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Akoriuk-e komolyon tomegesíterrl o vív st?
Azt b1Bzgn. vlv tárEadalnunk álta1ánog néz6tét feJ62en kL azzdL a Eegáltapt-

tágsal. hosÍ csanád1 Gy rgmek, sztjY6t8égiit* elnÜk nek a ,tNépBporti f.á. J anuá' 22.-1
gzánában k zz t.tt clkto' Ylv é 1 tÍilrb|rgk ol1np1al ds vÍ1á8baJnrkEá8í 8Íkg'oL n llctt 8r
ut bbL éYrk legnagyobb Jál nt gégÍi esenénye. A nagan részér l a cÍ}kgt ltoncsupáÍr nrr].t é8
lziatc ban8Ja nLatt érték61Bai 

^z 
épLt H.ttka azgl!.clr ben 1].y.n ban8on !!ríe 1g g]"no!d_

hetJa v lenényét. l o1kk Ígaz1 Je]'ent srígét abbaa láton, ho&r Y1Y sportunk a1apvet6 L r_
aléB lh.a g' votsé8Ílak l.8taa8aEabb tj'sztét bet 1t6 fe1e16s szcoély nyuLt hozzá átt.tÍnt6
éa gzakavatott tudásgal é' azokat a leglér1yegeaebb btbákat térta fol' nely.kct dudazok'
ak1t ]rlY ál.tunkben b6nn. 1 akt Eá! rdg ta J l látunk. E htbátatr ha arra 1ehet6gásÜi}
ad atott' esetonként és klll !_kill n nár t bb LzbBn tett k sz vá. Bo téll llenunk' ho6r
lény.Ecsobb erednény nélk li oat hia6zÍtk' ho5r e kérdéeek be}rat Bggyl'tatá8ra kaíthct
{8 Ec8o1aláEuk gzo?otctt 

't}o!tu.rt& 
btztos fejl até8ét fo8ják BBolgátnL.

' l nagan r ezér L tÜbb atkaloBDEl fogIalkoztan a lelvotctt tén{ík k t k nt r{v.l
,/18gut bb az !960. deceBbsr 2.-án tartott .dz L ank ton/r spedLgt l./ a Y1Y sport tu!a-
6es1téaéve1' 2 o / ed'z L h61yz9tttnkkat:

J lgn Eora1mBl szerot! ! c két kéldést oe61átáson szeTlat EoBYlláEt tanr abbea
a renényben, ho8y a klfoJtett 8ondo1atok 61 ge81thot1k aaok nogoldríaát.

Nézz1ik ]- Bz r a vLvág t E68 aLtésének kértrrígito
Rirdat'llk éB han8oltatJuk, hos/ az !8:a7L e' a tiJncgb.n r6Jlík' a t le8báziB-

blil f,akad. Áhol o tétBl a/Bkollatl k vetkoznényeít ésgzoriion to la von5áti ott a J.8.gro8
er allaányok ne l's Earailnak 91. l gzovJetunÍ Érá't1an vÍY stkorelnck iÍtta ternészciás$r
cbbon rcJlík. Á t nggbázl8 azonban rEagábarl nég kevÉa, az ásEzetl! terv8azdálkoatág nLa6-
Bégl oroilDéDyt akkor íÍ cl' ba a t6acgés1té8 n611ett t rvaz6d1 tgbBtEé gtutetáat és 1rá-
DJÉlott tshet 6é gfeJ laaztá s 19 folyletultll

fé zzll} neg, n{kéut áu c kérdé s Jelenleg \.1v spo'tu.a}barr?
KétséBktvÍil valcrral oroil!éDyolnt a ttjnégesít s lerén. az rfjueágl k6!ot6k !ll_

L al go poal1a a tchetE66foJ laaztést awLgÁrják. Dr csak az aalott ke'eték ka'z tt: Í. q/ua-
taaauL Eeg azoaba! !!a8ure&at az2a1' hogÜr 96r9s v1v cEJresíllettiukbea uJ !'szal6-oLtatáet ía_
d1t&nat bo' 1a3aan Ilelkgdll a vÍYással í8 fo81Blkoz sportíBkolák azáma éa az lsko].áLbgn
L! f,o1ylt v1Yás-tan1tá'. Á koEoly t n.8ogitéBnek ezek e1égg6 ezer{ny creilrnányotj Í4ítm!
t.].]. usraJrls en611gtt lrlv álstílrtt árnyJelenaégett lsr negsz{la1L egr-g8J' uéD viv nulttal
rgnalcLkeg g8yoslllot vívríszatogztálya' Ya.Drrgt vBaet6- na y gportcsrsB{I1atab&. lclyokaot
c8yá]'taláD t .!c' YiY gz8koaz tá].ya' á. sportlskolák foJ198ztáao noDcaak vontato{t, banon
a.DÜra&l la8alapozottságtrk 1e er sen cltér , az 18ko1a1 vlvás-oktatáB coaL szorványooat
Dndhet 

' 
a8 lfJu8á81 és az alaoaorryabb osEtályu Yersonygke! tn<tut k saáE& uc8 aeE L zc_

lÍt1 a ná 91 velaeayet 1]aalul l LétszÁÍ,Át e Eé8 Így 19 tulkorán eng.auil} f1atal'alukat ver!
aa4y z í' bolott r korBl' vorgenyaztrtés áTt a tech.u1kai kl. r!ég bek; Btb.



.lr'ny1bc! t.bát. vÍvÁ6 t.t{!. 
'ó1cD1.81 

hclJr'.t.t ntöagg.gíté g!-Dgk [.w!-
bÜtíBL' Úrt ! to!Í8z.r{l í.Jlc'ztóE h.lyot! Lakább o'ab a' ..etL a1aku1á6 i61t.n'1l !Íc'
tuilJul' van-o r6rí1ta1áa a ?1YÁEak or'Eá8p' Vo!&tkorá.baa cryaégesaa klalolgoBott f,'J_
]..Ü'tóat. iöra8os1ta81 'taÍvp!ogre'@J8? Da ba YoL't.' vrlgrehaJtága goEnLarctrc san a!cBb6-
tüDó.....

vlvófportu.u! Jal.Dl.81 auepota regÉtclésc! 
'zsrfut &Et 'utatíe. hop . úl1t-

bo3 taDcgt 
'DortrraL 

fcl].c'u tágáu.t BcE tuiltult ítfosó tÍ' határozott ut loi'laE't adnl óB
a rporitrtrt nr-
lyoaaÉ la[rÍedtunt

l.1!r.r_. t.hát' ba e5 .dal18l utat 
'á!Jut 

toníbb? !o1tót1.ttlt]' f81 kou votallnk
.a t.r{ód r tla_. .rltLiá8 a vívág tÜ!.8r!1tató'.? Á}arü!t_c koEo\y tön.gf€Jlrsztó8t? van-.
.!!. a. i{l' űltalb.tr tÓbot6Úí8lbt? ráEatcE E'6ría! az e].g6 trít kóriló gre c6at h&tározott
1..! !.u lc4ryca a vál.r' áa oa&} B ba't aaltl tárilé s j.8ó!yc1 Tgá116 n aolalá't.

' 
Ldtróa.s' bo6/ e tÜ!98c.ítagt a gcratqld 1'JuBá8 vlvásottatáaának gzélcalÜ_

'ü 
ro8atc!'a'a aJrrá l tc1I Lo'doaült. Io.r.taa' ho8Jr !. 8ol *t3ta1 n.D tual v1vágt kazatart1'

r.rt vtllongrlra Lovóa a ke'atő_ottatágl lehct6sá8' rzüL az eilz6 áa tergn-kapaaÍtás' 11a&loD
ilráep r rtvó'91.'a'91ég. c!.libo8Jt ópp a Lorlátozott L6bot6í|tcl {e.'stób3n ke1l tso8!áz_
dltrtr ís1r lí al' Ó[lt tcbrttllt. boGlr e tdlcggB1tór t.!{a a fcJleaztós suanpontJából a
$rl'á11. lrbrtdrégcLot btlto'l't'utl EÜ.r'.trtcn. o{1 órd.tdbcra tgrvrzor{l leglontolás é6
al,bftÁtÚú. rltán .otrt t.brtüÜ.

lalrbrat JaYralat.t' .tr. az alríbbí'al.
Lgl6bb 

'Dortbató.Írult 
tr!al.!óúJr.'á í !'r óg trá'ryltá'a noll€tt az öB9zgg. al.

óIsÚ'orb'! a tör.8c.!tér Yottalá! lGgJ.ltább ér{ctclt xf,Jtr!á81 sportrsár?.k ltt aredllüild aí-
va]' t 6 Lo!'1 tír6relllt ól tÍ lrl1 ilo18pa1 r víváe oreaágo' tÜBgg'oJ lagaté Ú!' !Bo8r8eJát.
!o1 L.ll írn1 l tcrqrogrrn t51tróa.gütré81ct{t. Ia8ts1916 xr&Í1tás utjá! b{!to'lta!l'
tau' bogr f aDolthtt.lolt 1 r!ttato1L'86 hatóságpr' szerY.k a tÜnc8oktatághos azííkc8ca
blt.líÜü.!.tal b.lÉlaa booríg.dl renilrlkaa6greo !o1ül tcu Ylz98á1ní a t6rcEfc1hes'üá-
lárctct ír r rlv{s tlr.gpHrtá'áboa 

'Bítk6ó8c! 
bc1É8ó8't Eás .po'tá6!tka1 Loo!au.!ál'r

blrtorttr'd..t 11. l' BlüÉohr. tó'űtoltatáÜt rÉgz6 cils6t ldr{éróvel rlább fogla1lorol.

'!.toet6!txb6l 
tas t tl t.'.!t.tt ' oralágos vonatbozáBbaa .gy olyail opc'8tl'Y. e11rn6rz6

atűÍIa'atai' ralylal falaaata a! 8.Lepfolu o}Bgtáa !11aÉó!zérÜ. L!árrrattá'.' 'é t6hgt!ága'_
arl ]ítrró ÍlrtBLol LJ16atá'{!.L f18yc1.@c1 l1gát{g. ó' Eagíc1a16 1at6b.tr . továbbÍaJ-
16irá! búrt !ttá'ábr. rrútrógcl t..lril6} D38tótc1o /gport1rkofulb.' rríit nc8l'1.16
.8yadtlotb ".'ró 

ír{!yltá/. xl L.u Üol8prút a! rlaÉolE tör.gpltatáE c8y'ógpg
laeatt.tato Iá' !.Üv1ü í116 nlva líll8a lru vál..Eta!í .zotst a l.ualó!.t' at1t
ü.gtl altottrá8.lt. flÜtblbcll f,c1ó!1t.tt.a8il}í. aoz€ú'1 HezrógüL' 

'obb''tétor\yaá8trkurlv! BlöB 
'o8lü1&oÚógt 

Lcl1 b1zto!l'ta!í ézokLox BÚcEbo!. ak1lt61 c cdné:y a fcJ 16ilér
.ot& !ct! vrlrbetó. !.ltótlcrül E.8 kcI1 3ltlDtriBí a't a tdptelca he1'gct6t' ho8y kczat6
trbfolya'Eot válúsbr t 3ü1ó.!.L .rdrt' !Órt a lc8'srgzérttbb vl"vó-lc1prvsr }rónapokoB Lclcgz-
t{ll .gr!8o'tlca tt.! k ihalá l 8llrEŰorl trlül kcu 

"l'gtÉlu1 
a vLYófclrá.relc B.L T6aattdYtl1iasir ár.''t ól c1a6mr!o . D.tr8Út a1n6aégc mBeLful Jelentóa J a"u1á9t bol1 clórrdluL.

' 
'l.l 

torEjarataaa! alaPlp'ralolatotr B3lJrclirc dpÍtve a r€rzlÜlal foLozato3an lcl-
üolgplh.tól. f,atró8t'l.B| Do6r r tÜrr5rs1tí6 rlapf.1tótlc1nel n 8t.roEtár. bÍZonJros kött-
'áégÚ!4yc1 Já!. 

Lacrőtáaa..l !!o!b3!t' boary a' aokkal }l.cbb. D1nt 'nlt a9 lchstn. bízto-
t1t.!''. cr!} . o{1 ard.Lb.! .r 6't... óTal9LGlt lzcrve} looral'.Dált c ryttttÜtltöalá 86 t n68 kgll
t.r.rtádlk

s Eetga nacrígt trbát na n rr kono t nenoel tervszgril tehgteé tatás és
tt tsbst tdeav nct ut Ha ez ban nem teEz{tnk d,6

Ecket s nc8e s{tn} 5clenle6Í tÍt vel, rre t ep dJttnk neg' ha nás nem-
a.t.I!61 l.ra8aduBl a. glott.aaatlt' hrsro'áDv.r. n.]-]'.tt elYgt ].íllk 3íterG5 J v nketr
tragr l riEe' bo8y r bc!t.t.L .tyrt !rÚ!bb d6 rportvct{ llrdá gá b.tt BcaLl1t foajul tart8'
tuátr'' t vlvlrbo rt8.t6 Doslo'' B}.t a fo1t 

'ckv6 
l'Íítl vlY no|a.tcktcl ''!gBb.! t

5! '!9.8 LaDo'ol atlt t t6ncaa.1td. t ná'ábo' cat36í bolyzgt rrl LHd É. 1g.

' lr18 tÜr.d.ílclztda tcrrán blvetbeth.tur 1. .'eilmérllrrEc, relz l' b.l'rct 'tt títlyoa bct'a.at t !.taí't Brtatía. 
^ 

1 Grrto1. cilr 1 ralr|ton gslttg ilí!o' t!.'ta'.d!6ltr a!
&lt6.!..t l.t cl'ÜL att.ttnt6 bÜly'.t1.!.rtrtast Bal9tt . ta'a í't{l. ,rt8!Ü* ra vt J ant_
ád .3árr luEÜlt' ar r16ail at/. trl t.bat a Yrl .áa . t r.a?

13 éY3 be!á'tlb.á .scrr.s'tt uJ Y1v [c't.rl Dr{l rrlnor. 8Bakla''ott ad'6 l k -
o1!1 lddltlzb;n tÜbb'! rlb.líloltat ag r lrdbDx látl!í! orll o..l{lJr leátu vlrecayl6 citg6!'

,2
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tevékeuységével ny6rt p tláat. Az 195&ban nÓaalakult sportvczgt ée adz képzí Inté"et
Bítk alé s6 ogák a n glév Létezáe képesité s-fotozását szotgiua' ustanokkoT azonban a víY .
gatB k 8yakor]"atl továbbk{pEéB t oBak cseké\r Bért Lbcn '.gLtl a1 . 

',éhei 
és rcn l'llk'

hosr obbca az vbeu egy neppal1 tagozatu ndz6képz6 Íntdzet lltikt'at 5e Ee8íadul. l[éveg vol_
na azortbaJr ézt lrínnL' ltog ezze\ ez éget prrobléla no8t$ru8at no8o]'dást r\yert t Nen két_
B 89g u8yenís. bo8y az Intézet nitki'at ao caak nébátt' liY !m'r].va fogja a J lBn].c8L 9il96gá!-
alánL részére a 1ét8zárE vo16 s J lkápzett utánp tlágt szá1].1ta,!l. .|,atal18 az eirzdhtáay
n ncaak f6ru2éu. éE nÍEdcn 1ényo 6g f,eJla8zt 8t 8éto1. bancD nIég osal. tovább Bétyltl. Á Je_
l'on1ogL g?ltl alz 1 tapacítás nencgak a tBn6ge61tés gátJe' hanen es gdz L tultclboltcg
al'Btt a nln ségL nunka rová.gára Ls E66r.

Á gllili s oitE 1 kgrot Bzt ltÉttyolná ' hory a Iétoz ad'ott8ágokat a faJl Bztés ér-
alaLébatt l,6g8]'ább a 1688azalaÉágo aabbalr haszttáuul kÍ. Gyakorlatb8r clrr azonbaD alLg va!'
l.het s g a Jo1en1o31 gitg í 

'Lka].nazáaj' "enalszorllnkbon. 
I bb kísebb BzabÓgztá1y u&rants

otyan tívá]. t pesaégii gdz t a'lkg'l az' alrol az cilz tevésbb tGhet668c5 taaÍtvÁÍ\Yokka1
k nvtélcn ilolgozaÍ, nlg uás helyatt fegzÍtett nr!&ável í3 c ak uEr tual olo8ot teDnl k6t -loa.tt {ígolBck' bo6/ Ya&r az l.!.olázásl' 1d t cÉ k}ont1' vagr a hozzá bgoaztott YIY I íoB
nlldoErlkc Jelcnl't ueg nj.ndca alkalonnal az adzég.l. Jclertleé 3da Í foalél}oztatágí
rglalracrlltrl aaE to'zí lehot vé é ronal.lke'ásr. ál1 s! L IaDacl"tár 168oé'-.aerílbb klha8z_
aálÁrdt (e Lgli a n 8Íc13l6 gzg16ko1 htánya fgJ 16tté gcllcn.arn bat.

