrzont az alepok tökólctes lsneretc' Dtt'o'r aa6y

YergoDylutln aalllcógec.
tren 1lcobb Jrlentörágü aa udvatle''ág tórtlás€ lcrn a oportban. A gBortlróníbea }ül'
dó íelek acn cllrnsőgc}, bancn LÜcöttÍlt barátt vetólkcdás Íoly1k. l sportgy6gclcu

i11cg6g1gct JcJ'cnt1 o! tloo vltárr Dc a lcaaradáo ecn cdltó. l sportrró4áben tüzd6

lelrk ogynáeral !!sbc! uüvaflaerl. Ennet atolben nem blzonyÍtóka ea .)a.ó utáa a

gtgal óa Íegyverek Íöldbölvágárrt l barctol törött talán !'áe az udvartrcrág neg-

nyllvárrulácel l 35l6ltcr lr3clcalbb lötol.taégc, bogy a nórtözós után logalább c6l
kózfo3árell Lörzöntac aport-cllcnfclót' a 1cgy6zött Pcdlg kellr bogy berótl Líl-
Íogárre1 blatogltr. g176rt.. barátJát lrró1, bogy lrg5róactógóórt non brra3rrtll uo
cllrnróg. l gy6arlrnbó1 tgl dc l rportvclraí6b61 taláu nó8 Jobbap lebot toulall
tlyoatoragaJátblbálDtatlolltercrnl,bogytloklcklizdósávelelcglöeclobblvrr.
8.nyG ut kepJrrt a gyóltcrncl ktJáró páln4t.
trlváló rc.tcl.ht óa cúaóln} !a8.y.DoltnultJa a !álo8a luuek, bog5l lÍJu 

'!ortoló_
lnkat non a lortcbb cnlltctt ncany1lvánulárolra tauttJák. ók saJát páldáJtúlel 1r

cz udvrrtae, aportgaerü vlrolkcdógro tanltaueL boan{lnket. Udvarlea, cportracríl
vlecLkrdéracl acuosak a ggür1 Jólnrlulatát, llr . kögönlég ellsncr(aét, a vtvó'polt
szóPcógének lldmborltáaát órbotJüI cl. lícnlctközl vcracnyekca a oPortolól lcjna-
gyobb rágac udvarlag, sportaacrü.
Iladrg le6 u.gy ÍeLadetl orupán Írgyolnrarttaóg t'árdógo. l Jó rportoló lrgrzrbb c-
rényc a Ícgyolnclottoóg, ant cok orotbcn többct ór o6l-ogy vctteny 8y6!oLDl Pólná:
Jánál lg. lbbcz ug5lotr lrgnagyobb elleníoltlnkctl .tJát plllanatuyl lndulatelnlrt
kell legyóznt' 

Bábay lrvln
/Spartaóuo S.B./

ooo

B r s 7, ű L 6 s z L M 0 K .
L957. óv II. Íólév llórtókrlóro.

Irta: Durkó Btclc.
l. Közlcmóay.

Lz L99?. óv II. felébeb bofutott öglgcacn )8 verarny Jegyzókönyve. Ebból Budrpcrtcn
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2), L5 p.atlg, vldéken került negrendezógre.
Eoggaae utánJárásgal Een gltcluit neggzoreznon a Ba].atoubaJnokeágok Jegyz6tönyvelt1
nelyek nyotalanul e]'tilntek. Bzuton blrdetek pátyázatot a beceületce nrgtaláll ú-
gzérg. Sajnos1 az alább1 értókelásben kányteIeu voltan nólktllöznl canok a nagymul_
tu Yer.onyncts atatleztlkal adatatt.
Á }6 vrrrony l! alább1ak gzer1at ogzlott ne8l
EudapcltE volt 8 kard, ? t6t, 6 n61 t6r e a párbaJtdr'
vlilókon 7 kard1 2 tór' 4 aól t6r c 2 párbajtór veraeay.
Oaztály lzorlnt következ6 a belyzetl
Budaocrtm ), Í. oaztályu, ?. lÍ oeztályul 9. xtrI. ocztál.yu 8'1o" tÍJuaág1 vcrsenyt
rcuócntcl' É.(!éE' vtazont 6' rI oaztályu , ?, ÍÍI. ocztályu s 2 1ÍJueágl voro€Dy
volt. örvrnrletcr Jc1ensógr bogy . vclsenyek naJil cgyharnada lfJuaágl Ygrscay voltr
noly elgondol&ogtati'atJa.azolet, altk a lagyat vlvcg utáapót1áebtárryáról bcgzéltek.
lnnál azonorubbr b.o6y az a3éaa téLír aoráa Budapectca ogyctlea egyoeület 8G !oD-
dogrtt rrn Ir lon III. oaztályu 116l törverreayt - no ós a gzo&ás.boz hüca rI. óa III.
oazttllyu párbal t6rt scn tlláiunt gcbol.
Ba nál ll rg5rcaületct v.!'.Dyt€ntlczócÍ ldlvénól tarÜotr1 negonl1tbctJílt as ŰlenJá-
lóket. l Yagar / a Spertelualaal ós a Betoouttal őslz:bézaaolta/ Ügcgcacn 5 Ycr_
lrnyt rrn{llottl l BP. Álrzövetgó5 T-ct, a BVSC ós a Ccepa]. ,-r-, tletÜroogr OSC
ál JóaroÍlírorl rportlatola 2-2l E[ ás lrdéglrtt 1_1 vergeaylendozóalel Járu1t
bollá . YtYó.lort aópezcrücltdaóbga óg tcrotett eltalnrü a einÜs1tálrc.
IÍllÜn tl tcll ltt rnoluco a Eonvcdet óg a VörÜr flÜcort, cz a tót o35leeülct .8'.t_
lln volr.rlyt lo rladczrtt, aoba _ nlnt kda6bb látnl Íoa*tuk ölalceca 78 Eonvéd ól
29 lotoor vlrronyt6 ólvczte náa ogycrülotcl vondógrzerotctát tülönfálc vo3;tayltcl.
YeJoa arn l.b'rtDo-o t nótor1us vorrrayt - !o! _ r.rrücs6 o6yerÍl1ctck vl'vótt 111ctö-
1c8 vrzrtólt ay1latloaatra btrnll óbaJtaur&_o . tsa8Íar vlvóve!.Ötul - é].etben téazt-
vlaní, Yag' '8. Ea lgcnl uEl lto3tl1 rradclgcrgcnck tc eggr pár volaeuyt / acn o1ym
trü drd3e ilolog / - aa p€ó18 !on' Eg' uo várJát cl a többt cgyeaülott611 hogy vl_
vóttnel bclyrt riU eurt. U35l tuttmg az 1!58. óvl YcrEottyüaptárban a Bonvód b1gtogt-
tott n& negénrt vrrlcnyelrt, nár ogat a Y. Irtcor ballgat. Pciltg nég vn t Yo1r
rcnyneptárben gazdátlan ?!!loay...
VlÖÓlea e aror3rlnrsabb V.lg.aytoad'cg6 cgycaElotetl
Gyóll !!0' Slolaol' Slcgrill YSt, Eörtc',d /t/ SalBÚterJán óe YosaPtónt Álgzö.vtt.áB
2-2r Sco3cdl Poctár, Soproal l^lc óa SlcgedÍ l^o 1-l velleayt rondezottr
lanylt a Y.llcllyrl rcadoa61ró11
!Jr3u't lt eg tndulót létogáBára..