&ncl é lénysa k rdásnek vias8álata nea c loa, ilc ncgenL1tríallk a t nog_fgJleaz_
tdg rlalctábrn a.! E.11 8hot .' l! .atg 1 blá4' no8olaiáBe leE kép'olhot .1 ná8téDt. Einthogr B t tlo8fgJlo8á_
tézt aéLz rLaPfolu oktatáBba a vívtíversenyz6 gá!ilá!8t atokat a agalaít kaPcoouuL b .c}lbok crrr. e LégE a8. ás Laalvo neg vBIt. t!ágha k6zd9tbeB a táDBs1tés hrrínyzík 1s. Eá
Üil'61 tc't lgtíltll 8' 8.l'aDfoku oktatás EatodLkálát résEt.tsBcD ld.dol8ozza' cttlreL alap'áb
er cdzégt Yár1al vcreengrz6k nagr réoze fcltdtlgnÍll !c8 tual f.lolt!í a kead6-ottatás ld_
vot.l.{n!rg''n t. l'rratáJuk8t a szakképa tt alz k e11.a6r!6gártdéJá"gk rond6zcr6' irdDy1tána
r.ll.tt L1'ogágte1a'!u1 !! foel'ák tualnj. 1átn1. Íeruégzctesga &z ily oalzd níszére a ucgfe-
1 16 allJ asást bístoEltaa1 k311' hogy száB1tágalt negtaláua a kozal _oltBtáo váuBlágávBl.
B lé!il'. 1at zuáuycocn f,oltét1cdl1 negolitbat 6s non k taágoa cl6ttt!' hosr az oltetá3í
'!íY }adv.z bb laag azálor lsko]'al vlvág_oktatág azlDYonelá!Ál. I@or!tg6 u g/ar1gi holnr
orazágos vonatko!ásba'r t bb hBlyctt foly1k lBkolai vívág_o}tatás o\raa testacve16 tauírot
r{ezár61' &kltrrgk vLvís_sze\kápastt gtlk nincs áB l(oEolygbb veraurgrzdl' anlttal gcn rcndol-
t.unaL. B }Ú'(téa teMt e6rségar r nalBzégt és konoly negoliláat t8éayol. ga a &s'd6 tan-
Ío1y8Eol ottatását vígz6 cilz t nitk akí Bé t pontosan szálbrv9gaatilr té8zllkT6 a nc6Íe1e16 itÍ-
Jerált blatoaltJut' dlk8dé sltke t péa'6 6119rr r1r'llk' í!ányÍtJu} E a t! 8f6l l ! aloa Dc8,-

'z3tlv.r.tt 
továbbtápzéebez } tjlit /aa! lea te:.heli f fo8lalkoaásu&st t/' akkor B tovább_

Lrí'!{c r odeLíly szár u J ]'cntkg z ÁLatt non fo neglrtusulrÉl A t átaté. Eé8olatáBánáL teMt
fgltrítlonllt gaom 91 tt ksll tartan1, hogy ozt a nunMt t ngEesen caak nei'léHogtattogác_
kant tuauáI l'ogtÜbbsB vál1aln1l

íuágpontor E'erlbt t.hát Jc1an1r61 adottságaínk kíiEijtt troB balaezthat L kis-
l tggá,lu saak-t pzett .ak l 

'áriuIrkLaJ' 
val ég'gzeril gazdálkod'áa. mall";a}te-TaTlen' pazar-

1l rriryzct kéts ildYlrl
Íroat-áttÜrÚat {gínyel a gBBkk pcglt s k v telnény vel Bs nb.ttt d ezt a t nose'lté. !_
ilaldbra Yé8r9 kou' heJ tanrBk; Áz alBpfoku oktatást a tggtn.vs16 tarrároL eell'tt a voJi-
arrya6kb61 l.tt .dz6kr3 kgll b1znulk s a gzak-eatz 1 téteaiuot nlír atovábbl féJ16dáB
utjá'! baleal 

' 
t.betgég6su6k tlutatko' f'atal vtv t r{szérc k.ll t.lhaBz!álltuJrlt

B lcérilágektel lapcsolato3 tobb táDát !o8 sgE .Dtl'tott.!' E'rt o1kkc8 15r 1'
'lég8d 

ho5suadalnasEá vált. 3ry }o!!oly a8goalalEanaak azonba! fgltétlga l- hangot &e11 rd-!o!' ami tét'ogolato. e tÜno89Btt g k Íd6sévÖ1. Ez p6attg azt k1t ÍogJák kard_bcEán n''án_
k!'t e J v6bca Ee86!j'zn1r ho vív tarnclnkbrn a fíaialot oktatása brlDJou rés'b.a t6!ré1
fo]'yik é' a 

'ogJrvelneEl 
nogoczlás !la!t Da sokkal kí8obb }ariloz itÜDotijlrkr Yan' Eí'lt a

rltbalt? E 1ék6zz nk osak YlBg'a aJ.rB' hogy &a 192o_3o_as avelbc! c8y_e8y' Jrr:l1or ka!d-
Ycraolyg! rsrálta!.áD acE Eglt lltLa8ág'záEba a 12o-14o t6í ínalul _Ilí tsÍá! t llen kéts 6a9.
bo4!r n8Ergá8Élatat gzék a t ea8ek catzették ás értcltát tÍ: x.11 cnrl l hatásoBabb árv g'
Ylvá! tÜ6c8.gltáaéuct f,ontoBgá8ébo8? !.it1t rlon !'s czlllsrígea !oBg!! BcDniilk' a.eL é 8alát
rultutrtba t 11 vls8zat.t1$t.nltÚ l

Han8sulyozttoÉ ketl v glll a't íE' bo6r r t n6g6sltd3B.1 kaPosolator tártl art
ncgoIilására vtv sz6YetaégÍlnk 6rnagábau t.1.!dsa.tcBc! képtelon, elt h&táslá'e tlc! tcrt
Jod H. az orgzá8 Yív él.tán t alakttására és BtlkÜatáso cEak a végbone'rt atakulágot r681!ut-
rá!í&í!a á. e v1Yá8 gzal a1 .t!áay1tágáTe tgrJod It. Do, ba . trérlil{se} kosol'a.! naDírgBalr'
Lodl].ttok' EggoldáEukat b6s{geg tapa3zta1atokkal tuaIJuL hEt tolvan tánoast!í t



9züI8a8 valr tobát i vlvág tÜn'!c.1tésárB' EkarJuk a vlváet konolJr8rr töEe8e8í_
iea1? Ea 1t6Dl bL'ot\yog oitalí8t g1vt tscgfontoláaokat át kolt értékolniint, r6á1j'B alcmcl
krll látDullt a ve1ó'á6ot ég g Eegoldáót gJrakor1atl' E1kon neg k911 találnuDk. cgak ctí/ot
Bc! üohotültl Íá'rnunk' n18 DaJd a k6rttó agL !.dővo1 acgo!.ilódnat. No hátrálJunk Eég a !g-
hózaá6rl rlőtt' lran'n LáEsuL bg' hogr ha határozottan ü€n fo8ulk yroLzá a2 á]"apké!dég6k
ücBolalácábo'' lcnerrailua!, nr't 

'elen].Ggí 
oktatáEl szorveuettlnk é3 fe'lé8ztégi r6ndszo'un}

uár ncp korsBérü' ég ha czt f,o1ytat,Juk torrább a ngE'gtok vetólkedésóboD ogJrre nebazebb
Lís', ÁZ otldl8 iucgőeé88sl klharaolt' dc oglrr. lab€zcbb3a ncgv6dhet6 Jglenlgaí t}ozlo1ón-
kat íc negtartanunkl

.-- Dr.R na^lr Glnrla

A Eud,apeEti Ví,o Sz oetség értekezleŰe
^ 

m8!i 8!éLház{ának taoáoEt.t&íbe! teltotta ! 8 a Bvsz 1962'. éYL Yiv értok z_
letét' él uk árdc&].6itá g Bo113tt' 8zab Pá1' a .z Yotgég 61ni'kg cl bb az 61nu1t v t6-
y L9! réttr6l áB a! 1961-6E otst.nal6 fe1ad'sta1! l' tervelr l adott képot 8oadoga,rr e16k -
8z1tGtt b.rzánol Jáb8!.

o8.1é8cilásB.l áuapttott& Brg' hosr a gztivctBég e1 re c1kész1t6tt u.uketBrv
alapJán dolgp'ott, éa .zt 8 progrraDot !!8radéLtaLéllul íágr9 ís baJtotta.

' r t 
'arLélatoE 

poltJg vÓlt aan.k a oé1&1titzésa6k. Áts .Eirik' & f6váro3 YíY sport-

'átt8k 
t!r!66é gí ás ueÍ'nytgégÍ 6'ínYo!a1á!ak eualésc, a EáBÍk $rtypontl kéril s az utáap t-

lás ás l.fjirBágl vlYág fo1k8'o1á6a.
Ea.n a térg! naay pozLtívuntént ke].1 Dcgonlékrra1 az uJ ont]a.n f láuÍtott Áglt.

g p!.op.8anala !1zottsá8 tovéteny3á 8Ér 1. Elg felaatatakéut a budapogt1 Bzakosztályok poa-
toa 1 tgcátsá' l' hclyz6tér 1' uu.nkÁltoilásrír l keu.tt adatokat sr J toní áa Jeleatáat tcn-
D'Íc.

^ 
Jot6nté8b61 Eo8á1laÉthat ' 

hory a f6várogbatt 18 s'atoáztá1y s 6 Ytnígael
fogLÉlleÍ sportíE&ola ldtk8artk. A I8 viv gzakosztály háron cEop,ortba .orolhat r a llonvdat.
Ya'.!' o8c. BYsc' v !Ü6 Ictoor ríg a D zoa képazík a, I. ctopoltot' a II. cgoPÓ'tba tar-
toríLl a c8.po].. El.ttrloEoB. spBrtaorr3' llÍN' mmgz' ?ot fÍ' Betomrt' n18 a IrÍ. caopolt
,l lcí,a aaekogztályb l á1!'l a Caatornázás, B nrbázáEí Bank' v' r 3 cglua8 és a:cEII.ker.
Pgt fí SÍo

^s 
aLg otoportbá ta.rtor k biztos alapotoE ltyu8odYa Y1v élottink bázíEe'.. Á

ráao(tl! ogoportba ta'to' &Ü'éig''torztá1'a t6Ydtányg'áa. tdbbé_lct{ gbá oul'tebb t ]:f.
'gor{tkoElk. 

1( Elilttt a spa,rtaoua r !l( É Botomrt saJát torrEtlcl ttan l'3 !6Dds1ke21k. Á
batmaall'k osoportba. tartoz k uagy uebé:r 8ck LoB tt veg tába&r o1s6gorban szÍtt 8 al]sr! l'
ouátottságubál Íogr&.

. 
^ 

YLv 3zakosztá]-yol tagoz aLígához bagon1 k pot mrtatna.k a f6váro8baD nttktiild
sport!'ekolát L3. Erga1n nyat ! btg'tzlY ullnke folylk a XIII. E yIII.ké}. spoTtl5kolát-
batt' neb.zabb holyzetban Bílk8alttsk a Iv.. ÍfltI. xvllI. ág tr'ct.te!. spo!t1glo].á&.

A 'z vots g .g kgégÉt trítJa. ha a gpoTtL8*olák hglyz.t t 13 11letékg8 hatr5&Á-
gpk f'iogralEJukba voBn{t. f,1váaatoÉ volna szabályozn{ azervezgt tgt' ánJrag1 ellátottsrígu_
katr ultkBalért t.!íllctÍltat' ''n 1 1. J.nkább' nolt ezgt }r1Yatott&} a r1vás t8negeg'tdBát
ás az utáuD tlár aavcléaét laolsállt.

! Jetcnt ab6]' kltílník. ci a nagya.r karalv1vá6 J v6Jo azen1nntJáb l nyugté]-a,rt-
8ágFa 8zo18á1tat otot' ho&r é Bzakoeztályoxbarr a kard'_ttoYcldg Jol"cnt aen 1é Yá! naradYa
a szur fc$rverao]eL J gváre.

' !d5 t vonalo! 1a tanu!.oágoa }épat tsutat áz ad'gt*zatzéa! oLtatág1 g ncveldal'
szenpoatb 1; Ártaránoa raet e<tz6ínk tultárheltsdge. 8z psd18 Bbb x scáfuaz1k| hosr a lc8-
t6bb t'akos'tály e].1átoáqya nsn tÚggl léhat v a ke116 lzánr .atu fog].elko u tatását. E'
azzal Jár' hos'a'eitz6 o5rrd ezt non tud ko1l Íd6t foralttgrrí téhoiEáBesebb tatrltTá4yaL
gzal al oktgtáaára, uásr{sz* acvelásrcr'611snfomá1áEra.

lo8lallázott .zután a Jclgat, 8 a?.za! a Yltqthat Je1oD8 E8!1' hosr - f le e
gaJát terennél rcnalo1kcz6 3zakog'tá].yot _ na8y]'átezá!u lfJuságt tanfoí'yanotat taTtalak
f,c r' enolyGn 3O._ 4o,._3t.a barrl tesiuJ. Ez kétgé8tel'dt1 sEánott.v6 bgvételhgz JutattJa
a gzakoBztályt' vlg'olt nag!/ gnys8l no8tarho1ést Je1ent a szill k BááEÁra.

su].yo8 pr.ob1dlt&áDt J.]. ltc neg a Je1entés a v1Y f"1!zor 1és.i íJralo}olatlanrl
nagac árnc6rí11ap1tá&át a k3r.ck6il.1e! 163!é161. Bíába enc1k6at1t a sz{it8é 8]'ét ) az áray

4



n6E}rosr cgökka'nén9k' ban3e eE"lkeila€k. ABi8 ezo! a télell 3 arir.rlás nen á11 b6r EcE lc}ret
kedveg6 folalulatot elé]:nl- a vlvás töncgssltógo és fcJleszté8l' torvak rnepaiósltága te_
rén.

Ezt követ'őcn e beszáeoló a Yorsalybi'ágkodás f,ontos kérrlégéveI foglal}ozott.
Be8állapltotta' ho€ír általáDosaágban a bl-tágkodás gzlüvonale Dlrrd gzahet. nLnd crtÜlosL
aaenpoatból - a nulthoz tépest -.í8€! aokat f.Jr6dött. viszont aaJnálatos, ho6r a v.r_gonyélÍrak ke116 számr vgrEenyblróva1 való gllátása állanaló zayarokkal lárj rnitor a tt_
rondolt veÍgBt\ybLrók Bggké5Yg' _Yary e g''általáa nala 

'clorJtsk 
nog, a 1e6naryobb nchézségek

o1é áutt'ák a ve'sonyek főbirá1t és renilcz6ít. A 
'zövetEég 

uü;úb 
''ár"erryuutr uté|

z6sávo1 1&/sk8 zík 6z'en a kálo s ltcIyz€ten jav1taJrt. .l. Bvsz BLrák E1zottsá8a legutóbb nó8_Ícndgzett elBpfoku versenybLró tanfo}yanán kózel 8o ba118atót vtz8gáztatJtt tíE'terasin.
Á f€8ye1ni helyzet' abból. itélvo' hosl a 0zöYst6é8 lo8yei-nt B1zottsá8ában aE

egész ét f,olyanán n'índöaszo l ügy tárgtalás{ila kc!ütt sor, kcdvozdnak enatható.
Áz rfjuBási Blzotte.ÁE nunkáJáról a bs8záBo].ó a legnag3robb 3líBDgrésre].

9Blékezett né8. Á BTslr dlcséretre!éltó olldlqsi és aayag1 üíno6atáaéva1 a b1zott8.ía 1f_
Ju3ág!. keretet tart f,g!'r nlnal a ná8!l fcsrYeTrroBbeP' ás neloget}iiaL tg1á1kozókoD súÖro_peltetL a kerottagokat.

4 1n6sitő B1zottáág nagy kít6rJ9déslt mrakater{letgn tÉlalanrtató tovékenyaé_
get feJt kí. l{ Dulkó Eto!.' Brrty ruc' ogonlr1 ful'1 dr.-ból á11ó tr1ása hatatla' Dlrnl/ít
végaz - Eintaszer0 p'éclzitáseal:

' Á szat'réző Bl''ottsáB a cz6a.l",ée többt bLzottságalvsl c&ütt!útbd'Yc. azokat
ö8szah|rngolva EzíntéB é}lsEelréEré &iltó !u'd!át végzatt. E veracrr5maptár e5rcztátée, a
Blrdape st bajnokságok. Budape8t Kups cBa'latYorsonyok rsbdaaése got ég aagy ködrltékintóst
18ényló fclaclatok' Eelyeket a blzottság naradéktatslul Jól oldott !!eg. --

végezetü! Szabó Pál a szöY9t8é8 Jövóbell nrrnkater"rdt t'ázo]'la ? poDtban.
Ezsk között Bzerepe!. egr át!.agoa nin1Bál1s 8nJrB€1 telgt tiogbatározá'a a Yivó'ugkoartálJot
féDítartágára. Naa'l-BudaPcst teriíl.tén a t3renkárd'é 6 Jobb ec8olatáEa. Áz rat!6ltáttJr ó6 tul-
terh€ltsé8 negszüntetéseo Á sportlskolát renilszcrénsk továbbfcJ]'€szt éE . Az tskolat v1-
'ásoltaiá6 

kérdéséüek rendezéee. vágí!1 a vivófelszerglések uinósógÍ. ncnnytsdgl éÉ árkét,.
dé sénok ts68ol'atása.

.e' saövetséé níndcn teié&cnysé8éro t1te}Jgató kÍrn8rlt6 boBzátootót a hautatóaág
la€y tgtazéagcl fogadts. Az aa.7tál aorra kefil16 ho3zészólágok 1s azt tütf,öztéL v1iaze, -
ho8y a Butivotsé8 nüköatéBo el1gn a4íEottevő panasz a rzakoaztá.lyok részéÍől aon ner{llt -

fele Inkább az épLtő Javaslatot Jc1tenozték a, fel92ó1&1ók téDáJát.
TáboT l.s.tván a vsz fdtttklíla el1aeréssel DJÉlatkozott a Bvsz trvék.ny8ágó_ről ág azon retsényénok adott kifeJgzést' hos/ a azijv6t8ég6t kóaiJttl ostüttdikoitár_ r iu-v,6bta íg olyan zave"ta1an Eealerben fo1y1k tovább. nlnt aá obu1t oEzt;id6ben.
Dr.c?+ffTa lndrá9 l ÍErtrsz/ 1zuasoua' hogr a nary 6ry€sü1ctet tuLt.!he1t66géu

ugy ]-6het!g gc8ítgDí' ha a kÜzépl8kolák óE aport1skotríkból L{"'őtt ifJuBáBot a kís ós IÜ-
zé p6zako8z táIyo kba 1ráDy1talxák.

D!.Páll Á!drá8 /spá'taouE/ a veraenyzőbc& Itasrobb tslubhü'ég!. Ya'1ó ncv€lésdt
íaor8alEazze. vgJrsJtakkor kért a tlasr gzakogztályok YrzotőLt' gzltrr.tessék bo a3 utóbbí latő_
s1 el6se1 dÍvatba Jött |ttzípkirást' a kÍsebb azetosztályot'áltat nasl 8pttitatal 6E aa!r'8{
álaloEatta]' ngvgltJe1v3l szenbon.

b.R Jray Gnrl$ /Nzsa/ a
szlvleLena @ erJ esztett
Bízottságának tagJa a Lapnak nag3robb

Aqriirg -gE&!g,/Spartacus/mitkÜd,épre affi. Errp, mint
zését JavasolJal

tiÍnegesÍtés és nevelée kérd'ésével fogl'alkoZvB ElB$-
e16. Á továbbj.akbarr nínt e TLv HÍraat Szerkeszi6
mérvtt tánogatásárakérte fel a gzakosztáIyvezet ket.
a társegyesti].eteket szorogebb kapcsolatra rís effitt-
Legalka].Easabb eszktJzt l 4% asgz dé].utánok negrende-

,/}tonvéd/ k sz netilket feJezt k kí a Bz -a BVSZ r{szér61 ti6res_bajos dotgaÍk

ntog a választ.
vé8tt1 Dr.Lator Gy rry 1smertette a nBrrdape;t Kupan 1960. évl vgrsenye1nek

eredru{nyeÍt, neLyet l-apunk nás he]-yén ktiL n cikkben kiÍzltlnk.
MÍndent egybevetvo nogáJ.1"apíthatJuk' hogy e Bvsz beszánol rírtekez].ete íurrn}ri.t vé6zett a f várrrsL v{v gport elrrr].t rr{ tevéker1ységÉnek k1elenz sí5vg]. a rránytrnutatott sportágunk fontos fe].aáataÍnek negoLdásrira. 

Ctíbor J gsef

- T*lly János fYasas/ és P'eqze].y ltísz]'
vetségrlek azétt a sok segít kégzségért, amety-ben
e]'í.ntéztí séné1 nj-ndenkor r szestlltek.

A fe1szrí].a].ásokra Saab Pál etn k ad'ta



DR. LAToR GYÖnGY:

Ax 1960. érsű

,,RUDAPEST I<UPA,,
uí,u esapaŰuersenyek küértéIselése

v1sguapílIa[t?r az 196o. évl nBudtapest l(upaÍ csapatvala.nyck!9 á1te1á!o88 8b8!
!6gá11ap1that ' hogJ/ a vc}soDykíít{' oélkitliaégglt tokÍntve az clBult áYí iBudap st Kupa
az ut bbt Mron év lfupa kilzd'él.loeí k6 zttl a ré3ztY6Y6 cgapatok ezáíLa, a kllzat3lnek gzinvo_
nalB' a fgJ1 d' s' valán1nt az erdvlazoayot leoérése sacnpontJáb t a léBs1k ri'tltgbb volt.

1958-ban dBszoson 15, 1959-ben poalt g iisszesen 12 esrcstil,ct crapata lnatult a
véraeqyokcn. 196o_b8n a fc1'r,6ttek oaapatverse n5rében aisaz s n u oBapat' 8z 1fjuBáéak
YertonyébcB p.dí8 ii6Bzsa9! ]-' oEapat vott rré8zt a ldlztlolBekbon. Áu aryosÍtlgtek k zíl1 6
.6,'rs{t1et /lYsc' lÍlDosz 

' 
Bp.vÁsÁll' Bp.HoNyED' osc' csE!E!/ ínatLtott cBapatot a fel ttek

s 1fjusá llok varae4yéa nínil E a{í8y f,o8Jn'orngEb a, 7 e&re8ulet pcdlt /Bvsc ' l{Dmsz ' Bp.
vÁsÁs. Bp.Iío$vÉD' ogcr csEPEl, vor6e uátoor7 az rijusrilrat k zd;bgib;n vo{t részt'nJ.ld
a n sr. f,a&rv9rn6nbsu' an1 kiil n solt az utánp tJ'áe n v61éss szenpontJábtíl tek1nthet6 jé-
loat s feJL déanok.

' 196o-bair az ÍfJugrígl párbal t rrívá s fejloszt so érd'ekében o]'s6 ízben keril].t
t11rásra gz 1fJ. párbal t r csapatverselry. Áz elgondolás h lyes volt és g'gdménycsne& 1s
btaonJrultt 8 e6yes{l1et lfJ. Érbal t rcsapata vgtt r gBt & klÍzdaltsckbsn.

l célnak tsogfo1o1 Yolt a' a8yeB{l1sték Java8]'ataL alapJrín az 61r0u1t évho? ké-
Pogt ltg8változtatÖtt poltozásL roudEzoT' s 6nrr6k ko'et bon a bltltet pontok a1kalBazásá_
rak bavezct ae 18. Áz ssz6s1tett oÍoalnéDyek t{i}rrében értéke].ve az 96rea he1yEuésétg?.
ho1ysg9bb ég a va]. s átlapoto}Eak n68f 1 1 bb képét adott az eBlestl!.gtek kijzi'tt1 eT vl-
szonyok aráayár ]. ' s k1k{tsz bi'lto c ték1ntotb3n az eL z évek pontr6nd'3!e'{nek alka]ma-
zása E611ctt e]- fordult Yiszonylagos a1tol dásokat.

4 o dosl'tott pontrgnalszÉT keret ben bgvoz'tstt btlntot pontok atkalBazása tett
lehet Yá' egJrlk' Úás1k e&resi'ílBt tészét ! a veTsoly kijzbea tapaaztalt hLányosgágo}rrak
a f,efunér*lgá t ig. Áz os/ét f &tYernenok v6rsenyét 1 val 1ndolo]'atlan távÖlnarad'ás o1att
a viir g }etoor - ?l az Eloktronos _ 2r a IIIoker. !vE. ped'g - 4 bilntetdponlta! zárta a
Ter66qyaorou atot.

Áz L96o. évl Kupa veTsenyek kttzd'olno1 ti'bb fe8yve'nernben _ az ind'ul csapatok
szá!.a nolleit - nLn s g é5 sziEvonal tekLntotében 1s feliilEulták az eL6z évl' csapatvor-
seayeket. Halyeakáat érdEt<os és lzgal!ías mérk zéáé& zaJlottak 1o' amelyeken konoly tech-
Etk&l- fs!'kí8zii1t6'ágr 1 és takt1kai érettsegr61 ig ta:lugkod vtv akcL kat 1áthattunk"

'Í
,. vezet6helyek t - [Ékánt 1959-ben _ 6zutta]. Ls a na,for eg]regiiletek foglatták6l. Nono].ir feJ)' déer61 tott bizonyságot a v rti s ! eteor vÍv szako sztáLya, antd n áz t953.ávi x. bolyezégéYel azembéÍr az c].lrult évben vÍÍ. he].yen vdgzett, s nr! i959_uen a feln tt

és az tfJ. Yersenybgn osak 1-1 ggapatot tnautott' }96O-barr ruir á fetndttel kiizdelnében ],az ífJugá8Íak ktizdglt!ébeD pedl"g 4 fo&rv6rneBbalr vatt ré8zt. Fl.gye16nr6né1t továbbá a '
Bp.spartBaug ereilménye Íg' ané]'y az L959. éYt xII. helyezésévo1 azenbGn az e!-Eult eszten-
d bgn vIIl. helyen vágzett' ríe 3 feln tt é8 2 tfjuságl verserryszánbaa ludított csapatot.

8aJ!á1ato6. }ro8i. a Botolrrt st(. au égletlen l.oszt. o8yesíilgtilnk' anely 1958.te ldvetkezetea n távolEaJ.ad a 'Buitapcat trupaÍ kíizalelnert6r. scla a feln tiek, son az
tfJu*í g1&k versenJrá ben o gJr6t1oa f ep6rveraenbon sgE Ínallto tia oBapatát.

*
végu1 azt az alka1n ,t haBznéi]'Jul Íe1 arra t8' ha6r az osc. a Bp.tlonvádr a Bp.

vE'aa8 és a! Ánsralfdlali sportlskola' Yala!1nt a !,EDosz Yivii'zakosgtálya vézet ségrínet 
-

pz{nto k szuret{btet to1ÍÉcsouuL ézért &.cgLl6 készslíg k rt, hory iltvr5te:nitket a ''Bu_dapo't Kupa' raegrendezésére roDd'olkrzésr. boosátották.

- Aa alábblekban kívánJuk lsnertetn1 r6sz].otcB ég tisBzes{tatt realfiénJÉben a
'Budapogt Kupan feh tt éa tfJuqigÉ osapatva::scnJrálok ez eT6du qy9Ltt
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KET NAGY ERŐPnogn
ErrvÚtb' Drl}Ülbea t llll t 8lcnilc zé ztlc az IfJÚ{írÍ Yiv V1lílbaJnoleátr

r.l!nr.t rraoaágy Ícgyvcrrrcnébcn Íe1v.rt'' tfJu3á8Í ár{ánl. Hllalcl 3t. Elnu}t Yb.! t lut.
8r{albrJt !.nala'tét E8 ss 1fJud81 v1v l dlá8baJEoLsá8át' ElyoD kát vív Dk .z.!6zt. !.g
az rla aágcti !érf,lt lbr! treut1 lá!r1 r tilalbaJl trcr'árta |íLl l vágzctt gls h91y.u. 3.J_
noÜ 6t nár nL16rcgcdtrkil ée Eolt 'rJ rcrnd4ygége1nk tndulnal barcba az e].B cgért.

Ddlbor8ba! a k v.tt 
'6L 

&éPvtd.uk a ragr!'! rzbekett
! 1 t6rb.!r cutácrv láría. Borváth Éva, Dér nék8. llartalabtr Rebéetd,

hcnitov!'tli !érfí t6rboar s3ab sá!do'. xLaa'tod' lí.n r.. lartalctok: l!y' GJre'l:'8tl.
Pí!b.J i6f}cnr gctrr alt' Pt!'éila' g!.leTa!. la'rtrlátott n.E 'c' B!.Jtlal. NaJ.albatlt l|oravor'.l'
ldl!át' rordavi lartaI{blr 8potEví' lo'o3&al'.



tjzaetlen kiesési rertd,szer
a gy ktjraíuás?

!'ÁJusban 0s1 ba! losu & NcDzetki'zl v1v sztjveígág czdvl icon8!6gsauga' a!o-
lyen tálgyal B'a kc!tt16 Javaslatokat bár nég ncn ísngrJllk' tlG au ol6j.1oL31 tcrcrnfa6 b!z-
toaÍa vehgtJllk' h! ry tÜbb éY1 6!ttn6t utáa uJb l felíttt fcJát a vlYáa-'t ohne.í sz6r.ttJrI-. Edírekt 611ts1aác1 o A kougrcae:ue análkÍlL, ho&r fe].f1s/ 1t voba nrí' 1999-bea negengcáte,
hop a atlTékt "1r-rplo' ep n.llét a't n b6osottr& udvalképgs 1o&roB a tlIE trivatalog vor-
scqic1n. [á8ál]'epították, hog' a aovegégbk uagJr szána no11ott a csapatvcraonye} lcbottyo_
l1tá!áre rgndgl}cz gee á11 1 nap neln e]'ogortal r ezérl a YorgaalrÍat6 le8rsY1aulé6e oáuáb r,
rlfoaaaltát a lorrl aL!sk á1tal er$]"t tott JaYaslatot, nl'zerLat a,! ol1nplákot! és 9t11{8F
baJnok'á8o&o! ag cla6 foldul t osopo'rtokbalr k rn r! zéssel ka1r vtvjtar, ní.g a további
foralul kat k zvotlan k1o6ádÓ6 r nalBzorben lohot l bonyolttarrí.

. Bual.p68t6rr '1959-b6! é vílégbeJ nokságo!' d. f61eg B Dában éz ourÉáa 1960_
ban bebl'zorryoaodott 

' 'ho&I a csepatversenyo&ot né8 t1y9a fo!trábaJr 8oe lohet 1 nlp alatt
l.bottyolitáDÍ' a t ndg 2 DA.p t6 al1g elegend. eÍre. gok z .ggtt az olinpLaí rlv versc_
!vé}e! gT161 E té!ár{l és az elhangzottal utá! btztoBra 16b8t YgDBi' bost Bz uJabb Ja-Yaglat nár a tlszta lr rvet1 lt kÍ.!{9oa renalszarbea t rtéD6 ]'GboDyolltásra iog voaatkozn1.
96t fá]. ' 

ho8y uce sak ogapat' hanon az e6r n{ v6raenyclr9 tl, k{ akarJáL najd ter1esz_
tgÁl a.zt a' !.nalsz']'t.

Íaryoa íd szcril tohát. ho&/ 66l k1s8á f.Iolov'n1tsltk tudáBunkat cbben a té-
alÜrben.

|! ny az, hory r! tot!.ban a gládiátorok }'tlzalÜlneÍ u t' íolytak le. boFl ar áIlon_
fg1sk páÍonl nt ter{'lték rgrnríalal szotlbe és az é!..tbca Ea3adtak u'b 1 pároDként k{tzalijt_tot Eínatailalíg' a!a18 cgsk éry naredt életben, a 65r6ztes.