^ '8 
Yotscly.a öeezcsc! 1o7' ltilúló volt, cbből Budeporton 8'1, vldótsca 2|2 Íó Ül_

tött vlvóDcat' Fegyvernoonlónt cloeetTa:
Duüaperton kard, 2p4, t6r a94, n61 t6r l91r pdrbeÍÜ6r !2 lnduló.
Yldókcn lartt 117, t6r {7, aől t6r 611 Bálb.Jtór l7 tnduló.
Vagy hr oaztályoakóat vagyunk &lváno'alatt
Budapcgt Irol Yc!8oaycn +8' IIr otzto vatoeuye! I82, IIl. orltdlyu Y€laoayap L)9t
u tfJuságl vclreayen 466 /tt/ uauló voltr /nasza uektekrpeeltlnlat&l/
Ytdákcn IIro. vclg6lry6n !89 III.oo VolBcDten 11} áE lfJuságl vor8cnyo! 11 tniluló volt
Íclnógcetcgca1 logörveadetcscbbncb tarton aztr bo8x a:z aeéaz orazágb6n {9? tfJuaágt
verscayz6 gacllt alkra - akalon $ondanl pástra. lbben aagyon eokat Je1crit - 24? tt-
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Jut - az országos baJnoksá6nak le bellló Bp. 1fJusági baJnokság'
Á fentl lndulószánot Brrdapesten 20, vlddken 21 egyesület prottukáltar ltla1 Láesu&' a

nedvét, egyos egyesületek bány veraenyzóvel gzerepettek a félév folyanánr
Budapgstl egyesületek közül ;nagasan vezet a Vasas ame}y 122 vergenyzdt 1n'cli'tott.

Továbbl sorrend: Bvsc 79, Honvéd ?8 /|/1 Csepel ?1' osc 66' MTK 
'9' 

Eloktronos ée

Petóft 49l Előre )8, Meteor 29t Betonut és Spartacus 191 Főv. Csatornázás ós Án-
gyalfölill Sp. lskola 17' III.ker. 16' vTsK és Józsefvárosl sp-l ]'4' Brdészetl 81

V.Cslllag 7 és 3uda1 lragy Antal Sportlskota 1 fóvel vett részt.
Ez összesan ??4 fó' de ebbő]. ,, tő v1dék1 v6r8€nyen lndult.
/uaea a BYSC 27 alkalornmal utaztatott vldókre vlvótl Elóre 1, Vasas ]., Petófl 6
versenyzóJével szemben/ Hlába kevés a pénz a vasut1 költsógre 1s./ vlszont hozzÁ-
J6n az a 92 vldékl gyerek, akl pest1 v6r8sny€n próbá1t neg boldogulnl, több_keva-
sebb olketreL./
Ak1 nan unJ a nózz6 mo6 fegyverneoenkánt lE a gorrendet:
Eardt Yagas 96, osc 2?, Ilonvéd' 2, /|/ Bvsc' ilTtr 22| Aagyalföld 17l Elektrotos,
Pet6?1 151 Pöv. Cgatoruázás 1}' Csepel' rll.ke!.12' v. üetoor lo, Erdóez.tl 8'
Spartakus 7' Betonut és Íőzsefváros1 6' vlsr ós Y. Cslllag )l B16re 1 alkalonnal
lndltott vereeuyz6t.
$g Csepal 59r Yagas és Hoavód 14-54t uTK 24' Pet6f1 2ll ElektronoE 17l l16re és
OSC 16_l'6; Heteor 11' Bvsc és Spa:ltalcus lo_].o1Jőzsafváros 8, vlstr 6' lóv. Csator_
názás' Betonut1 Y.Cslllag és III.ker. 4-4' Budal Nagy Antal 1ekola ) alkalonnal tn-
dul t.
Nót t6rbgn a sorrEnd:
Bvsc lt4' Yaaag 28' osc 20' E16re 17l 81ektro_&o6 14' MTK 1), Csepelr Pet6í1 L1_11 ,
Betonut 9' Mgtaor 6' vTs{ ós Honvéd 5-5' spaltakug 2.
Párbai tórr
Honvód 14, cgepol 9, Yasae de Et'őrc 4-4; Bvsc' OSC és B1ektronoe 5-)t petott és
Meteor 2-2.
Nézztik pog ugyan11yan részletesea a vldákl cgyesületeket ls. össaesen 299 vldékl
vívó l'ndult, négped1g Szo].nak 1)t SzegEdl Póstás 28l Teezptém 25t Soproa és DYSC

24-24t Eóilnezóvásárbel'y 21l SalgótarJán 2ol Xörmend 18, szvsB 15' ETo 11l Tatabá-
nya éa Szonbatbely 1o-l'o9 szBAc óe f,ecskenátl Y' Meteor 9-9l Székesfehérvár 8' Nyl-
regybáza és Pécs1 ELc ?-?l.Eger 6t Szentes 5l Pápa 4, Pécet VSC, trlskolo ós HeJdu-
gzotoazló 1-1 főveI lndult.
Fegyvernemenként a sorrend:
E?rd: Sze5edÍ Póetág 24' sopronl MlFO 17' Hódnez6vásárhely 11l Vcggprám 1o' SZVSB;

Körnend, SalgótarJ án 9-9 ' szBÁc 8' Dvsc 5l Szolnok; Saentes, Székeefebérvár 4-4l 1

ETO, tatabánya, Nytre6ybáza )-), Pápa1 MÁvr Eger 2_2 Szombathely' Pvsc1 Ulsbolc1
HaJduazoboszló 1-1 veraenyz6v€1 lndult.
!!3a Yeazprén 15, Szonbathely; I(örnend 9-9y Szolnok' Dvsc ?-?, Tatabáaya 5l szvstr;
Szókesfebérvár1 Sopronl l[áFO 4-4l Eecskenót ,' PEác és Pápai MÁ'V 2-2, Szegedl Pós-
tás és Salgótarján l-1.
Nó1 tőrr Hódrnezóvásárbely 12' Dvsc ág SatgótarJán lo-lo, Szolnok 9r Kecskoét 6'
ETO 5l sger, l{ylreg5lháza 4-4, Szegedl Postáe1 Sopronl MAtrc ,-)' szvsB 2l SZB.IC áe
Szenteg1 IíÁv 1-1.
Párbajt6r: Szolnot' 1)' PE{c 5l Gy6r1 ETo }l latabánya ás DVSC 2-2 tőval lndult.
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Ez tíeszesen ?99 fő. Ezekből azonban csak 2o? tő lailult valóban vlilékl vorBenyeD'

92 tő Budapesten próbÁlt szerencsét. Közöttük vezet a DVSC, anely 19 verseayzítét
utaztatta a fővárosba, utánuk követkelzlk a Szolnoti mÁV és tIód.nezóváeárbely 1,2-L2

fővel' 
ooo FolytatJuk.

vBRsENYBlJ. - vEnsBIÍYBE. . .