Á v1YáB gl1eaben n6D a }ra.rcl' eEzk r,tik egr dlctre-bal.álra Ean6 lÉrrÉadala'
hanon a hafcl ! 3u }ti zii} 8llakor1á6áb 1 k1ÍeJ16d tt sport éa épp ez rt uír kczdett l fogri
áLlántátcaen a gLad'látorL kilzal3lEek&e1 a v!-v voreenyek t Elndeniltt a l''ilágoB r nn rkÜzé_
seg fotnába! bolyoutották 1c g a g ztes az lett kí ollonfeleLvel a' Ebetr a Iegt bb
glr zs1B6t tualta a!rata1.

Ez a ?gnalázor t rJoalt o1 é3 ezt tartottát az cgász vílágon a tagL8az3ágo-
sBbbnak. A benovezott Y1v tat 6t ].ista alapjáa legslább 6_09 cso portokba oeztotiát, ne-
1ygkeá bolti1 E{ndon v!v .n1nalo! v1v va1 vtvott. 1ndcn csoportb l a varselyterv szérínt
a bár'on veg3l aégy 1o8t bi, gy ze1net arétÓtt b6k T{t!-t a k vctkgz foritul bai ne]'Jrre Ee-
81nt csoportokat képedrck. hasonl és B6g1nt tovább Jutnak a le8tÜbb grdzeÍuet aratét ez 1gJr nggJ' u1adaaldlg aBl'g nyotcan va6r kÍI ncen &a!adná'L ás eack alkotJák a diiut6
régatvcv ít. l' at nt6bon LB ElDitonk1-DLlaicnk1vel vl'v ás a 1G8t6bb gr6ze1nct- szorz Lasz a
v.rsÜry g3 ztégé.

' A ki'zvetlgn kíea('Bos 
'elrdBzerben 

a ktíndulás 6ry er liattr, !0o1y gaJlos nár
az elaJén véglegesen kía].at1tJa e uálk6zdg k gorrend'Jét. Ila vala.klt az r ttitáa-egr
h.lJBg bgosztottak a;rnak 1eeni16 e1].enfele1 !0a8áá'!.1ap1tbat' k. 

^Ú 
er Ll'sta pedlg csék na8r-

Jában f,g1el ueg a val srígnak. Do k zel eon olya.rt pontos' hog3r BlkÁlnag le$rei atrhoz, 
_-

hory.báz1st uJnrí tson 6gJr vég1e8o8 botyEzégnek. Pé Ittával pr bálon ezt tebízonyttanll 4 osa-pat y'vag5r v1v / kgfitlt a alÜlt bo. Ez.k k zií1n.A|'sokkal er6gebb nínt a ti'bbí. v'.szont nB|l
aEoly o6aL ve1aniv6l erdsebb íat e touoBen eg5rfonna ordmgl véLt "cr és " ". okTetlen a
&ígoattt ho1Jr'e t6r lt. Eanek k vstteznényo' hog'r az ol di'at bott rÁí ellenfelo 'lD'' Icg'.|{ g1v6_d'tí ea egé1yiít ar!B' -hogy Il. ]'áhossgn nor't a J val er{seb} nltt az ellonféls'Y''r'oBt ha az 6 e119afo1c 1sDrr6 nBn a't negverhetué, ncrt aa v6tro k r'ulbel l eg1ren1 eráe.

' llátrd4ya nág a l6zv6t1on k1oséBss rendgueÍt1ot' hosrha esr YLv 8tá!t cgak
4o' ry*re tg tndtEzpo&íLt' vé8lea kle.1k a vorsenyb l, nég- atrkor ra rra cz &' llaltazpo-slol _a ggleJtcz6k f,olyaroría' }!n *9r' 4rrt a pár pcicca-alait .lvcE2tgtt o' 't ío 6t ids-
}:Í líT:'to:z}:tt. .a vorgenJrb6]'. Ell ntét.Egn-a t nérk zéega rándiz.Ecr' "'"iir'gr "6r-llyca átnotrrtl lndlszpozlc1 

'6]'1áptc 
cBcté'r 3rot1o8 nág a wralny gy ztáso ri'tgrrct]

vattJraL }íYál vlv k' Il'k .ry náluk aokkal 8y8ttBíbb vív val aen tuilJlal vlv_t!L. Ea lost 8 sors ko ltotlon tt{!á'e Bvetkeztéban ull az ct uért6zéeeL f,olyapár aaÓtlbc_
tortilBc} cg' t'1y.$!1. btgErlck a vsrsonyb l peitl8 c'rJtlk &lapJáD elg k 18 leiretnéaekl

- Tétv 'az ho&l a k88YctlcB k1caé'.' 
'ondEzs3 

Euér1ttt'. l boByo]'l'tág kovo3gbbíil t ' '18Ény!1! B t té4'ként lcbgt Ú1f,ogg'atn!.. ho!s/ áttekd:lthet6bb ás ezért a la1lnrs &B_z lrét rdltl dését csetlcg JobbEn f,.lkolthcti. oc e aolEnak' 3 t a korÍ!ányo'hat gorEnak



l..tta !.!!t !y''t a! 1t!r a 
'org.nJr 

Lírlelnrtt.a'l . ru.r.oo'á!.l üa€or bafolJÉáa lóvá! lton
!.!ath.tó ru.I'áeak .g!r 

'ta€lrfontorr{gr 
vcracny Lbo!youtá.é!a. xdg akkor sern, lra f1-

ryab.!Üír'El b.6r'Elt bo8tr ]'óDJr.8i'.! _!.au.abb al a 5l6zo1cu Lcllrot ugl 6r El a 8y6at.''
bost ir ö.araa .].1ada1e1T.1 8s cE!t! 6 érl 01 r lcatubb 6rőzc!.nat, nílt az' an1ko! c&r6á
val.tl.a .!clt. tslarráür párog !órL6róat a.8nycr. 

Dr.Roz8onyí Györsr

A m 1yar kurduíu ,s DIADALMAS 52 EVE
glortu' rá8'.!r Ü.} .zara3ataL &lapJáB aE 1960 dY 1o86]'.alnáDyoEobb félfl

vcrrayz Jcr &trÉt1 Builoll l tc!!'cí ol1np1a1 ka!.tvl' baJloL' oBEpatv9lBoqybcg p.altg
ar ollrÉa1 }g:{Ytv 'odapat a Úígodll b.lJrrg kgrltlt a.Ú UttE'a oBapst nÜgÜtt;

E2 r t Dyr Talarllllt kardvrv Lnk R Dában clért !ét etr:\]r(Ír!c áB oz.nfe]'ltl
a3 c6r Ál v.!B'DJtbc! aé8 cl tt clllgt ércrr kafdvLv 1nkat l'.nát a lcl3v leloény 

'eft.tt.!!ll_na& Íéayríbc áu1tott..
Jt ra8ya' kaiidvivá. 19oB té' t bb ltlrt f léígzála a_tÜrotlsnltl ha].aat a'

loa ill cz.D ttcE Yáltoztat el a tcny r.B' bosr ax L924 ví. pártot ou.Dptad Ját ko!'
YalaBlJnt az Lg59 ávl buatapcgtl ví1Á8biJ'to!6á8oa 3 cg8patwlsc4yDca áa az 195í. v1 pdrlst
vt1ágbaJloksá8on aa e5r a1 ve'.clirbo'r uáaodlt balyez gt éltol 61 ].ogJobbJ'ínt.' Ett6l a
bríro! t1álh1áBt l .lteklrtve ].906 Y ta nírralc! o11'Éaí' Eu3 pa beJ nokL és YitágbaJ-
Bl va!'enJra!' ahol rdszt vottíL 

' 
a csepat én e6gr n1 ve'Écnlrt nírÉíÉ a lag/ar tard.ví-

v t ay.rték éo oz e5ldnt' YG?agDJrbo! uég' azáwl b'l'.'ígt {rtcl 'l. !6r nyuk lokszor o].'
qYoÉerlt volt' bog' az eryda1 vgrBgny att'!t6Jíb!a a' .16 

' 
!d6oatít' barr9'dÍk helyre

Ú8'srarr vív t3r' lt. lgv az L9O8 éYl lonalod' éa L9r2 rívl bo!rí_ak1 olfupláa. az L9?5 éar.
o't.rraLli 1927 évl víohgr-l' ag L93o évl llogc;í' 8z 1931 áYL b ca1 ég as 1935 trl latr-
BÜ!n.-l lu} t'. baJnokBí8on' és az L93? dÍt pár{Eí r eÚ |9r3 éa1 bdt'.a61L {E 12 19'4 vl
lurerbolrgí Yl'1ágb.Jnok8á8pB.

E ap BaEábÖ párrt1a8 aí}.r'o!ogit oEaít bttrtva' azt híBgcn D.r c1lr6.
Bya8plhet aa a téngca6, bog/ El!d.! kolrzakba$ n.acsa} kettd_Mronr haJ1gn qYolor tlE.tÍBonLtt LÜlal .Br.lralrgu ér rílígyllzoaylatban a! l?ona].bt lortoz versenyl it voÍt,
kllmok gg'Dásk6zt1 vcr'.n8á gé btztoBltotta E1natL8 s l6g]a8agabb fo h! Bzlnt.t 6a azlbtc-
1 n feí16at Bt. trot! Yolt i'ntoltgég az a Eegállap!-tág. hos| k eycbb 9tlágbajlt tct va6r
olLnplal Y'rrcnJr d ttt 

' 
bc t6!,lt1nt a ezt negr'yerní' El'nt ma |.a3 Lar Ytv b8J'toksá8ot

qycraL.
e 

'áeLe 
! zzt'L káratYlv 1nlonak a á].ápereenyckla olr{rt erodnély Ít éa a

ag!/at ka'alte'Dotsok all'zoc so!át' f.utl áuttáE tolJea rír!átb.lt 18azant ! tí6re1onrc
!61t ng8áu&D1táBottt t.hgttlnk:

Id6gaerttvií t6tz1 ka!4Ytv l'rt orrdlaényeiuot vt888á1atát éa ért kclégét az
a Lo'libí!' 1gr hop a leglrar ta'drlváB hét tíEztolotr.D lt 'lijroB.t, ceiaYlcb Álailár és
loYáo6 rá1 t bb dvüLz.é.r s1kcr'lb.r oxy gazéaa versen3rz{s után noit vonrrlta} YíE6za.

^ 
lÍa!!r.! Y1v gz v.tra8 1900_1960 l zÚtt otven t ízben rgnd'c''t. Eag éz

c $/éd' taratlv br'!otrá8pt. n.rt 19].'t 1916 ' l'17' 1918 ér 19t9' va]'an1nt 1949 vben e
Mbo?u' .3.ná'tJr.k datt Bcn 6lt baJ!o&8é6. A' tYotl i baJlok dgo]n huÉzolhároE vív ak
o E!toÚoÍt a

{ ].3acr.d.EáBl/c6 bbo}t

Baroze].ly tÍbor
Békdsy Bdla
Kovács tráL
GerevLob Aladár
Werrkner lraJos éo
Íersty{fusaky agu

8 baJnokság
7rt
?
{H

3-3 ff

l tÜbbL tl'.!h{t b.JnoE l' lcdclj.bb .gtrr YBgÍ Lett6 báJrrokg{íg Juto:tt:l nyoloaloroa b.íaot Bcro8c].1y |[!'bo!' hr' p&' 7t1á8 de olt'Dlaí csrí n' bajbotsá8ot ny8'!nt
aobarc! tudott' a !c8 Lc].lctt clégcdJll'c . ír Vtlágb.'írrokí !.í.ooít é8 ba:.lBillt hclyaaé s-aeL' . .sÍ oLlnplél ba3nattLk hcllyel. vlgzo'lt L919-L952 {volbca nígrlzer osrEá! után
!''grt elsar La3ilYtY b&Jltoktá8ot G.r.v1ob' sovícE; &rpátl' RaJÖ3í'.yt íc Papp Ec?ttla-
a{l .11.táb.!.

IO



Béké sy Béla az éLső vlláahiboru 61óttt ko'sza.k 6gyLk k1rna8a61ó vtvóJa
Yolt. Á naga nenében tÉ'atlan sik€rso'ozatot árt el, l9o2 és 1908 közi'tt EagEuald.tás nél-
küll- sriozatba.rt lrétgzer r|yert tsa&rar baJnoksá8ot. Az o!'1nÉ8í vérselyotgn noe ToLt ga'-
renosóJao 19O8-ban n!'nt katoaatia'tot a közös hailü8ll!!ínígzt'8r nen en8cdtc 1nduln1' 1912.
ávbon peatia oaak az .sréntben 1ndul}ratott' Bhol 18 alr.Fuohs Jcaó ni'€|t'tt r!ágodlt holy.-
zéet órt cl.

Ibvácg Pá1 L93? és 195f óvben vílágbaJnokeágot 
' 

1952 ávban o]'iBÉ&t b8í-
noksásot Dycrt. ÁÍ 9dalLg Dyert eagxrar bsJ no ks{ígalnek gzáúa 1g há]roD Yo1t' é9 ogá,t 1954
áv éé az| Lövst6 ávekbcn Byert toYább1 négy Eagsrar baJnok6á8ot. 

^ 
Y1váB ti'lténotáb€n

azt híszcu egye(!üláuó áz' ho€y sg5r baJnokqí8 dijntőJébcu az g;ta a rylőztos. a f1u p.at18
ng&rrdlk ho)'yezé st ért cl' nlnt 196o ávben történt Kovács Pál és Áttlla f1áva1. De ta-
1árr ncn téYadck' ba azt &z áI]'itást neron aegkockáztatn1' trosr Kováae Pál usr ít !d'nt
rrÍYó' !a8 tnÍnt apa i3 talán Jobb8n öríllt volna' ba e családl s'r9nal fo?dított 1€tt vo1-
ltar

L.aer3dEóuyogtbb v'vóltoxak kétségk1vtil GoreY1ob Áladár tekint}tet6. ELsó
taJno&gágrít' eaErar &aÍatYivó osapatbaJnoksríg' 1928 évbsn Byerté tízolnyolc óves torában.
éB hartsiaokcitő év nulva, 196o_ba' te1Jes értéttt tagJa voLt a' olíúplal baJnoksáept
ny3!t karatclBpatttak. Tcuo61tnébye Yilá&viszolylatba'n 1s agyeatü1áuó o 32 évLe áLlott az
ó].vonalbaa és azela.tt hat olíEplán aett 7és2l, óe egyént voÍsoÍryben o5r elaő. egr oáso-
dtI 9g!r hattadlk és 8sl ötöat1k b9]-yezést ért el és hat o]'iDpíat baJnok o EapatnaL volt
tagJa.. Arrópe baJnoki és vl!ígbaJn Lt szerepJ.ése ís haBoalóaa aiksrdua' ne}t 1935-ban
EuÍópa btjnokságpt, níg 1951 ég 195'_b6n Yilágbaj nokságpt ny3rt, ézg'llvll1 négy nurópa
baJnokgágbt nyert kardosapetuak hét vl1ágbal noksrí got ég oey vt}í8bal no k1 másoilik hc-
1y9zó9t olárt kardcsgpatBak taaJa 193L |L959 évsk kijzött.

caT€\rlch t1aatár a tőr\rivásban íB k1váló r'olt' 8mít Leazol az a köri.il_Dény
l"a' hogy hat 1zben lysrt nagyar tórbaJnoksá8ot, és L935 !LL. L95'2 évbeu az Európa bejaok-
gágpn t11. o]'lnpiátl haÍEadíL he].yczé8t elért t6ro8apatnok l'8 ta8js Yolt. vllá8rrgrEeDJr.-
bcD o6tén1be! nó 6r I.' két 1I. óg o€ly III. heIyezést, c sépatvgrsgnybgn psdí€ tlzenhét 1.
e1qr náeoit!.k és kett6 haraaal1k holyezást 61érvB huauoEhét arany' ezÍlst és bl.onz órsnrr6}
tulajalono3a ág azt h1szen rz a t€uesl'teény tu1gEá:'nya].Ja né8 E.I'aa1arottLt i8.

Üínt érdsto8sé8ot ne8enlíten úg azt Ís' hogJr oérevlch Aladá! olőbb nycrt
1935 évben brrópa bajlokaá8ot' nj-!t EasrqB baJrrokságot' ogrt e1a6 ka'atbajnokság{ít 1936
áYbon nyg'ter najal uJabb tl,z-tíz óvi sdürgtek utrín 1t46' L956 6a lg8utolJáfa 1957 évten
rüc:'t q3/ént baJnotsá8ot' 8.B1 ugya3cEalÍ a na&rar kaBdbaJnokság na€asszlntü órtékét eutatj8.

3$rébtánt 4+6.10 na&lrar g&/ón1 baJnoksággal Tóth Péter dr.-el holtv€r-
sguybrtl e 1e8tijbb tse&raJP baJnokságpt nya't Y1vó.

Áz e18ő Yllágbábo]nl előtt1 és közvetlen utána bv€tkezó korgzq! ogytt k1-
gts 1ked6 és oé'al|"lchhgi trason].óan több évt1z9atí8 élvona]'ba tartozó vlvóJa vo].t dr.Tóth
Pétor' aki L91?-L92L közi'tt két izbgn 'rye't kard_ é5 nyolc izben tőr egyón1 baJnokságot.
!a8Jé I'olt az ].9o8 é8 L9I2 érrt grőztes ol1Bplaí kardcsapatnak és ogréniben ött'alík
1ll. hatodík helJrézést 6rt e]". 1931_bon Bécsbgn lÍÍ.he1yezést e1ért tőrcsapat tagJa"
utot.ó nas.ár bBJnok8ágát _ tőrcsapatbaJnok3á8 - 1934 évben 52 évoa korában nyerte.

HB az elBő Ytláglüíbonr előttl e?ealnényeket tekíntJük' f,€]'tüník' boglr s3n
a' k]ítszaros olí.ep1aí bajnok dr.nrcha Jenó' de a Londonbat! és stock}tolEb&rr násodÍ'k' ha::-
nadlt 'ía rlgBredik hetygEéEt .].órt karatviYók ki' zü]. zulairgbr &íla' .szántay Jonő, Méaároa
El.rÉn é8 schontaar ?í]-tán és a $rőztes osapattagok közül atr.!öldes Dezső, BErtí trísz].ó és
cordg oEzkár Br1ntén n3E 4yertek na8Jra.r kardbal nokságot. E korEzak olirupiaí bajnok és
}relyezést .!.órt Y1vól közltl' Békésy Bél'a' d'.Tóth Péter és lTorlojor Lajog nyert osupá!
naayar bal nok&í8ot.

Haaon].ó a lrelyzet a két vÍlá8lulboru ktiztL id'őben 1s.
Korának e8ytk le8rta8yobb lrlvóJa vo1t Petgcbairef lttila. tDdént tudott'

a.nlt o8lr vLlágE1agszis vtvónak tudn{ kell. csup{ín Eu!ópa és oli'lpla.L éB nagJrar baJnok-
ságot nea tudott nyernl. l, gzeloncgo vagy talán !oé g inkább az a]íkori zsÍiri tagok Ezt nen
angBdtrík E98 aolrt szá::nazáaa niatt. l928_ban holtverseny után másoatik' 1932 óvben petlig
ótöauk holy€zést é't el az olLep1á'l. L925-L93L lfizött peilíg a.E Európa bajnokságokort
kett5 I1. ós háron 11I. h€Iyézó8t éi e1 és torBész€tra tagja az 1928 ós 1932' valanjJlt
az 1930 és 193!. éyt olÍBllai 111. lts. baJaok csapatnak.

KaboB Í'ldr6 seB tudott Eas'a,3 baJnok*ágot nyernL' peatie ő !!t!g Petachauer_
né ]- tg or€d.nénycsebb volt nonzotköz1 versenyctenll 1932 {ívbon ha'r!üaauk 1936 évbon c]'ső
az ollmpiá!. 19J1 évben ÍÍ.. L933 óE 1934 évbon poali8 E\:rópa bBín kgágot nyert ós igt'Eá-
Bzetss 19f1-l9]6 évckbon rnogszak1tás né tkltl tagja a gyóztes o Bapato bnak.
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m.c,o8bos gándor ].926 és L92? évbon Európa baJnotsá€pt nyert' 1928-ban
oEepa.tban olltsp1al baJaok' es/énÍbcn peaug iJtödtk helyezett' Yíszont egJretlon nagyal. baj-
notlását cBak i1y etcdnényes nenuetköz1 gzorep],és utáa 1930 évb6n ltyerl'l

' cly&eísg cJnrls 1928 éa 1932 évben olinpl'at baJnok osapat tagJar 19fo 6s
193r évbaü rs. tajnot cs8pg.t tag' 192? évbsa .gyéníbgn harnad 1k he\rezett, r01e L929 él-
bgn osróní Er!'őpa baJnot vo]"t' da &a€3ra! tard baJnokságot ő geb nyert sohe.

A felgzabadulág után rsnalczrtt 15 na6rar kard'baj nokságoa az 1948 ée L952
év1 oltnp1ai bajaókcsapat tagJa1' vlvósPoltunk tiszte].otet éra16Í!]-ő lairegelí' ce1.gYlob.
NováoE' B€rcrg].ly' EáTp{ít1' RaJosányi és Papp Beltalan osztozlakl

ó! k1iánon a szakéTtő tógíJát nagenra 6lt9nl', gora.Lts lDkább töftónott
YlgszatokÍtrté gngk tolLnt}rotők. sBgret9ttgl és éralgklődés59l fd&roleE a Bagyá3 spoTt bá-
m)latÓg fcJ].6dését a fál8zabaduláE után1 éY9kb6u' oraaleénye1 ijliJ@ol é5 büszk8g{í€Eel
tóltoaek c1, éa négle arTa k.11 8ol1dolnon' bosl a féIsBabadulás utá]ri }aratrrlvó utálpót-
úgset u.o"i},l''b€n-valal!1 brba törtélt.

Az öt16n€s ávek fiatatJat' ha !éha 9q-asy versenyt Ee8 is nJrertok az
ör€€ok' el}ea, naglai beJnok8{í8on' ouDpla1 áB Yt].áabBJnokságott csak Ee8szorLtaB1' ale

logyőzd noB tudták óket.
' EB11L Bzonban Gelsvicbék Jóval e ha:.nlnoad1& óYtlk a1attL korben tö}tok be

a traaaL cs ÍreBzetközí ólvonalba és tg!'JgsgD cgyg'rraJl8u társel lettek &z akkof ldős vcr-
ácny'6@ck ,/Gaj!'ay' Uhlyá'Lk' 0otsbos' Rády, Do:ros, c]-ykaíEz' P1116r' zLrczy, Nagy Ernó,
gtb./ Go3evto}t 22 éveg korában o!. 

' 
gtaPatta8' 25 éYoB ko!ábaü é8yén1 Európa baJlok'

Kovríbg Príl 23, Rajcsáryíríg Berc'ollJ 27' alr.RaJc'y 2! áa Xárpátí 28 év6s korában By.rt
élősBör 'aryar 

baJnokságot' Kabo5 p9d1g 27 éves koTábarr Európa baJnoL8á8pt.

tlosta.ni fLatal Yivó1ttk tehetáége non vttás. Á v1vó s!6Y.ts5g. Eegto!.d'őLd.
ós é1veraer1yzőlnk fokozott fe!.adat és f,o1ol6ggíg előtt á1la:rak, hogr tettetségükkcl aB
arTa j.].tet'ítcBok Jó1 sáfálbodj atrak ó8 a tua8y8jr kard ill'oaőaágca zá6z1aJát' me].yet alr.puobí
,Ienő ötvénkettő ówo1 6ze16tt eríe1t a na8aába ég Gg"cvlch Á1eitár{k t6!ot].3n d!.eeóségben
edták át n6k1k' az n6legekE nyondohíban uJ abb alÍada]'olÍg Yxsrék.

Ehhgu kiYánok neklk ored&inyos nu]lkát ós gok Eikalt.
Dr. Bózgay Br!ó. _

Egy poroiból feltómodt szokosztóly közgyiÍlése
F61ett€ rloBszs'ltuk anÍko! 1957-ben a Mzsa, a fegrvore e tostületet asJd'k

vazető eryoaülGte felosz]'atta viYóazakosztályát. Sok tghet&íg€s ós nár nÉsrgzgrll ereilraó-
ayckke1 áicsekealő v1vó k8rü1t _ egyik napróL a Bás1kre - ütc{í'a. aJil a f1atalo! tra61krr-
aáa eÜrunyt (&bog &rdr'e oliBpl'al baJlokun& lezdcnényezé aére YÍvótelelr cáu ai.Ía épült
olubhely1;égst a! ökiJlYiYók vettók b1rtolokba. Az ogész vlvótársadalon e1é6téte11c1 vot-
te iuaoiraori Ez a].nult évben' aníkor bLre Járt' hogy az ujpegt!' Dóasa uJ vezotősé€g 01-
határozta a vlvószako€ztály uJbótl Bega1tkítását.

szerencEés vá1a6ztásltak bizonyu].t aELdón a sáekotutály roegszervezé sóre
ég vegetáaéra srgbó Pált kérték f,el. szabó Pál szouílyében eglr fáradhetatlanux agÍlÍs'
tapar'ia1t gportenter keríilt a szakosztály é1ér9' ék1n3k röv'at íat6 alatt sikeltilt a. szél-

"otráat 
oooui. vÍvók laglrró szé t' ösaze iobolo-nl éB kü!.tinösen t6r vone]'ott ery azánottevő

ó18Érat8t EoTonpóba állitairt.
Á szakosztály 91nölc1 tigztgé8ét 1BEét a vivók kö!{ben ki'zszgÍoteib€n ó1}ó

Dr.Mec8kó Rudolf tüzoltó ,lezéútaag vál1alta el. Ioervg E2 6 vlvóspoÍt í'ánti széroto-
tét' neey nyerearígrrek tu1al donttjuk uJbólr ÉÖgbizatágít.

Áz UJpesti Dózsa e]-niiksó ge - n1ntha osak kárpótoln1 akarta Yolna vívó1t
& t€r.táDtckéTt - nagy áldo zatké szsó ggel korno]"y anyagl befakt.téss€1 - korszeru8ltotte
a vlvótermét' clubbeúÍÉé8€t, öLtözőkot. kLtünő fe1sz€re1ésge1 ].átva 01 ver8ényzőlt' n{n-
don előfeltéie].t Ínsgte?€Ptve az eradlienyg3 szereplé ghez.

A vorgeny2ógárda 6dzése llatz Íőzsef H.tÍtnő nest ere dzőnk éB 868Étőtársaí
Po1Bá! JózseÍ és gonody Í,ajos sé€éd1etéve} a 1o6Jobb kEzgkbon vaÍ!.
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Atldbr szabó Pá1 az uJJá alakult vivószBhosztály e]-Eó óYt nüködését61
beszárolóJát DB8tartotta nd].trín tuosekcdlbatett nrír o1yan H.vá1ó versenJroredDólyekLolE1ttt tlzoalnát I.' nósr II.1 há::ol ÍÍÍ. 'és szános továbbl belygaésge].. Áz utánpótlás to_
r{a végzett 

'ó 
lrunkát "Je].1on'l'' bo6Í a Dózsa fl'ataIok ].2 ifju9á81 taJnokságMl i gzlfubaa

alaó heIyen vég€ztek. Á f,e1n6tte* IÍo osztáIyu csapatbaJlok8áge nrndllríron szu:ró fe&rvctl
nclí ben Dag!/ íöléD'lYal 6zore!t' Dsg a' clgőaéget 6s azzal !r l.osztályba Yeló r€6zvato1jog!'t' a Dóráa vtvógzako'gtálya.

Bá].áve1 enlékéz1l a baszrinoIó a:|?ó]. a negÉrtő crkÜtog! óg myasi t áno_
Aatásró].; Ee].yb€n a suakosztály a' eBre8ül€tL vezetőoóg JóYoltából réozeeülr

Á beszálolót ezélrs tnzzáazóláB kövctte Áos rstváa, laosólar IiízEéÍ'
8oDodJ LaJo'' K6be]. full a úzaa Í{&'. vorsélrJrző girdáíálak ta8áut háuíukat_ foJeztét !í
a vez6t6gé8!ck az uJ otthon negterootéséért ó. 1glteE1t6 szava}ka1 htvták fg1 a fLatelok t
rzo!6a1nag odzé sre, oreilncr1yes vcrsenyzósrre.

l Írap1reait k6v6tkező pontJt órtobában 60! kedl]'t Bs uí ezakosztálJt vo_
l,ot6aé6, ncgválasztáeára. Df.Frlkay Ándrás a ataló8áló btáott'á8 elaö}e 1rmartatte a bl_
zottrúg Javaslatát' lrelyct a tagaá6 c&rhart8u azaY8;zÁaual elfog'dott. snnek areitnényokápca
Ü' uJ tt8ztíkaÍ tegíaír Elnök &iüecgkó Buaiolf t.o. vezér6raary' E1nökbe1y'tte8 3a1o8h
gá-aalor századoa' szakosz tá].JrYczatő szabó páJ.' Bzekosztá1]'vezotő'ógt tagpkt Dr: sopront

'á!os' 
dr.RóaaJr (lJRrla' 

^cs 
Iatván' PaoaérJr l(ázDér.

Kadvcs 
'glonet 

kijvette a hLvatalog napLrolalct anlhor a taggyülésen ncg_
JeláBt s&5zea Ba'átt ÍB!í kiud6ttaégr névéboa NígzagL Fcreao cn.1k6d'ett szóúsra. EIDoa-
al,otüa'' boélr a Ba'átl t(ör rron ogat a labatErugás ercttuányeit ér uÍtlddégát krts{irí f,tsre1.n-
r!ol'_.alc g t6!+ 6po!tá8Ét í...[6g1€órtor hogr a 

'ÜY6'bca 
nég fotozottabb nértékbea_iopatg'urtollJú a Dóz3a vl'vók eretbaényeggé8íért és g.ul az óbáJát Í.Jrzto tí' hory rEaitczzét a

vlvók ogy verE.qlrlllst a úzaa hazá'ába! uJp€staa' errnek a szép aportaá.k nélszcrusttésc
át{okébo!.

lrutá! a Barátl, xó! enlé küárgyalt osztotta k'. a 1.*8zo}íaba8abbak Ju-
ta]-aazáalul. ez lfJuságl nő1 tőri'zók ázor8a]'BL arí'át Holrv|áth tva' a8 itJug.á8í féTfÍ t6fö!ő-
}at szabó 8ánato!. A fg1n6tt nők k6zu1 l(ert€ssJnré 

' 
e f,éú1tőtüz6} közül (b;r61kay llad!ág

óJril.!61tc tl a JlrtalEazást.

^ 
].alkoE barrgulatbaa 16fo1yt ta8aJriilás utárt a szo|llóló azzaL az é'zéa-s€l táYÖzott' }ro&l a Dózga Yi'Yó'zakosztályba! vlrágzó' tlozBa]'nag áLet . ura]'kodtt. az éL-

8áf(la' o3ak u&I r!1nt az ífJuBág na€lr agí1ttá88a]- saJái1tJa cl k!.tüi?6 E st9r€1t61 a vlváatlon ít ót lólkoE Yezot6Lk nl'ndont 6].kóvetD9k annek dree*ében' }rory Jó ka':itlx&iay6krt
to'r€ltacnck feJ].óaiácltk drdel#beur G-f.

ti,itirf1,

Á Ytdék vtv élet bcD aaJnos rltkaaág ráeba Be6r 3g!r-gsl uJ vtv sza!_
osztály 1ét!ehozáa6. .a'l!ál rondgtesebb, hog5r uost olyan Yidé}*l laptuat it.t, agyao.r-r. kát vÍv taákos'tály 1 t.gj.tás{iÍ61' a}tol .tlilta a vlvál sportJát 

" 
eyártalá'! ngi ulllr.

' cc61éitcn, Jo . tttkl B ré8t párbaJt rs B ás a'ttusáz6 ealz6siÖalé.e B31]'ctt
a_vasutaa v1Y g'BkoEztályában l'rdult n 8 a vlvá8oklatá.. tíasr l9Da1ii16tgt adott a YtY rDort
Dépssortlstté8áiiol ccrcvlch.uadár ouBplat ba'nolunk s tárg&1 á1t.1 tartott novolbcrí
Ylv bcDrtat 

' 
Bc1yét f9bnrár 11._ca xa6yk8r si'a badonl oéua]. lElrcÖ.o'br lágzl Yczétilote Blgtt - .ry nagBlkeTtl olttlp'-gL lrlv bemtat k vctétt. l{an !1nal6nlraPL t!o'Ó volt

aDlrek á' rilvész'. Y1Yáct benutat lrodutoL lB}' nelygn G r Ylob ÁladÁ'' cDdaléDyl Ta&íB'
Dr;Baltba'ár !aJo6' cgvÍkovgzbr !s!eno' Ágoslon Juitlt á9 9gab Éva ir:-rogtatt{L !aBr_'g'erlt tcohttíka1 tuitáEu.&at. ocreY"loh ÁIadáÍ 

'lenosak 
Ytvá.ávalr atÜ lzs' oltlplBi álodrrybo-

sgánol Jával l's na6/ kaizi'ngé8'1}crt a!&tott.
líaryk6r{gtirr Naszályl zoltá! Ylv ed'6 alÍátj &lval L3ualt' !o8 ar utt r{

nrnkát ' B.lyrt a brLybelí gpalta'cu' petmnlíu a é'zal' bo6r 
'za}o.rtá.lÉ 

kcrctct bl'ltocl_tottaviYL'zá'ára.
' Dtoadlotrc Lt az a íno8atás' nelygt a J&ágban a viv sportot 8, Já_rá'1 tsÍ._ rréBzaEi!Í' E.lJm'k l!Úke suab !.rgnc']' ]"Ioá h1Y;lctt a v1vácna!, a'Elt a4yag1_

ako! k{vul apz&l 1r klfcJearísrc 
'uttat, 

host táT6a{ia] ${ Ia8 ls Bzé1é5 k rb.D íro9a8á$r 
-

'portátuBkat.