Bovatvezet6: dr. Cz1ffra Andrág.

Á volse1yóvad kezdett banelegltó JclreeÍi verecayel után1 anelyen a f1atalol nu-
tatkogtak bE, Jauuár nágodl& felébea gorkerillt a aagyobb er6Bróbáhre. lg5náct kÜ-
veütéI nlud a ué67 Íegyvernoben a válógatóveraenyeb. lzekgn oen E'apt'nh !egnyu8-
tató kópet _élvonalbeIl vlvó.la.k íoruáJáló1. tróg azok ls"b1zonytalaox voltal' aflt
al 6vzátó ogapatbaluokeágokon Jó1 vtvta!.
l válo8átrívcraenyek eorát íérfl törözőlnt nyltották Eo$ol !} tarluló / 28 I.o ée 5
ÍÍoo./ 'között a fóvároglakon felül ott láttuk a ezolnox1akat 1a' a.Elt nát a oga-
patbalaokeágokon kellenea negJ.ePetést otoztat. logt legJobbJtú B.xagy tölt bc. !ló-
ször Sátovttsotr maJd Íautl Jenót verte t!.6g blltogt'totta eaael rlöntóbcJltáaát.
UJ aév a válogató dönt6bea Duronelly 1a, all oábort azorlüotta E1. Íag5l 16éroü
Szabó S. /llettt./, ak! ntat IIr osztályu 3e1ka1va1 áe üószátoggal oscnbca berool-
ta kt a döatóbe Jutást. A t1eggttek trÜzött volt Easzda1 Paosórt1 Üuret óa Vcczán.
l Yoloauyt veretlmül ltilöp nyerte. CEat aa elónérköaóeek soráD olcnvedctt o3yct-
len Ycregéget Sonodttól. llkor móg nereven vtvott. A döatöbeu azoaban rrc& a}eit
'negÍe1c16 cllcnÍelcj A násodlk bát 5r6ze1anc1 Papp CraDa lett. ó lc rr€gcn tlbu-
zott a nez6ayt61. Duronelly barnadtk belyezéae ts azt iutatJa, bogy ar jlvonalbel1-
ek le8tleebb neglagáEa 1e elr8eaüőr bcigy szópea feJ1ó116 tdrvtváeunk uJ baltárat
tulnöJJenek raJtuk. 

^ 
továbbt belyozdeekt lVo0tvlkovaz.kyr V. Sonodt, TI.Iarogl,

VlI. Scabó1 VIII. B.![agy; Il.Ígrebessy Gáza, a.kt ar elónérközógaken oeak kót Vo!6-
sóget grcuvedctt.
Sorrcnüben a nágodtk vá1o6etónár!özós o6! t6EöÚtn}ó volto Itt nó6 aagyobb íolaa-
tngadoláat óa blzonytalatoiláet tapagztaltrrnkr A celpatbaJnotseág két leejobbJr
Zgabka ós BeJtó ltleaeüt' lllct'lcg aránylag gyaagó! 889aoB€1t. 

^ 
velecayt vlagont

ilrüásg nycrte, 6tt akkoj rolrzul vlvott. 3rabtát, Sgabó É. verte tl. l válogatón
26 luduló Yot.t / el I. áe 5 lleo1 bóztük ogy vtrléb1 oy6rb61/. L b,teaettek töaött
volt larost1 Uarvallta, Xeleuen ég BáDvÜlgyto l holagabb aculet után e16cör páot-
la lóp6.Dönölky ós Blek larslt a döntóben a vártnál gyelgébbon gzbrgpelüeko
Jtüáar egyetlen vercaégót Ágoatoatól azeavcilte" A náodart belyezctt oeárccr vlvott
a 1agblltotabban. f,ovácEné' a baruadtk belyerett eguttal kÍlgdókdpcacbbaet blzonyult.
IértsÜzáeelnek nary részét nyerte cgletlca lalálattal. lovábbl bolyozóse&t IY. Blsg
/avsc/ Y. Ágoeto! J./Bvsc/ vt.neJtó l./Bloktr./ vII.D6aö1ky/V.tot./YrII.Saabó É.
/wsc/ IIoBlck'I./Ceepel./ truaullik Elsg [. foraaJavulása a oeaDatbaJaokeágok óta
öneadctec Jelelség.
A barnadlk vá'logatóveraenyeu 4o !Á!,!gi-!@É tnduIt. A vlilékgt a PIAC óg a Szo].ao-
kt üÁv Lépv1eelte. üár az elgő foriluló aok neglepetást bozott. A oeapatbaJnokgágon
lgea egyealctesen vlvó Barzcenylt üószöly klYerte. Ugyaacaak kleeett Bótly, Berd'1-
nándy, CzvlkovgzkyrSákovtta ogak boltveraeny utárr Jutott tovább. Bzuttal elégtéte1t
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vgtt B.tragJro! a t6rben alEzeavedett vcresé5ért. A násoattk fortlulóban nagy ktlzdeJ.em

alakult &t óg ötög boltvergenyt kellett vlvat kót belyórt.. Bbb61 Baltbazár ág

Oszoly kelültek kt glőzteekónt $aenlezlóval1 laroglval ós tlószöllyel szcnben. Ktg-
aett aóg Suatbnáry óe Slhlóesy ta.
A vereeny Sákovlte nyerte. Ceak Yárytól áe Báránytól szgnvealett vercaéget. A Ycr-
aeny lolygnán sgerencaés }'lnenetatrü baleeet érte. Ellonfelónák pengéJe átsaakltot-
ta BlagstronJát és felsértette a bórót. Sákovlts ezuttal ngn vlvott olyau káBrás-
tatóan; nlnt ag olaEzok ellcn. Eauez a ná'soill} belyezett czuttal tg - nlnt á3 Er
tóbbr 1d6ben általában - azlvógaü, ökotan ce loltegga lüzilött. Iiarnadlk Yáry l.
lctt, ncgc16zve Bülöpöt1 aklnok előkeló balyeaéec obbon a feg5lver!€tsbga act uutat-
!a, hogy a találatJe1a6 &égstllók bevgectóso óta t6rvívásulk ag erólyee topóakolók
íelé feJ16atÜtt ég czck.kcl plllanataytleg párbaJt6rösó1!k göncvcl cagnbo rltcreaca
vebotl fel a tüzdctnet. továbbt belycaóeokr Y. Bárány /v.aat./ Vl. Baltbazb /wsc/
VIr. scÉoa t./asc/' vrII'Gcbor t./v.xet. / tr. Oszoly Gy.,/Eonv.,/ xugutur lülöaÜsctl
szttog feJlódósárc áe Gábor plllanetny1 glengÓbb arere3légóre &e11 ránu*atnual.
l kaerlvJíleretdn oaal 5o lnduló aladt és oaoh Jclcntós bányarla ls a IIo oaltályból
került tl. tl rcglátezott az egéaz YorsgEyono .l ].átottak ao ayu6tatta.k rc$ a na-
gyár tt!ó 

'oÍbotetlgngógót 
tlletóou. Eováog Pltl ara tndult, Bardoat e Yerllayor-

vog tlltotta cl láge nlaÜt' [árpátt 1gaát rrotBéfillt óe vlgszalópctt. SaJnec ugy
látgzt't cazl;.. nlnd ' gyaErabban lell gaápo1nult. l lcgea$lobb rleglcBctée t. a Taaaa fl :

rtal II. orztáIyu vlvóJa Üayer okozte; akl rz o1a6 fosdulóbaa boltvorrrnybm Xo-
lónyvórlt óa !ülöpötl naJd r nágodtk Íordulóban Danctcrü v€tto kl ác btrtea1tottr
üönt6be tutását. l többl közÜtt logtlolónylt tg nsgvclto. f,cllocg ncglopctÚa taycs
/v.uel./ blztor tclÍcJ16i1óse.L'lurre óg Skrlloaky noxperóae &án Íutott a ilÜnt6bc
óe ott t'g Jól vtvott. Elorett Palóoz. l f,lrtelol, Lölül Bbváoa óe lceaóna1 valrrelat
Dávlil rsuttal gycngóa vtvtal. Lotg gon vlvott ugy nlnt a csapaübaJaotcágoar Ylczout
Detre tgrn Jó fonábaa vllott r lülöaÜgcn ez c16nérköaógek eoráE láttnnr tóle azép
akolótet.
l.Yo!..e't Oorevlcb nyortr llubtárae Horvátb Zoltán c16tt. lladkettca clóg3ó cgycl_
lotoroa & 36L v1vta&. l balnadl! Irnitclényt la e].ónérközóeck blzoayüalan}odára u-
táa e rlöat6brn nár nagríra talált. Jól vlvott nóg Dclarky és azzcl lrgelergztq a IY.
helyrt. l továbbt bclyczésc}' a kÜvetbcg6k: V. Sglrencséo /osc/t ÍÍ-YTl.Enycily /Y.
sat./ óe Dctre /avsc/, YlIl.f,árpátl /Honv./ óc lf,. Iayor /BÍ!.Yaees/.
l vllegrtó vcrreayek nellctt az után9ótláaaal 1r bó al}a]_oa nyllott e Y.E!.rryzósre
a Í6válogban és v1dékrp cgyaránt.
I.25-éa a Yarar I1I'o. Iertlvcuonvóa.e reaaez6 egyeeület lgyokezett ráoátolat arra
a koríbb1 áll1tágunkra' bogy e Lrzd6t aevclógdvcl oart a k1s szakoaztályo& foglai'-
koratl. tracgák aa 1ndulók' !.8y rzdnável, balro azot orcdnényóvel 1a nelrlc rl3a
nögÜtt ba6rta a többI cgyeeülctct. 58. lnduló közül 1) volt III. gcctályu éa 1o
lfJugácl verseuya6. Ilyen nópcs nrröay{l vcreenyt nebég cgyetlen délutárr a1ett 1r-
bonyolltaal' Á kót páaton v!,vott dÜntó ellmáre a hüzdelnek éJfé1tg tartotta"k. l
bc1yc:óse&eu a Vtsas vlvól ogctoglodta}," I.Gyöngyöal ? Byl II. loravcglk 7 ${o III.
fcrtuÍr IY. Btró 7'BYS1/ v. Barát.b Ce. /Yaaaa/ vÍ.Yav ek 7foroosz/ Yu..Lukov1cb /l-
lcktlorlor / vttt.lcrék 1}í.or-vóc'/ IÍoGya:natL /Bctonut/.
Ugyaaoret nópoo nez6aye atadt az uTE ÍIl.o. Íf1.tó , bár az ladulók
ezáma nÚ3 nlndlg távolt volt az egykor1 verscayek azázon felült átlaeátólr A ver-
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..Dyt lrnót noátodlkll no3ódók Dyoator Sárorry /osc/ ? Eyr II. Uharcasrt /vTK./
III. Barátb /Hsv IV.Plcgányt /osc/, a ltl. holyórt uJra t'ollett vlvalotlnelt a

lrpott ór eilott talá1atot lc e6ycztck/, v.Zconbor, /petan/rVÍ.Szcléayt /v.uet./
VII. Srraerédl /cccDel/ YIII.HeJn a7./Yaaaa/ II.HrrgáuyL /cacacL/.
l SPartaoug ór Yaaas egyítttceeu rendogctt Ícbrucr l-ón llJuaágt ílu tópcreenyt'
anciynlk 41 taüulóJa köa{il Perlaky LAazLó /ltottrono./ ? gy. került kt gy6zte3en.

l toválbl bolyozóact: II.Sz6kc ftú,/t tlt. Szcailaváry ey./svsc/1 lV.tfagy Zoltáa
/lÍK/, Y. VáralJry oy. /vaaaa/ VIrVáIoay L./tl.lt!@oB.' VII. Slna Í./Betoaut/
YItI.líbr! Cl. /vaas/. It. BaJdu Í,/8.ózactv.Sl./
ABi$CII.o. tól t!Íveiacnví! tgvcrou,/ 25 cbból u ÍI.o./ lndrrltakr l vldéIet
crat gyórl futessy kápvtacltc Jó ereónónnyal. l blruadll bclyct bódltotta clr Leg-
aegyobb llíanal a BVSC voraeayból bdultal. lg ó rorel&bóL lertllt kt a IIo o.Üte-
1yu tnilulót rpnc. Bbboz lópoet ucreplésük nco volt tulgdgoaan orednányog. Ílcgctt
uato!' lrrpall loró; &da. treo Jutott r dÜot6bc 2ö1dní óo prltr loaono l vcraenyt
btrÜcro Plrlzrrtano /asc/ D'.lt. tlubtáraa Saaloatcy rl6ttl tll.f,utarry /ey6r/
IY.tuÚuyI /3lr5./. f,ígyrn külöu vriacnyt vlvtal ór bíro 616rrlr tülÜlbeóggel
.l6ttal ..8. n3l6ly rór1l Íelóto Y. Bav.g /vaaag/ V[. BgrkelnÚ, /BYSB/ vaT,. Gü-