C?eldal-$a rrk $Ígt ké} J5l. ytv --bd;z:Lgc
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.*E u$ gaekosutályok aeÍI1táEát eryébk nt Bj. gen bízony1tJa Jobban' nJ.nt
as a tdny, hogr nár alapfoku versenybtr tanfolyanot J.g tertottak és ea6n nemceak a
f1atalsáe. ac-tt{t rentle].6tntézetí f orvos, állarnl gaa&asrígí. éa kereskeéo]sí dolgog k ía

'e"ot 
vcíiell t,lqg Y tgás k1klí].Ct tt$o Detre István ].e ís vJ.as6áztatte a hsl].gat kati A

8 eredn nsr6Í'8n rnlasgÉaott vergerrybír t r vÍdeEon ogy kíLcuceilík k vetÍ"g $gab Fereno a
lSE ela ke l-g tarrul'Ja a gzabál'yktÍnyveto

*

V1v- ggako ezté ]_v--alan'rt zrrcela.
A Ztro_Dtrdarí tsé'nyáez s.K. vezet6sé8e II"8o_án tertott ttlésén lr1vat$-

lgga^lr ía negal.akította vív suakosztáIÍátr noty 20-25 ta8gal vo3.taképpea oddíg {s mtlk -
d6tt B6ssiirnérryí Árpad le].kcs 6a nget]"en vezetéee alatt, oaak ppen nom vol't gazdáJa
cnneb a k1g kol'lckt1vánaE.

Á gzakogrtály alakrri tt].ésén EegJelent a Vesapréwcgrei Yív sz vetsé8
tt6rverot6 tln tc A].broobt lágr1 ég Eatkaltk lászl f6t1tkár. hogy ta.rráosukkal és utnu*
tátégurml eo8ítgé6et n9nrltsanak g ggakooztál"y veget í"lrtkr MegtekÍ.ntettdb cilgégttket Lej
és no5ctdgcddsgcl á]"lapÍ.tották neg, ho8y bár edi116 _ feIszerelés h{íÍán _ og&.k lábfiEutr-
rát gya}errolhattek, os a3.apol etgajátttáeában saáp feJ1 désr61 tcttek tanubízonyságot.
uerallgtkor a sportdársÍ. eos61rmruJtág eaép Fé].dáíát mrtatta a Yeazpréní Haladríg Yív -
asa^bogatálya, á-ikor fe1aJánlotta, botr addig {e, níg az uJ ggakogatá].y k61teégvctda6t
t níbaeyJáhr vív f,e].ggereJ.6st boasáJt r'en clkezésére"

*

$a.q#o g g tá1{í. n$ ví pFyt- ! . }íEsé ss í té g .
Á Mvsu r sEervez6 Blgottsága fe)"kérí a sz.akosatály l"ntáa ket, bory a

Iév sgakosztáryr névjegyaékiiLbe a k vetkez u$ cÍ.meket verassék be éB $oB-
r la, hogy veraonJrH.írásoÍkat cg osyéb Esal.eményclkot egebe a eÍnekre 1s

bÍ.rtokrkban
doskod$analr
ncgk{ilÖídbt

zíre_DudarÍ. Báayász
fllror Alkotná'ny utca L/a:

srs.YÍv gzakogztálya. I'evéla{nl B Ezijmr5nyÍ. Árpád,

epsÍ.édtÍ Vesutag $.K. YÍv gaakoggt{lyal I'ev lcÍnr ,Io s l&kl s' Cegldil.

sagrkdrseí $parteoug s.B. T{v sga}oagtáLyar Lev lpLnn Baezályí Eo].tán'
Sagyk6r{JEr

*

fe$ s e nyt,e lEís$s . nÉdJo,a !${g;
Á Teszpr6nt' Ealeetr{s PsÜr pároj.us

truadsÍ Eer vqrgenydt IIIr 26r-ra halaeztottal
19l_t kíírt IIIooFEt"n í't r és If-

*

Ifi rred.í v''1í.ba'!atg{it't 1961.
Á Drr1s}r'!8ba! ÍrÍo 3t ríg xT.3.-a lr B6tt !ágFentl.tsé Br' kcril16 -IfJtt6á-

é v{1ásD.!t'oL.érpb DilcoÜot! !oobl'q!.-J ét loeÍc1!6bb vcrsenyblr gá8át }íJ31l'1tá1r.
ia*Jarr nma !.' t.r |ttancL'F.tl3átL o.rto l1o8!!o lo]'.a.Bar',aáBl, lF.BéltbB'á! Í,BJo'
/l',g!!rlr|al&clrl'r!tou o,olí''. ll1j fanvlatv8Lé/. Ela!í m.t.! GliBo 

^í.s'.B.,/.ra

lr .Ev.tarl a. 16í'!.l.,l ífju8cÍ l'n1v3níai!Üla.
Bg cvbca r' 

''Jb. 
l !o18ár f,6várogbaa tcriil go:lra az o6ryctcn!' 6s í6-

'''tolt! 'loÍtol t.arty ar 3c !e. Ls a| }át rrdvcrE'.adc 195?-bcn Párltba!' x9'9-bc'r
tlo!Í'' b. !.dÉlt .aar.íalata6!.. t' l u3ztll' a6 ar 8!.Dtcnbc! 3._Ü kBu tt tm8tartrnd
Í6t'}old í{ta!o!oa . ]r8g.8 YlY L 1. tslat v.B!s.l.

I

^ 
LÉvgr Y1v 6!Üv.tgáÍ rbÜt ér. r 

'álogatott 
k.rgtoL élére v'olt klvél

versrayl6trt árl1ffit 
' 

f{ff1t6Tb'n P81 o' batl t' n6t t6:r-
}.B !'e} Ilo!át' Id!!*Jt6rb.! !'!.B.ltbará! laJo't *rtc fel.
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l Íratnavo16rú IN6Í'to18 el.6Hra6 &tazot. au 1960. aYbo! totÚbbi
bdP'6 tralolylrt 

'otLt 
lett rcciloltétóL részárc. 

^ 
trDlova4 claélot1 Úo grakorlatl

r{a:l61 átlott. l' cInólct'. ié''r 64 órdban bat bó'r8Ptg tartott a kÜY.t}e!6 tagtórstr8&_
}..1a Polítl}r{ gB'daú8tan' D.ile8á8ía' L.tu.Yc1égolrólct' BporttÜrtá!.t' .!o!ta!{rr.a8-
üayl fu!o!.t.t A1o1ó81a' gJr.tóf1a' ól.ttas' sporte86 saí8Ít.!r' aportrélülíecl/.

^! 
olDát.tl t&8!r.lbóL a bBu8BtóL Yrlgct toitct, natrd Ht bctcc

- Eo.t !át .!.}o!1tott - ry.bo'rllt'. tábo! lÜv.tkascttt a!.lJnt.t tá!ryaí a LÜ?otko'óL
rolt.I t gz8ka'D'.gÉ'r.t! trk' tí.na''t1ta' cil'{'r'aro tó g.

l, anr.korlatí oHatágt Lasitvl'vdsbaü 8EtIo. i'aea' tóÍrtTágba.D Eát'8.c
ilólsrí' túrtal tórvlvásbaD Pcaltg Ya8E lEa &Bt.'cdz6l Yó8.ltat; .{ t.dol'a! clnát'etl
Ey.cúBk l'al.a k6'.r q! .l6rdá8ot !!8ad rzl'nÍ'onálg' vBletsl'lt 8 g'slorlat1 oktatá.t v{gi-
!á rartalaal'6l Dag!/ tudágg l.uő b1ztor''t6!ot nyuJtott a!r.r bosr a taBfollraet !1}rr!a1
.La{eó .il!6L aa6/obb tualá.ral ég rzállaabb látóLBlrcL Íolytatbasdk l fobö".kv6 Yl-
vóaonzeitéL lave16sdt óg olct&táBát.

l taü'olyeDot 
'l'korrol 

31vó6citóL óg vlvóottató1 da6g1tágso1 Já!ó td-
totrÍrt'üÍyt ay3ltat a kÜYctk''6ks Áltúr 361é' o.bl!á! tÉ'oa! Ea!"av I't"ú! alt.' iÍ.Da'
Iírrló, iáli fird'á' d'!. 

' 
Íély1 Íags/ xár.oly' adtav lrtrán Jr uarárutl c'aba.

'ZERI<EiZT-ÜSÉ 
q PO5TA

Erztolt su.rL.tEt6bí'ottgÁ8l
Á Jan :! ttaYt v1v B''ad ba'r cgr o1l* Jcl..t !c8 l.1Yál Ylv t Íténécallal

touáMl' !.1y 18Eát 
'.'oÜlényt 

[l}L rrrr a De{lrrr YtY gDort rc8a1aptt Já'3 Lráayrt'r
r flanr.lr.t.

lr 1il6gcbb vtv lr - aklt llltldlg sldvcaon táto8pttát az c6rot.É .rlv k1u'
bot' ar oso_t l'' YáIto9atog 

'rcvÍt.16au.tt - a!rlékÜ8tt'} !!!3. boty pett!á. tc!Úunbct
}'dves 

'.llr8'otcaoégr 
volt 

'.Bgo1é4y1 
xllÍl s nellazobla. 

'or.lláDvl 
ott átlt-avrl

bo'lsu rord át t vlv t.!.! .6Ék sart(ában' bardt rágo eeJr ! z.tt 1o rdnl. rla acu lát_
asott blriGuabl' íg c6y-15, !9a'zu1 s1lÜ! lt Dzahrlg'tdrt s.E.

Íos, ol e ''ob:'' Dcl' aJcryl av.B át ott vol't }Öz tttbr& 69 r'1ato t.l-
Jarca hozzá:r tt é t.rc oB. l!ár ho' 6!u'ho'sBu lal.J. tLrrt é11 é fo1yo6 .!Ir fd1'.'a6
tau...n JáÍatlBtl rdgz D' Dál'tat1.'!rr1' .1ha].va pltatÍ. l t.rg! lc8ut bb1 rá8zl.!.' 

''.lto-válísa'lor lrrult oita' !1utá! a lu ka lravr ol'e.tt gabel.t ttt6tt raJta' hos/ 'c't. !álá8re
rronrli

lriL td llbb í3alos'tá]-!r1 ti pl !á'r tÜbbgzÜr !3lc!r1t l a'!ÍÜ[lat a LluÜ
$dr1 8cLnt !.og{il'tlt E6g Jobbrn nas/'t'Ylt e16r1lÍnk elébét' áuítBu} é Bsob:sot 1s' t Dá]._
t hcly{roi IEt zkcitá8r. azorrba! oá8 ucl L.r{lt 'or. f,!'fl! $dr r.írr ázavaít l 

'.rldlttatvautry !.rt{ll'-ld s'cr czt a l{r{ágt tÚat f.1v't!1' d. nogt t!á' la6lobb DÉlválosaát' r
vlv !t!a't 't4!! olYar tábora rl6ttr 

sporttárgl tlalvÜtl.tt.l
' ldlos ?lbo:r

Felhíu ,s a szakosztalyolthoz
lz Y.1.Jé! a trvsz. lcvélbatl folb1vá8'al fot{ntt a r vdm sl l vr 6}i

t.gcp..Íl1ct3l Ylv s3ab3ltályatboa. a Y1Y Bfi'ád ol flz3ta'a. táTroráboa. l díclctt raJ-
!álatÓ'' ho6r oEak na5ron 5rér crcdlán5rc Yolt cD .L a folhl áeat. #thctotlca .' enál
1. &}ább lcrt álteláno. {a n rtáLrlt vé lcBítly .'ertBt í. a Y]l' Bt'3d lal'lwaata {l1al_
at .D'lt.d tcttd.rtoiát nrt. . Elutotl 1eát91t.tr tár'tll a t.6sl1alctt b.tlzcta.l lap Í.t'
!A'!!álárávBr .s' c16í''z tér1 tuJ cgrczádÉlEr vLl átutéutat.
lldífuct lL dLt t L/2 aYi. 16.80' l/t {vrr 

''.60. 
xn$lilr. Ell- ltlrttr {a._ !t;
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ffiEmwrffiffi
tr==ry#ry!-Trrnwvc mrnnK- lllllllÍf]n W'W tr= ,Fry- EF-] 'r-il''ffi
ltni, lÜ,Ém r.ÁsgÍJ

írjr a nlr' Bacr!.nr rranceíaait

196t. Jouár 1- B blÍatalba 16Drtt l Í.ltettUzl vl'v, gz vctg{8 uJonml
nogválargtott v!!.t d8.' 'c].y 

aáglr Y.rr át v13gi r gg vatcg tl6rcl't.
l Ícr'.tkÜzí YlY c'ÜYgtgd 8!.tr nollr.t 1913_ba.! alald'tottel ncg' cilill'g

olak oul lrrl .ln t 
'. 

mltak a }Üvctkez6 BoiT.nalbclr 
^1b6rt 

3oJreríck /Bcl8tu!/' r'Dal!{
Irgílrot /lranotao:llság/' G3or8ot vaJí noagaD 

^our!dla/' 
8rr8ÉB. E Pcyt8 lsvíJo/' la[l

&ipaon ,ra.ras,/' Jao$r.g coutlot Rrcaoíaotgzáth Qtuacp;r t azzl"a1 /olaazorazá&/ él

^Ú 
L96o. au8ugztus 28-áa R !áb!! ggzo{llt renkdlviiu kongrosazue e !d_

'.tt '6 
!á!r'.g'torrd f az E&Ie8íllt Állanot_bctt tll8!.t .[. dc caprlles-t vála8ztott.

m8 a Ytlá8 vlv glort'ának lc!e.
ut.gÉLqg_p3llrE 1z1aPvd'!'8 vtv c 1931-bon ás l9,+,l-brn párbal t6rv1-

v Ebs:t nyelt araerffirTEJfiÍEffiTl} a baínokl oÍ!.t czá! tldrl 1933;194? 6wl L 26tt Üt
l'bctr dnd} 'To' fogJrvenrlbc'! r e8guÜ!Öutc. &í9't vctt L9r?. L936. áa 1946r években eu
ollrÉat a'átd&o&otr' EolJtot |. Ea]. 1932_bo! PárbeJt r osa!atba,!. 194a_báD kardclaPgtba
!Ü.rt b]so!'a'mét. _ xég 1951-b.a 1r aLtlY voracagrz6 voltt s &rclog Aí'.Ebca' d.nt as UsÁ
Yl" ogaptálol kapítáaya' nLailMron f!8srrr.raor Yérs.nJrab laszt Yatt.