láory lwsil vIIt. Bo8rrltlg ./ltcttronoc/,
r /tt.g./ 59 vcrgenyúr / 11 III.o
ór 11 ttJuaáglt/ ezóLttott Dáetre. l v.locny gy6rtrg3 r.!.s!r6ly /flffil 7 ty' mtg

uáootllt trrrterl /vaaal/ 6 gy. lott. rlr. Lrrlovlob /'l.ttronoa/ rY. Bortebp- /Úó-
rrrÍvlloat sÍ/ V.BÓpcr ./EarJal L.T.Crlll.Ttl/ VI.UJvírt /y8'. VII.oyÜng5löeL /Yasas/
Vllt.Btló /avscl tl.tíagy B./Cuanl./
rz tonoly xllrilcl.nctct boaott. l a6t tórgádánt' ln-
3adoró ÍoruliJít nt c.8 blsonyttJr !obb& llnt eaj bojy e lÚt bóttcl loltbbl válo-
3rtó vorrcny 5lórtrac Jrüáll llÓ3 8yrugJ! rrrrrprlt, vtraoat BeJt6 ór Zgehka ag

r&tcrl ay.D3. .tad!ó!y uttíu lrnít rr ólrn volt. l vcrrcnyrn cgyÓbx&t 2+-.D ludul-
te.k ór rolra hlányoltrtr .tol Lötul' altt a Yálo8ttó voracay rlöntöJÓbcn voltal. A

ly63.l"r.t boltverleD' utár 8eJtó I. haroolta ht, Zrrbkával stobo. Ilndlrttaa btz.
toren vutól otlraÍolcart ír kót-IJt 6l6zr1onno1 c16ltát E.g . uor6nyto IIIo Sza-
b6 /lrsc/l tY. pritg $golouta' /asc1 latt..l továbbt bclyezóro&tV. lerolt/trlsB/,
Vt. .ltülrt /osc/, vll. lnrptovtor/BYsc/) v'''I.Eelocl /osc/.
r 6/} tnÖulóJe !örÜtt r1óg trvÚl voit r ulnÜgl_
trtto lr rlró lolyot boltvlraray utáu Grrlíooy t./lrsr/ hodttottr cl oyltblgyl B.
/osc1-1r7 .t.nbon. őt trttcn ír a berna<ltL hctycrrtt lrőe]. /cccpclr/ ttnaglalott a
lrr6lyb61. l többl hclyclJr r Lövrtlcl6l lV.Sólyon ű./ttsl,/.v. f,ob4ry ?,a./vaaaa/,
flo0r.Iolnár I.,/Batonut/ VtI. cecatcg! t. /"ot6tL/ YIII.lónag Zs./Taeas/ Ix.To-
rrrobri !./Yataa/.
f llorgrbu /*/ ae cr6s nea6ny lndulto |, yer-
lluyt Leatlvay filonvíd,/ vcrotlcntll lyrrtr lelegóne /vaaae/ e16tt' all ralte hlvtll
u$lencret nlndon clIcnÍrlót ncgvoltl. Banlütt Bt!ó /wsc| lcttl ell cr utóbbl
vrrronyotcn Íotoaatorrn !ött Ícl. tY. GyöngyÜrt /Veraa/ v. Horobxe e./Eroav./ YÍ.
toortr /wc/ TIt. Ie1rt /valal/, / lq láttrü r válo8ctóverccayen nutatott Jó for-
nlt/ o TIIt.Errátb Cr. /Yraal/. l br} clírrto te[át a ttonvód óg a YrgaE ogltozko_
cotto 

o o o
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A'vIDÉK vERs-BNYEI

A vldókl versenye[ Jegyz6könyvelt feIh1vásunk ellenére most sem küldték be az Á1-
szövetaógek ezért többnylre eem az tntlulók e'aán.átr 83lrr rnlntjs1tésüket e lgy a vor-
eeny nlnöEttó Jellegét nen tudtuk negállapltanl. { blányos adatok alapJ án az aláb-
b1 vergcnyekról számolhatu'''k be

Január 19-én a PEÁC rendeae.tt II. ogztálvu párbajtóqversery3, amelyet aotka /Bp.
Vasas/ nyert, II. Keserü /pslc/r III.Póta /Szollol,'/r rVrHank"/Szolnok/rv.csáezál
/:nac/.
Á 'Gv6rl BT0 IIro. aól t6rve5senvén rnlndössze 1o 1nduló volt. A gyózelnet Kutaeoy
/sto7 hodltotta el Ugron /BvSc/ et6l.
A.Saegedl VSC IIr.o. nő1 tőrversanvén 25 lnduló közül uoró /gvsc/ l6tt, az e1s6,
II.Nagy Í./Bvsc/ rII. Eareán /MEéscsaba/ IY. Lakatog /szegedL ?óetáe/.
.e, Ne.calenótl Yörög üeteor Itrtro. kardversenyén buszan lndultak. .l,z e1e6 Komány
/nódnez{vb./ Lett, II. Slnó lszegedl Póetág/ ttl. Ceupor /Kecskonéti v.Mot/ Iv.
Nagy ,/Hódnvb./
A Kgs3thc1vt EÁV nost alakult ilvószakogztálya nár1a versenyt readeacttr lz tnd,u_
lók aztha negtitötte a nlnösltéshez e161rt nértékct /tal. t.Eorvátb /rgazlb'./r IIo
Grunert /gt|baa/, ttt.Varga /atírad,/, IY.Sz1rányl BVSC/o
&öTnondon Jó1 altr'erült lLIro. tardveregnvt read,oztek, anelygn zo_an tnrlulÜat.. Ir
Tomka /romentlr/r II. Lónárt ,/xornrna,/1 IIr.Várkonyl/szonbathcly/. Ugyanott a III.
o.törYergonync} cEak Io lndulóJa volt. Xözül{lk Íelter /Szonbathely/ lett az e1g6
sóe /xörncnd/ el6tt.
Ianótaltcn kérJük az llgzöveteégekct, hogy a vorgoDychről nlnderi bónap 2oonapJátg
rósaletorcn adatokat ktildJenek bc, hogy azokról pontooan beszánolhagruukr 

"

ooo

lüEuLETLö z I vI vÓH,I BEx .

. Bovatvezet6: Sároasy .[ntal.
l ohlledoloblal YB-ről 1r a L'leqrÍ.rno lranoatcp.
l veraenyc& auguaatue náaodlk felóbcn kgrülnek lebonyo11tágra és aild,lg la nóbány
adattrl JeJ'lcnzl azt a várost, ncly a vllág öl.gzoe vlvólt veudégül fogJe látnlo
A 1'I'azók.beJ'yc Penasylván1a legnyugatlbb azéLén fokaa1!, rol-Totttól óa taahlng_
ti;:.'rJl cgyarúnt loo kn-re. ülnt az Egyegiilt Áualcok hamedlk legnagyobb városáaak,
ror óg Ícl ntll1ó lakosa van. 1682-bea alapltották agy régt svád tg}epülás helyén.
j;)l!ák ellcaére, hogy 15o kn-re van a tengerparttól' a Delararc nenténr_ 5 t91gg3_
;:i;J nagy haJók 16 k1kötbetnek és néretglben csa* Nor-tork klkötöJétó1 nar{id el nó-
nlleg. iIóI tanert Lokonottv 6yáraÍn t1vül a tertll, bór ós bus1par nevegetcs óg az
t;*rt ternelés ro {-át orrna! merlt1 a nozet6azdaság. Nevezetee továbbá krónaajtJá-
rji' Íagyla]'tkülönlegeseége1ról ás loo &n-cs autóutJáró1, melyen gen korgsztezódés,
-_en kanyar n1ncgen és ano1y 7 hegyea &rrogatülvágva öggzekötl Plttcburgb-aI. Bzt az
';tet csak azá1Iók ós gorv1ce á11ornágok eze6élyezlk. !íogbosszabbttágá! rnár dolgoz-
nek és nemsokára looo kro bogszu 1esz. }Iagonlóan közlgoert a vároe sz1nfonÍkug Zon6-
kara, nelyet l?oo-ban alapltottak ós anely azza:. dlcseked}retlk, hogy eLóbb Játszot-te Szostatovtes nüvg1t, n1nt bárnely náe europal zenektr.
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Á vr{roe o1s,j 1átra o&y XVII. századbel1 vldékl települáe beayonását keltt; anely-
hez a nodern vároerógz ópült, anál&tlll hogy azt elpuegtltottc vglae. P1roató6la
ópületett g'őLd páze1t övezll n18 e nwrkágsá8 az lparl &'ülvároaot noörra Ópülctet-
ben la.ktl. lz a nárhetetIen autótábor1 mely a ayllvánosparkolóhelyeIen látbató'
ag1mbollzálJa azt a Jólétet, nelynck Penaaylvánla örvend.

^ 
k1töt6. ,5 kn hogszu rakodó1n 1956-ban 68 ntll1ó toiraa árut íor8alnaztal. l vá-

ro9 ggy 1oo n1111árd fr'frankos bciubázág1 tcrvet blvott ó1etrcl nelyae} gorán

5lára}1 Íe1b6karcoJ.ók, utak k1k6tök óe hlitak fognak ópülnl. Pennsylván1a nyugatl
téeztla cgy azlnte }1nerttbetetlan azónnodcnce feksztk1 óv1 19o nllltó toana tar-
nelóagel. o o o

Áprl].le 22-6a franc1a-nagyat batos tórosapat nérközés leggr

ooo
Az Elcaszl 21 áven alullak tőrbaJnokgágát a llegág1 readeegrben vtvtá.k le óg Gara
György ayerte a votaenyt. Xardban a násodtk helycn végzott.

ooo
l L'lgcrlne lrangatse Januárl gláBábalr D'Dagall1Q!1 t! e16gó ávckxo! baooalóau1
most negyedcÚer, negElsórlt a rlvót vl1á$aus1ÍgtáJát fcg5/vernenenlónt et .lEó 10
helylc ögegeáll1tan1r
Szgrtnte az L957-as év fordulópontot Jclent a t6rvtvág gzcnPoltJábó1 e vlllanytr_
lálatJe1l6 véglcgesltáse Lövctkcztében. .[ lattn nenzetek íölényc ol'ttint íl D'0rlola
80 .8 clgó többg. óróla nár sokat 1rtak áe foglat le 1rn1l poiltg valóbo nlnog gr-
ro oka lgy ragyogó tobetaég közg]. 1o óvtg uralta a vlJ.ág Üórvlvását ér tlyrn gy6lrl:
n1 Eorolatta]' a teraolyábaa nár ugr érz1 nyugalonba vonulbat. Ió6tr roólt ezonbr11
nogy nóg sokálg fogJát a páatokon ég azok neIlett ls látnl' A,párbdt6rvtvde no
hozott neglepctégt. Ebhcz a tegyverhez bolgzu 5ya.kollat kel1r uc1y a'l{tványor vál_
tozárgkat klzdrJa. .l' vlllany cpeá bevczat€aa dta a bdaokók dlettora átlrgoreu a
52 év &örü1 BoZo$'o !a olaszot foJ'ytatták gy6zel^n1 eorogatlikat ó'c ety uJ aóv tÍlat
fel' e^k'lről n6g gokat fogunk ballau1: Slocaror
l Lardbogemoula nég a magyarok lczébon van1dc felttlnóben Yan cgy pár Íletat leagyel
oa1llag, ak1k Bonábau egetlog szolgálhatnak neglepetáisel azá1tal, hogy a tragy.!oL
kót v1vógcacráolóJa között kltöltl a rágt. A nó1 t6rv1vásban a Jövót a flatal' Jó
flztkunu.oloÍtz óg nónateknél látJa. örönng]. üdviJzll Coruo-Camber vlEgzatárárét.az
aktlv vcroenyzéobezr Áttalában a í1atal éE á11andóan edzégben lóvő vcraenyz6Enil
IátJa a Jövó baJnoke1t óg felvet1 az anateul1zmus hérdóadt, ha nem a.karJát, ho6y a
begenonla már a közel1 Jöv6ben kg1et Íeló vÁndoroLJon ág oanon Eobas térJcn Yl'gEzao
A feláll1tott rangltsta a kövctkcz6:

Fórfl tőr:
L./ fiflap /u/
2../ n1dl€r /unss/,./ Drorlota /p/
i:l I:t,(x'l,r
6./ tranutL /H/?./ Gyutlcza /u/8./ Bergantnt /.I/9./ Cloeset /I/

1o./ SBatLLr'a /1/

I[6t tór: Párbal tőr: Kar9j
ZabEllna-/unss/ uouyal/T/ KfupárL/H/
oorno-Caraber /t/ Bertlnettt /Í/ Parlorsky /F/
otban /R/' Delttno /I/ Lgtaat€ /B/Scbnldt /ll-t/ Bfuánv /H/ Rováca /H/
ColonbettL [Í/ Pellelrin'o /Í/ IÍendeléby'L /H/Klazelova 1unss/ pavesL /L/ uorváth 7xl-Mrillcr-prstss /-L/ tay /esi/ 

- utxtra /JJ'/'J./
shegn /GB/ CzlrekÍdze ,/unss./oerev1ch /H/
KovécE /H/ Queyrour /F/ 'Zabloczkl' 

/'P/Stroh lltt4 saccaro /Í/ Platkorskl' /P/
_rr-



19B8 ÁPBILIs HÁvI YlBstNYNAPTltB.

IVr 6ova3árnap

IV.1!rva8áraeD

IYo2ooltlárneg

ÍY.27l v.!át!rll lroBtt. pfublJt{!r Bp.BaJnotsróg /) let.1 Bp.Y!vó l1ezövotsó6
Il.og!t. ÍórÍl tór 'OSC.
III. otst. &ald. Clat. üüvrk SCr
II. oa!t. teró Dcbreccnl tgy. l.Co
III. orrt. u61 tór sz.t6dt Póetás
I1I. oBut. nól t6r salgótarJánl lcó1.
III. orlt.' eól t6t. lraztbolyl !íÁv.
IfJ. tlu tór I3r1 S.C.