' Í1vál Bpor t.l' cslt!éavcl' ncn gátoltát abban, hogl r:'nt vczet Lr Lo-
noly rdclc&et az.tcazs',. gok JglÓttt s ftrnko1 J a t z tt cl'! to a Pánállerlka1 VLv rz vct-
. 8BeE. ..'' 19'8. 6É ví1á !aíaoLsá8ot!. v&lBn'.ttt ez 1960. ér1 01tnp1án a Dlraotolrr. !cob-
u1quo tagl'e volt.Á lÍv8z uJ clrrtskc nctYt1barr' íotÍ ' rof,a'szor. alít lcEoaa.k czé],tr dc !cr*
a rlYáa !Íí!d'g! t ld 8é t u'á]_ an 1'E9'Í. a ncBE.tt6z1 v k rÜLbcrr Lono1y tcrittt{1y' Y.'.

rg uJ ilal:. k JoBé de caprilc8. u6ra,lro!.& n1nalbároE fÓsrvemeu J íec- '
r{Jrl I t ízbcn voÍt iz riyeetÍ1T7'I6F_tTTE-La,rdbajno&e; 

^z 
L916i áB 8z L948. éY!.

ltinpíáa párbal t6rbo' l952-b.B ka3dbaí és párbal t6rben vctt részt u ktizdolo ben; -llÍtrt '
veget6 íl tclíBtdly g 

'tv 
6uat.!bo'. rz 195s. éYt vB-tr a l'lt.otoiro l!.oh]riqu! tngJa volli_

poslulko'á'! rltJr9Úala

t! uJ f,6t1tkáÍ Job' v.c!onbaob .'!c!:lra! tábo!''ot' a.llJret a6vc ldat EL 1_
vlv vált lrEo'tt r nre f p6aztá6E-E olarz .aíaElBásu .!g'g;!u!e g. IÜttr ak'. B lr a lalc-
JáDotr r! B$ro. lt Állaaok 1cgnrGJrobb vlv J T Tolt.

I
tcEhB1t clarl9t DcJ.-per]L u L924. éYr pd!í!t olfuÉa b'l8a ag5/ nt' pá!r'

baJtdtbal'ota' .rt itarqiffiffiE6n Ll'ál vlv iolt. 193o-ban tagJa volt a! h'
'íD&!.tiot.ábt $rcrt bc18e Da'brJ t mraDattt|JÜ Í1vál tcohn1bl f,rlld gztlltoágB9l ron-
dcitczrtt, a iélebctcr h {' Y.rscryru6 volt' bá! flt1t!íl'g EiDal.z lcr íB látgzott 'aJtB'a1aoso4Í icnotu cnbcr 1{v6n. !'t . ná aB8átbcu bL'yt .Jrolbaa páratla! vlv íatol:l8oaoí-
lvlr, tr|lc$cl.' attcl éi lc6ilÜbbcnt6 syors..ás8El p tottr. l ina&r YlY n J31r6J. Úáltá!
lLlrtt 6t. *

t! olr!* Y1v rsvctsríg nrrrEo trostLL{tr c r{d H'v{l t ! éa ta.ralvtv t
vÁléegtott] nrg c1n l ttl3 íogtlÉ 195o-ben lycrt t6rrtvá'b9n vrLíabaJnol.ágot. '18 c'tnc6r16r6cn 1949-bcn D'or1ota Ü8Ütt o násoattE holJ'.n vég''tt. !e8JE vo1t a t bb vÍláEF
beJptaésot Ey.'t' '.teDt!t ll 1948. 6c L952. dv! oltnptálon II.b.LyázÖtt olaaa t6roal-
pataaf!

!o't1Dt' nílt }ed. YtY 1o H'vál volt. !6rgíIcrctv.L ctÉat bcn drte cl
!r /!!.!'E t ad.lcal .rycli. rl t9{g. rír 1952. !írnr olfuPtá! u6ianoaek II. bcly.a í{8zett
olB!' LáÍdor.DatuaL L' ta8ír Yo1t' . 195'. avlott a r laí v11á6bdaolaácon cg/éltbctl cc-
r!v:t'6h áB xít"átl' Üg tt a tlrlu:lyen vá8tett. 

^ 
vlv Blrail uttá! a Da lra' qtY L .ob !1-

t !t Livánru} .1J v.!d6 3ttt it iíh.5:

"ul ,



látsB/"]ToR-_vÍú cRANGli sTÁ':-

Á fiL'EBcÍlne Ítr8JreatseE Dalr1o}Da'g&11Ler áIt8,1 ó58zaá11Ított 1960. él,'I párbal tőtL
v1tá€ra.b8uBtát köEöI' n€ly a köv€tkqzőt

Í. Delfono lolaszoÍs'zá e/ W. lgchgr'níkov /3zovlbru8ló/
II. I{habarov /szovjetu!íól vII. s8Öoaro /olaazorsaá'g/

Í11. Fostava /szoÍietvrLó/ rIII. ÍIoskynB fla5l_66,1tra-'1"7
Ív. Pg1l8grlno y'o\agzoTazág/ rI.' ot\yal /p!c.r,cj.aD?s?Á8/
v. Jay ,/Tfl8y-b.j.talrn1a/ x. MaEtnl /olaszorezág/

A ligtát Hértékclve a oí.kkl]Ri kioBolt' bosl azo! &így o1a8z párbal t6:r
YÍvó ís helyet kapottt aBl']t sze'1nte neB Ls lehet csod{ílkozn1.

M9g16Éuok tartJe azonba!' ho8y o]-yan vivók' n1nt Tcho!'lusctrevLtsh és
9ákov1cs hiányzlk. gzerlnte az egész éYl vgrs€nyek réBzl3tes vízsEáiatáníl us/ tiiit 

'lrogy vegJ. a részvóte]' h1ánya' ve6r az erednények níatt Yoltlk 5zenb6n olőlyb€n kollett
rdszetitetli olyaa vivót' nint Mouyal. akl ne8b1zbatóan és tudás{í'tak negfe1a16en azare_
p91t' vBgy Ma!ínlt r akÍ ísnét vergenJrozve nasrsz 6Í'{l fomában 

'zlBte 
n|íroat1k Ívlráglorátn

é11.
Á flancLa w1vásn51 negíli'apítJa, lro&r az ga'jnos - az ij66zes fggJrvarae_

tlot figyeléÍnbovévé - Jelenleg csek a rrtláe B.ísoalík vona]"ábar van. Áz olt&píán glért ösz-
au esített hatodlk t!e]-ye reáu!.

Á r'RÁNcIÁ vIvóK RANGL STÁ,'A. 
*

A Fla'rcLa v1Yó8zövgtseg ö8sztáll1totta a f'encía vtvók ]'960. évl rang_
lístáJát f,ag]rvé]Ítatsonként 

' 
s Íltlrtho$/ köztük igen sok 

'Bné"ós 
!éwel t a].rí].ko zunkr 1ea

közijljük az egéazelz
FéffÍ tórt Í._1I._III. clossef' Magnan' D'orÍola' Iv. BarÍab1no 

' 
v. NgtteTr \':l.coutíllat.

1IlI.!1erre Bodochan1chí' vTlr. cazaban' dr.cÖlcaual' Qrlttet' xI.&eá.nuel
Rodocarr1chl' xÍI. DaÍn91' D'lca9ge' oí-'ouard.

ffi|i:?:'':il:ií''3íijljl''Banci1hon' J'_P' Banc'1hon'

r{ő1_!őrj' I.orlba!?é' L€ Rou(' véronnet' Ix.Llouasgt' v.í!8Íl1ard' vl.Bergoonr vI1.féaler.
Nen rsr'tsololval Ga.rllhe, I'ucaB, Rousay,

Párbait6r: l'_ÍÍ. BroalÍn' Mouya1' 1IÍ.Lefrano' Iv.DroJÉus' v.D'orlÖla' vl.Glrlttot. WI.
lacToü' v-IÍÍ.Dag&1uer1 IX. Queyroux, x.BourquaÍd'' Ib'dé. GalftoBo' sclEaa€'
xIv.l'elih, JsaDüeau, Pétr1er.

x8rd.t f.Árabo' IT._III.l,of,évre ' Roulot' Iv.-v.caet' ?&rent' \rl.Raeez' lnI.Llr'
Rooh' Ix.Fr8íss€' x'BouraieT' Del}ccqusr Jacquga' ldouton' s&got' vrarceLlog.
Ngn rangBomlva! Garralubert ' üonu.

NÁGYBF-TTÁNNIA. 
*

A artÍni párbaJtőr kupavérseny oáro1ue 18.-án Í,oldonban a seJmou}
!]a]-lban kár{il lebonJol1tásr&. Á Mart1n1 có8 á1ta]- a].ap1tott KupaYeTsenyt slgő 1zben 1960_
barr rendozték rne8' amlko? ís De]"flno 8. róuai ol1npl"a pátüal tór egyénl baJnoka uyert De8
TocheÍníkov' .;ay és tt'skyn6 91őtt.

tzldén sákovics Józsofat is ne8btYták az an8olok' s tgy nagrar részt_
vgvőJe 

'a 
1e8z a kuÉóft való kitzilél€nnek.

Rofi/ú{IÁ. *

Áz 196].. év-' mnán vlvóbalBokgá&ok ero.d'DóIrv€l. Íérfj. tőTbon: I.zilab1'
I1rIsopesou; ÍII.csiple!. Nóí tőrbent Í.vlcol' II.szabó' IÍI.e?í.bb. PárbgJtőrbcn! I.stc_
lln' Il.g1nkó' ITI.Dobresclr' Kardban: I.!fuatata' Ír.BoholrÍ' Íu.szántay.

*
fr. D. K.

l(goskég lgtYán neEtoredEőt a Nénet ÍÍvó Szövetség két !í Yre 3zöYst8ó8l
édzói [ínóaégben szeTzőaltott3.
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RovÁTvEzETi s Dn. czÍ}rRÁ AI{DRÁS

lcbtrlár }tarL s'án'unkb8Í !áT Jelcztükr hory J auu'árba! Bor kérült au ér'
cI66 a{1oggtóv3'ssny-gorozatá:. q' Á JöY6b6! az koTül a l.8Jobbak közé' aki B lc8több
tnlrtot 629'gÍ a Íálo€ptó verser1yokon3 l goroz&tot a 4íts-!éI]4yé. Y6!sa'\yév9L kezd'ték Ja_!uá' 1'._6n e vaaag lasaré t{ utl vt'vótgrt!ében 36 !16t tőtöz6; köztük 1? Itl\séEL /|/
:{gzYót61év6]..

{ vg"ao4y J s116g'etesstj go kát ténybg! nyílYámd-t no8. "Az €gJttk' hosr az
égáaz E'azőw| nág iÍő8en évaalalcíl fo$át áJ'u1t e]-' B Eá6ík' hosr utánpót1águnk kóp1rrs61óí
a' o8y'etlon gzabó Éva k1véte]'óvcl 

'tou 
tualtak atöt1t6b€ JutDÍ. üe€]-epgté sekbBn EéE volt h1_

ány. Bá:tvöl8rí' qr]'ácÉJr' oyötüg$Ér zaabka híoEós6 okozott feJtörést a nézőne}, de a leg_
tlaB/obb fGltÍttIést BeJt6 Ílitíkó okozta' seikor kíesott a kü&épdöatő izgalEaa légkt'rében.
Pcall8 éz .t6'őckbea Kt{taóen noE8ott é* nozgáaáa lohgtett látni' ho&r folkészült a kiiz_
l1.1cr.. Itt vér'€tt o1 gza].oatav tratalí'r éE s^ik.!.yné 1s. l'tóbbl a d't'lt6beJutásért
xoltcB1Bávc1 vl"vott !a8y haroot d6 obből a tostvérharcból tr rtgg1né keriilt k1 srőziosén.
N.rtotíDé a a1dnt6boü 1s lgea áót Ttvltt' BokJí1g o8élyége vo}t áz elg6 be]-!mót da osak
Íglc!€n Ycrátó1 c1szelvgü6tt vÓ!€sd 8o ütd.l! ssott kl a vámrrínyo8ok közlll ó8 ke1Lctt neg-
llógpiln1e az lgoa al6ke16 EÉgod'k helyrzásselr Juhásg Kata]"1b' a vg'f'eny eyő%taEa, b!z-
iosan éa nogélilgEe1t.n Jutott az c1a6 h31y bl!:tokába. Íyügoatt 1alg8E6tte]' rrlvott' talá].a-
taít fc1trra6 bíztoDsággal b9lygzt! o1 311.de1.tn. tueorőgÜra:rapodáaa liuvoldotss; d6 is_
[o1áaá aá'úl répertoá}íálla.k Yá].tozatoBtágára koIl é f,1ty.leí t fgIhívn1. Á III: ho1y Kováca
LaJosnónak Jutott' €lki Br6z6itng{t íijlér1yes blztonsríggal azgregto' vereségelt p€alg B
ula:lnálts trrsa'álnnJral 5uot1vaalt6. Jó talogállapota rendazsreg ed'zrísére gng6d' }svctkezt3tb!'.
Ivlx61etlon Yola ilr. azép heLyazéeét suorga1naa EunkíJrínék tögzönbet1' a'nLve1 a ji'vőben t8
lág sok aíkert fot aretní. $zEbó EYa 1ett az v. helyeEett ég t61e YárJut loB{nkíbb tava-
1'1 bornbas''t.rcÍack Ee8rrJltáséval az utáEpótlás kópríealőJének bgtórésót e2 álvoDalba.
Á5 utóbb'. hárots bglyozattn.k asÉollBá:r 4-4 győzeLae volto l,.Ir h€lyozott !Íorvay zsuzsa
volt 3 gy6ze1dMo].' lrII. DöE6t}v 2 €y{zcle@el és 1rIIÍ. londglétlvtná o &r6u91omg1.

A vclBany EöÍdüláLeny roaalozégbcn' Jó bíráskotráe nollÜtt BaJlott t9.
Fóbd.r{tl Pa1óc8 ErdTo és laoBéry Náurnór Yo].ta}.

Á soroaat folytatása
a 'fér{t*t rvlv k noa nye gyti].t egybe
uo6 EoBt sgE 1ett aagyobb' !é 81g 

' 
r cEett látttL tra8Lku8 so'Eu ollnpLal baJnokunk' Na-

bog Erd'e lezécnényozé sáb I létes{tlt vtv baJlókot Elirg6_for8 v1v rrrípség6e1 b népE81tv6.
Helyog YoLta' ha a rendcz ggyoa let 8aboa hilrc rdongLt a tore! f,alán uélt u don nog_
6lslíten6.

Pcrszc log koll állBpltarrl'' hogr a tgTgE _ Mr nlatagzer{lcn rgrrilt gho z_
ák áB kols9er crr exs6rangu v1Lágítá6a van - aagy verEo4yak rendczéa rc no! alkalEas.

Áz c18nérk zéEék Yd8t'16n&í íg othu' atnak' raa'rt csek e-3 páBtot 16ttot fcláu1tan1 rás a
} ! lrág clh9llrézésc nggolalhatstlen Ldrdé B 6 tolstsb n.