Lz otszágo3 ver..Dyaept{lben.lal.D16' d.r r Íonttolben íeI norn sololt Orozá6,oa
IfJuságl baJnohoígotat tccbllt'el otoLból órlrr halesztottáIr

ooo

1 párbal tórvlvár hazánkbau r Íelczabadulír óta {ictöLög saerü feJLódéauEk lnduit.
BánelyÍl nár rportágtrnk a legnegyobb büczkcró3grl gondolna az 6&y arauyóremre éc
a uógy czüatre, lclyot Sá}ovtcs' Berzacnyl1 Báráay ós a csapat nyert az elmu}t é_
vek alatt. Sajnog a v1vók tuleágorau cl vannak kényertetve és orólen baJlanosak
Íelodnl, hoÉ,,y éppen a párbaJtórbcn van a 1ogoróscbb koakurencta' s a tegyv9r trrr-
tertórzctébő.r k1Ío1yóIa8 az grednónycknél crós lngcdozáeok vanna.k,.
Vltatbatatlanul Jó1 v1vnck a nagyar párbajtórözók, de az oredmények továbbl foko*
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I. oslt. kard
I.aBtt. Íérfl t6r
II.oszt. kald
II.osst. Laral
II. ogzt. Íárfl tbr
IíJ. Ílu tór
IIl. otgt. fórfl tór
I. olat. fórfl tór
tI. ogst. tard
III. ogat. fJrÍl tór
rI. oszt. Íórfl tól
IÍJ. f1u tór.
IfJ. karil *

lÍJ. flu tór
IÍJ. lcány tór
I. orgt. a6t t6r Bp. EeJnol'lág
II-IIIoo. fóríl tór
IfJ. tard,
II. oí3t. fálft tór
IIl o83t. tÓttL t6l
III. or.t. terd
Ilo ogat. párbaJtór
tll. orzt. tarÖ
IfJ. fÍü tór

BoDdezi:
Bp.Petófl
Pécal lgy. Á.Cr
f,ccskenót1 V.üetcor
Sopron1 üüegy.F.C.
Szolnokl üÁV.
-t:- tr

Oy6rl Yagae
BVSC

Slolnokl üÁV.
Eeeztboly1 üÁv.
Sloabathcly1 üÁYo
Bíkógcsaba1 Pctóí1

-lt-Jl

SelgátarJánl Bányácz
-fr-r

/),tát.1 Bp. Ylvó Alazövctság
Bonvéd Slo
JózeoÍvÁroÓl spott1alola
Dlórgy6rt TfX
PJcrl lty. l.C.

-i-.'l

Dcbreoent tgt. l.G.
Ervrs n€gy. llezöv.t3cr
f,rcrkenátl VrIetgor



záiláJlov feltétlonül neg ko11 tanuln1 a sz1kszt-kontraszlkszt rendsgert. Ez éppen

olyan fontog, m1nt a'kardvlvásná1 a bÁronezögelő védórendsZ6t. L sz1kszt_kontra-

EaLk1at readszernéJ. a pengét az gl&$!.1!! vezgtt a vtvó és nern ped1g a osuk]'óbó]''

l cEuklóDak eoml Bzerope nínogen. Á oozgáat az alkar trányltJa éa a Bong€ az aL-

kar tsözvet1en negbosszabbltása. l azlkszt-kontrasztksat rendszol e19al átltása ép_

pcD ugr történtk, mlnt a Baryar kardvlvásnáI a rég1 nagy nesterek a nnollnellltt
g5rakorlatokat végezték. lehát könvökből kezd'l a tanltvány a szlkszt-kontraszIkszt-
et gyakoroln1, elógzör nagy körz6 nozdulatokkall ugy hogy a cgukló nem bloaaltllk
negr Eóeóbb a nozdulatok anplltudóJa osökken az alkarnal segltenek az uJJak a kör--
z6 nozgáenál a nyél klengedósével ée befogásával. Iíangsulyozon a peD$e végtg á Bo2_

gás eorán ta folytatása uarad aa alkarnak. I€ry a begy acn ,, leffegn banem áJ-landó_

an vegetv€ VáDo

Te15ógzcto3on a könyök' nely a aozgá,a forgópontJa véglg be van.buzva óg no 1ó6 o1_

ilalt hl. l védóe a ponge er6eóve1 és az ólável történlk. .|, Ezlkgzt koatraez1kázt
véd'ésadl g 9.Eg51,í' nen lg3lgg neg befelá - a csukló mcgtöróse a brggl lonaradáaAt ée

ag ellonfél pengéJe fö1öüt va].ó uralon elvesztódt Jeleat1. ltndon a.kcló utáa ez1!8z

be á-lL v1egza a vlvól u&Í ulnt a kardnál a vlvótolobe. .l,z lskolázás során a Patta-
uó al"karból veggtett sztkgztet a aurló bangu kontlaezlkrzt óa leltartóczuráa p1n-
üen a"koló utáa kiilönböaó gorrcndben váltJ ao L8 alkarból való vezetóg a töbD1 rl1_
go8lt6'l Barádnál ls tö&áletegcn BggvaD. l nkvartn Paráóot r !ggx.!gj!! áe e pcnBc
folytatála az alka!. l &gggj-gj3lt t1to1al' bancn a Ytvó balválla a !9gg neg-
lailulágával egyldőben klagd oldelt -bátra .buzódlk. Á kvart parádnál g pengót bcgye
az elleaÍól Egeg-sg,g9!.! 2 cn-re a koeár Íölött YaDo A kvar,t parddot az tatolázáa
aorán nlnillg azLkgzt parádrtpoegt követ1. l dogagó-tDál a pcrlgo bcgyc gglg nsn na-
radbát le' nlndl! az alkar tökóletes folytatása.
A dublótDál a nágodI& kör nagvobb n1at az e1g6r azta a potr8e begye 1tt aegyobb éa
gyoraabb tört 1r 1e9 Nagyobbat e1nt rz oll.nfól !g!gs,.Az örcrcg battnent-ck al_
tsarból leggnek vógrehajtva1 na p'ecrg osuklóból. tgyáltaláa ulncgon ogukló!ozgáa
a batEent-elrnál. tégpedlg ugy áll lcg t begytlnk' hog5rha aa ellenfél kltór . he-
sytlnk ott paradJon feltartószutálre }égzen. lz eg;'cnce gzuráaoknrlt a pcDgc ogyene6
f'olytatála az g&gELlE ég ncm eJtJüt le goha. Voaatkozlt ez a flegEre ls. lzzel a
rendgzcrrcl a vlvó az ellgaÍgléact al glkarjét talárJa el bárnllyen valóczlnütlen-
net ls beag,zlk ez. 

^z 
oktáv parád után a r1poezt rotálásgal tilrténtk és a a.1p1ná::

o1óa bclyzctii penge mlndgn nebózség ás ceuklótörés nó11iír az ellenfó1 kózfeJét ta-
láUa ele Á' aigyenes Ezuráa az cllcnÍél kalJára fetül ternészetggon a kéz nyuJtá-
sával történl&' de ba alul az ellcnfé1 oau&lóJát eltalálnl Lltörérsel - bárnennyl-
re le Íurcsának bangzl}. - az atc1ót nen a kép, haneu a lltörés kozdl és ezt követl
kigaó kógve a kóg nyuJtáaa. f,lnoc cnnól azögezurágra azükság, a ponge ltt ls meg-
hocggabbltága az alkarnak. ilÍndeu cegtben a káz vezett be a tánadÁst oeak ebben a
helyzctöen 1ndÍt a láb.
l Íleggeknél a azlkEztvoaalban vógrcbal tott flessnél az elfutáa ez elIcnÍél nögó
ncn a' ellenfél. kvart, banem sztkszt oldala lrányában törtón1l' e8 ltánszuráe l'c_
bet6eóge az ellenfél részóról Eok&a1 nebogcbb lgy. lz alkarból voletetü párbaJtóa-
nól goEkal több szurág eglk az el1enléI karJára, g az olasz vlvdk ezélt ealo.ak olyrn
g3rakren találatot qlre a felülgtre.
.l na8ya! cpózók gyakorlatat telJesen he}yceek _ de és ez vonatkoltk va}olnonngl eg6
g6nkro - siir86Een át kell térl1 az alkarbó1 való Í'ctrtovezotésre' rnely ygrdsztrnól
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az alapvédér a szlkszt, vonalban
parád'. lehát vczeastik aIkarból a

kalandozlk a Icvegóben.
pooo!

HIBEtr.
SoprouUrvelez6nk 1rlal A legutóbb Sopronban lefolyt Gy6r-Soproa-saonbathely vá-
logot köaöttt Lardcaapat vcreen3len törtóat. SoBrop csapatában vlvott Gabler Eároly
a aoproat vtvót nogztola. A gyórtek ellca. Gablol 9 gy6zc1nct aratott' oeal PrElt
Béla tudott gyóaa1 felettc. l levlvott nárközácot után a &özöneóg Dagy óváolóbaa
rágzegttette az örog baJnokot, alÍ uagyczgr0 vtváeával €y6ze1enhca segttettr oga-
patát. l1t5 volt véga az utolsó nórhözérnel1 roltaullétról panasokodott1 neJd nó-
bány paro nulva ösargelett ág a legsulyorabb erznélctlenaóg állapotába került. l
vtváaórt 1c1tered6 szlve nen btrta a nérlöaóeacl Jfuó táradalnatsat óe Állapeta az-
óta 1o váltoáatlanul aulyoto A lelLcE eportonber trag1luo aot.a a dunántult v1vót
tárarrlalaóben nóly cgyüttórzóat váltott k1' o a közazereta:tnek örvoil6 vlvóbaJ:tár-
sat olbaLno:gáI rzerctetllknrt nlndoa Jeldvel. l dunÁntu11ak baJtárslaaaágá"bor ogat_
lakocu lz ogáas Darya! vlvótársadalm.'

ooo
Gglld.r lt{róilg lódrrrgtaal gaa"ktenáorok a vtváa oktatáshoa olnil olkggroaeturet foly-
tatÁeit áprlllrt rzánunkban íogJrrk közölnl. Gellór ncster gaJaoa eulyocan negbete-
gedett ás kolbdll ápolÁrra szorult. IlndnyáJunk örönéro nár elbag5lta.a Sportlorb'á-
zat, 1ónyg8.39n trobban óral -nagát óg renélbctőcn lövldcgga YtoalaDyerl c6óe zségél.

ooo

^z 
19'8. ávl átlrasolátok nóalo8ltott batárldoj.. t IYsz elnökségc ag lcolgto ntaö-

-

gttóaÍl vrraonyz6k Átlgezolárl kólgLlclnct benyuJtáat bltárlileJót lolyó dvbcu' IrI.
15-bcn állepltotta neg. BgyóbEónt az átlgazolárl tcru1auaok l követkcaó.kt
Ir oa&to Úa negaeabb nlnögltdgti veracnyz6& íveuként egyegel decguber 15-tg.
rre o9't ós elecsonyabb oaztályurt tészéta évenkónt kótezer' Jua1ur 15-lg Jg dcoom-
bcr 1!_1g 1ebet benyuJ tan1 a czabályot Ezer1nt !e1azcrelt át1gazolágt tsÚreirotrt.

ooo
Sportáruak lóovlgelete a gDoltDallaBcntbcn. Dr. Bay Bélát a !íVSZ szalvozetóJót dg

Bováog Pál o1Í-!1a1 óe vllágbaJaokot uevEEtók tl a ilagyar Tegtneve1óct ós Sport la_
náoe tagJet gyanánt. r1vültik egy barnadtt vtvó1 dl soptonl János a IÍápaport Í6ager_
&cezt6Jc le helyet foglalt a taaácsban1 ujságlról nlaöeégben.

ooo
Szabó -Lárzló az oSC. f6vlvóncatere orvoeat tonáceára operácló aIá vetettc nagátl.lz
operác1ó Jó1 stkerült s rövldcgen folytathatJa tevókeoyóógét c5leeületébeao Beteg-
ságe aladályozta a Vtvó lllradó tészéte kllátÁgba belyezett franc1aolazágl boazáno-
lóJa Üeelráaában.lz órdekea besg&olót rY.15-án negJe1en6 számunkban tegszok kőzzé.

E}őftzetólnkheallzon e1óf1zet6* rrly3rBgt r"rrrtvJukl aklk lrla óvt al6flzetóst esz_
közölteb' hogy Je1cn ezán kÍtlddsévcl e1e6 negyedévl el6f1,zetésük IeJátt. Á lap aka-
dáLytalan kózbeg1tésg árdekébea kérJtlk a továbbÍ e16ftzetésl dtJat a nellóIplt be-
ttzatéeL lapolrátutalnl. I{cgyedévl clőtlgatég: Ft. 8r4o, féldvt i6,8o.

ooo
Ára példányoaként 5._ Ft
Szerkesz tőgóg: Y.Ilold_utQa lr
If .e&.. 221 . ?alef on: 121-112.
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adott feltartógzuráe
pengót g gztlntegsiik

ooo

s a szlkgzt.kontra-saltezt
neg, hog_v a pengénk lde-oda

Szerkcsztl: a Szerke'sztó B1zottság
Szerkeeztó: Gábor Üózset
Kézttat ryanánt.

' ill-_Terv Nyornác F.v 6ojáo-!.