Á vo3ssnyoa clnDÉcua a' 'Bcf 
kivétBldvel talJos t6rv1v gálitctlt 3llrtdult 

'!'ár!áue!!.rt 44 voll az Índrrl tr rlráEa. A, e1s6 fordul bat cooportJába! nítt(l3ntitt akaatt
neglepetéar ésaároa, &as'áat do f,61áa F31kay dr. i1yen ko?aí kleBéséro as!! szá.Bítottunk.
l vcazgalglEcE II. fo'alul balr gaD lsradiak al e !aé81 poté 6k' dc azek í eva a kt'aépd ut bgn
kBvot}ezEtt be''ebol k18sgtt PEoséry Kágu r ée sz6cs BcrtalaD. ?aceéry !u].téví Lríbsdliil -
'6!ak 

kÜvotkozndByclt Dehozcrx hcved rí. Á klalBku}t ayÓlca' at nt6bon NarB]ut1 a'ort6 9z6-
ro'tc Bc8 a 6r ugleot cavlkoY3É}cr o16tt. u{ndkgtten osat a il nt bgn teláttak !a8u}Ía.
alg fot!áJubtl or6oca lLtltkiiu tt az 1dény k6gd9te. Á haJnéiltk !.ttalvry lÍí gl /lsE/ v 1t
akluék lyugodt ' atilusog viv nodora 1"ndiiletes feJl <Líersx' tamlEkodik és a veroeay r-
"ot!déts3 

n681cpétésát képeztai c8ak találatanínnJtal laradt 1o t61e a IY.trelyezgtt szab
36rldot /D aga/. Áz v.F{t1tjp Mí}tríly 1.tt' akí 

"epgz 
dl'hr a! vtvott| vo].ta} Tenck pí11ana_

ta1' an1t álthetetletl kÍ-ha&lások k Ygttek. r!a'Ülrt1 IJá8z16 dg a:rosL J zgef fo}plá'l klvítl
valtlra}. Á. ut bb1 

'áradts{ígtxi]. 
palagzkoallk. Á at nt6 utola belyezettJ3 R Ba c{íbo! /osc/Yolt' alc1 Ltlzddkípasségb l J 'J. vLzagÁzott. ls 9186 k6t folalul b l csak koroény és Ízgal aE

holtvÚr8eny után tudott továbbke'tilDl. } blrríkr Dlr.Baltbazá! lÉloa éB Dr.Borcs Era

' tnnak ilaoáro, }rogl a vrrBenytochnrke1 leboqyo].ításában hírírryok Bodllt.k
Íel' a Y3rseny glnín ég B kkBn6!6ntcget1 bonyol aott 1.' a,d. g f6btráL ér.ilangl

eu tIJpestí. D zsa kétnapos YÍvdYÍ.sdala vo]"t' am{.kcr
1sndt az E tv s_utcaL rrív terenben. A tergn g&J*

IB



l válo8ató velso4yek sorát a vtirör lltotgor á1ta1' reudezett párbal t6rYer-goly kÜYotta Jeauá'! 2&29.-én. Az első napon a 8poltcaaÍIrokban' & ryígoatí& ű-poa a vaeas-
toronb€nr A 

'á1o8Etó 
YergonyoL tonolyBágtít Jelantl' hosr ezen a vorBenyslt a iővá:sos óg a

rr''ilék va18D6nnyL azábbajövő prírbal t6rrrtvóJa elltrd'uit a ].ábát fáJlEl; sákovro. kívát?_léval. Á rendczőeég _ oelJmek _taeJ a.Lt az o 6rLk f6bÍJr5 
' 

Ngdgozb L{í9z1ó a!r. gzeBályén E-vlll !sn'1gEs''ük' a J619nt&eBő 44 vtvót nyolc öt6E és h&tog cEot}oltra oaztotta' g'Dí
1úlbal tőrversenyelaé l 1€aa1ább 1s 9zoketlán. ríár itt k'.osgtt a k1ttinő Préda ós'sági' ski-Lt a Yéaaa í1atal vivóJa' Nots€re íitött 61 B továbbJutást61, torníbbá !üarosi J6aseir'akí
aruel a var's6ny lo8nasrobb á'{oké€séaet okozta. Az át].va naiadó 24 r1ró ke!ü}t á 1I.forilulóba Íeét hatos qEop'oltokba. Irrrren eggtt kl Balthazá', nsbár' larka€'gzücs és a fí-atal sz€kerea. A kBzópali'ntőb€n a két vldékl vl'vó 

' D94.os !éla éa r.uagJr Pál' he].ytáuááá-
nak iirvena}rettílrrk' aldk naglm6vÍ1 e1].e!fete1k6t kitzal.lenTB ké8ztgtték. És nen erednényte-loniÍl. Á kídakult r\yoloas alöntő k1eryensulyoaott g116nfe1ek kíizdebét hozta' vé gÍÍ1 1sá1Ío kerillt 4 grőze!.eluet és 3 voreség6e1 6t vivó' ale 8'z uto].aó helyezett schi1ttnek tskét gy_6zollc v'olt. ÉJfél felé Járt az idő, aro1kor az titös }roLtverseny az o186 helyórt
YéBgtárt. E1só ltely'e 3-] 8yőzeleme!. a két legkiizdőképcsgbb versenyző, Gábor és iúrány
Jutott. Áz uJ abb párvíada].t &íboT nyelte ne8 ggr ta].álatHitönbeé gge1. irl. Kausz d'r.,Ív. Lcndvay' Bk1 a t6r9á1ogéton lrrtatott for'náJát és feJ16déedt nógerós1tette. v. B.ilacy
/azo7tnk/ vI. váry Átti1a /Bvsc./ yII: DenssE lsÚoLnok/ vlll;schltÍt' /v.lí./

A Élbal tőrversonn]r€l sgyiitóben rendszte a vasas s.c.Pasárétl terrnébenc', oLaő kard'váLogétó veTseÍlYt is. Nen nagJron Ez€reucsés' goaiiolat Lgy tainörLt€ní a ver-gslygket 
' 

do nínd6n vaLószintlség szorínt szüks,5g törv'ínit bont és éImek neg van a Daga
oke. Mlttalcnagotro a vctaenyt réndgző egyosü1etr6 l'].yenkor fokozott&bb feladatok hánrlnak.
Á köziJlsé8 olttgly.zéséTe és kéngrelnére nasrobb gondot ke1l ford'ítani. Pé idául té].i 1dób€í$luhatár Í.láu1tágá'ól kell goudoskod'n!-. Nern kLvántratJuk' hosl téli kabátbaJa órák hoEszat
ácao'ogJoa s látogató caak azért' lrert 6 vivóversenyt atÁ:r láint.

l vg'sorry 'teclmlta' ]'3boqyol1tásába í8 hlbB csuazott. .6' kikiild'ij t t v€r_!€'ybírák - ba geyálta].ában v_oltak 11yen3k - szeEélyr lsDeretl.!, nert a v6r3enyb1!ákúl|e E zékét 'a -versenJrrgnatczóség nen i<apta nes. Drnl! kilveikeznéírye 1eh6teit; 
-hosr 

eelp€oport uérkőzéselt oorerrtct!' nint zsl'i!i61nök' a oggportban vtvó iáaik aegy iersenyzí
}6zrgníltödé 9óYe1 tudta cEak lebonyolítanL. tlogy a9 DeanÉar nora helyos j! ncro a szabá_lyolcrak ncglcleló. azt neE kel1 bővobben gcóotglní.

íadclról a vorÉor'Jr- J 68yzó t*'nyvbő t ía n6g].ehetne xy6zótln1. ha azt dpál!B'! loe€fele].óon kltöltená}. Dd -ó' itr6s és hlányos. rzért van sziit<eég verÁenyt1tkárra,
az ő fq].aatata'g J.g}'z6kÜnyv vdzetése. tltányulk a veTsenyJ osrzőkiJnyv al;bása ls. Ezt a
Ygr9EnÜ tét főbí'ltíJáa8k rovÉBára 1rbatJuk' az ő aláirásuk 

'rrs 
rriir á verseny5 egyztkíny9 é"_

vrÍnyte1cu1

l Yerseny kl'l€nccs dijntőJéban /-!!jlétt volt lc1lencos a atöntő, anikor
az alőző háron válogatóa caal nyolcas itöntót vivtét? _/' M6szénq kiizdonLtuatága 3s uJabb
f,ejIőiláse volt Ürv6rxdets9. Eét g/6uo1sMg1 kgru].t holtvers3nybg az eLeő hslJrért DglDoky
Gáborralr a}ít a vo]'se4y 3oraát clilt'ltő aggzóbaa 5!1_!o srőzött 1é. II1. dr.Szerencsdg
üóz83f 19tt' aktnek tochaLkal flnolgí8at sokszor nen nye"7trk kgt16 néttánylágTs a zEü:.1
r{qgér61. Eélyeáobbr keníayabb rriYónodot?a koll áttóTnl.' da fő1ee nasrobb küzal8nÍtu_
dágra. Iv.Bakonyl Pétor /!{SE/ v. RoEtá6 Ttbor 

^.M./ 
vI. Dgnstg! kíroly /c5epgl/ vll.rc!-

ilclényt tAnÁg |Bvsc/, VIII. é8 IÍ. }éuta r1bor /ÍsE/ és liiolaYcslk fudr. /osc/. gz3zon-
eloJl kolep.g fotÍát áru1tak cl. Kö Bü].ük zéhányan k6dvte1€n{t1 vlvta}' anL l.lyenkor fel-
tü:r6 Ja]'o}rBés. E6y9a l1 Rogtá' T1bor a,nb1c1ózus, !-6ndiilatos vívásrít diosérhotJük' aktnok
1a1.1 follriJa gr{aon fglf,c].ó ivel.

Klcll Kálnán

Á Buda.Degt Lfíusá.|l n l t6T alDoksáEot fEbr. 4.-én renalettc aag a BYSZ.
Bz t'.D Eaa E6tvi's utca1 vtv tcr:odben. Áz-íniiuÍ6t_@-ízálre /3?/ Eegfglgtt a várakozág-
8att8 v.Tr.Dv sgtnvonala, a'onbalr ba&/ott n Dt ttvlílnlv&l t rnaga utáa. Á gzáraz t rrel rr1_
Yott aolcJtÜz fortlul g ryctlcn ncglcpctésc volt &até]-yl |Bp.ronvéd'/ blaeáse, akd czut-tal 1y.! fot!áJ a alatt Y'vott 9 1i1c8ri poD rlolta! tel'aE'n rendb n. 4' EleÍtlonog tlát-
ralY&l vtvott holtvá'Egayb'n 4!j sJiíDyba'! alullr'radt. Á il6nt ng8glGt'ct sm BÍíloEá
uc8' ralÓE61t gl6zcl t botla. 

^2 
IJ.D zaa vergrnyu J. ai azt baJnoksás Úta szennel íátha_t a! áokat f,eJl il tt, ktilua scn lábnu:rtáJ a Javult. &ibl' Ilittk crcitnéay a gzsroDléla ls

r9



r.81ot'até'íla} a'áBít - d. oErk 
',k&aÍ' 

ba a !'uauta c'aat'.éayt va3s!üt f1s/elcEba. YlYá'.
rlipJán tou.'.ú Ec8árdoEr].t'a le'rltlt a Dá'oattk holJrrc, .6t edd1gí fcj]-óalé8e tovább'.
aítcrepo aIrged tövctkeztgtn:t. t' egíez vcrscny aorcn igr.alül ő v.6'é1ye2tott. ntü'Fá
6r6acLudü. 8zabó Dóra ozuital í8 bsváltotta a llozzá fli'öt' renényoLat nc}ú aconbalt tcoh_
rtl'ba1l'8g ó5 taLt'.ka1J"aa 1s tta6/oa goL.t t.11 eé8 f6J1ó'rnl6. Eroataóayol't gzíntc L1záróla,-
gpraB orr* lobba^aá konygí8áDak }Ü3!E!b.tí. Dér Eéke gzuttd balvát\yabbaa szrrgPolt' !1nt
vÁrürl. íoB8Eu tánaaláBa.'. J'3ndr. a.n gÍke'{tltqk E níbátry YÚ!99ó 8ét aÍura} kgszöD'h€tl' bog'
.gvoLlr1rr haroúoilorlát o1lo'xf'].'{ trá! }c&al1t ld'1EoÍ'rr1' aőt negtdáltáL olIgas'grát i6. l
b.Jnotgág croibdrgrrr l.Bri1öplró lÜ.üzaz/, II.Bób1s /í'/sc/' tIl.s'abó Dóra /Józseflátoa/,
ÍYr Dár /o$c/, ltaBgÍ.tóaz /Bvsc!, 1l:t. sltnonffy n.Dó'aé/. YIl;xa'gal' IBp.latőfr./ | \ElÍ.sza_
bó |Ysaa/, Itrrxatrgliga /3v80r. Íi.6bír:álkt dr.loritaü LaJo' éÚ ab.r'1kay And!á3.

EEr aappal kég6bb torttlt so'r ,/Febr.5._áv 8 BrritaDoat 1fju8á*í párbaj t6]r
brínolsásra utn/3Bo'air ae EdlYós utoá-oRn. az a 'oatrnoiaág 8;1nvoffi

ldt Yrla'Denny'' DUsBtt. rí&{ijsEz. 18 v8'g'4yrő 1ndu1t. .rdk kÚ'ött 
't 

r gzr}c-
Dclt é taYrlyt atöDt6 négy ré6ÍtvÜv6t e.!é azbaB a' írJu!ást }orhatár tullápéae' róesbou
lérttlér /ach,a at/ E1att; I8y co'(8t aoE lg válhattulk a Y.!geqyt{'].r 

'.ntább, 
orat arra volt

Jór boty Ácgúz''1lk 
'ajon 

a DoBt kj.ö:P6Bedett ífJugáé.8k h.lyóbe ktl té!'o.L és DílJrcn f.1-
ké'rült!ca8!l 'c!dc1lo'n'k. 

Lz cl'ő bÜlyórt lcD'Y.Eíí ós 8'.t're9 Tl'ott ho1tvcr'.qyt.
Fclrrvarí' hoaa'u tologatág uiáa a8y H's'Btds6al 5r5-rc nJr.rt s t6y 6 ezlrcltc Ea8 a baJ-
noti cínct a' rÍra aol*al oeélyoa'lb g'.kc'iaa .16tt. trenÍv.cí' bár btztatóala EorBott'
qá8 !!1!atla i.llább t6rÜ!6' llut Élbadtőr9rvó' d. csréal.t.' teucaltDóuyc réváa ne5ór-
ilülettc! .1ő!t6 lcg 8'.trrcat' elú kütönörca a atönt6 á1c'é! Lgaa blzolJrü&laaul YíYott.
ícaerc ig ególygr volt a baJnokság ncgnvcr{sérc' ho6r .z rt.o 81}6rllJ.t &bba.rt rrag/ !ó.ra
Yáa a'!aPí b.ptróuÉru vtvágá[akl' EoalBélyctt l.lonyvgoL /lYsc/' II.sE.kQrda /Y.v.t./,
IÍI.I{6!á!á |vesasl. ÍY;sÍsa /Batowtt/, Y.No8ák /BTgc/' vl.Er.itős /wsc/ TÍIl$zabó fl.rÁot./,
vI1l.rálvöleyi /bvBa/. ű: I(Üvcad1 F.Dózga/. l6b1rák: Mbo &r6atáv és l(6b!1 b11.

ttotrrrlr {-5.-én a Bvsc. lT,T.os?tá1rnr n6j. tőrrer!enyt lcBtlozott a Ta!áo6
Eorul1 Y1Yo!O!a!oa!l. I Yrra',.yen naffi.t{rao Y:.va EÚ au
.1g6 fo'!üulóbrJE. t ktg bofo8Bdól(dpoEB48tl t.ro!b.! 1gan ua6r 

'61{iatatot 
áololtctt l arípcs

gár{a varacayczt.táss r eEt a lehetőgé8elih.8 [értca ía3n Jól oldotta n68 a v.!o€!y r.!'-
degőaégg] l Y.ra.!y folJrl'nÁyr kttIÜrő8.bb !0e81ep€tés n e szülotott' a alönt6ba! t ér ? gő-
rclnag' Da'á'dy dB 8LD.a v1Yott hott'.f'c{/t ez ó!.Bó habÉrt. Á Buétvivás sor{a Dolási[t
íó Y1vá3ge1 lll.-ta ayőriótt Ütl.!f,eL. .ucn. I. Daeááalv /osc/. rlaíL'lon /spartaqu'/'
III:B.ÍÉaí /BpararőrL/ ' IY] Bartba /vtsc/' !. D€s'.rf'' n.ilata/. lÍÍ:ralEorí 1iEtrltrorca/o
ÍII ixázuél,/osc/' rIII i colub1a! /Bvsc/' Ix;r6ro1yft /Bvsc/a
r6bírálr lcÍty ÍEs és lendvay Láaz1ó.

o!8záBoa lf-'iusáB1 ka3alY€r'onyt rendozett usra.ncsal fcbr. 5._ín e 3p.Ird_
rös ugteor. .l vcrieqy 1rdnt l.g€n !a6Í órd.k16déE 4É]'váRu1t DÉg {5 l/elscnyz6 Jolent log
8 varB6rry kgailctáre. .d naryIátelánr nez6rmye1 Ltt 1B Elkerasen bonyolltották la a ve:r
sanJrt ' 

aBalJnlok itönt6Jéb6! a üat.o'oá 1fJu8á8íak renokeltetr Á Eánna!8 t.8tYarok haj sz{1
h1'áD auolo' arad'uánnygl t6rü1tsk cz o].g6 Mt halyra. lerenc san/ 8J'6zo1Öm6l gzcfsett t.-
Y66gbbét tgatY{t{tr,óLo A Iv. holyszott laÍót_tól ezonbaa ézuital uá' több.t vá}tun&.
Í llE'-'nn.ng J.' Itr Eannang F. 

' IÍI.üE€9' /í1trathlíÍlaJt ücteoroeok/' IY.üarót /Bv80/i Y.Na&r
/mm'z/, l'x.toroaczy /ttotc'rr/. vrÍ.B8d]iányr /Bp.Bowéa/, vIII:Báalsr /ccal.Úlrck/,
r6bÍtd}' Fulóp Bá]'bt á' GyárÍág rtt lá.

' Á cBcDo]' Ilrogztáljnl !6Í t6rv.ra.nyt rcnal.zett 
'.bnr{i! 

].z.Jn 3t h8.13
!eT]' Ytvollraloao. PoTt grB!ÉIErT !' 

'lgofordulóbaa' Übből a f,oraúóból k1yé t.l aé]'ttll a' Üaélyes Y.r'6tty'6& Jutottel továbbr a
töv6tl.'6 f,oritulóban lroBbeJ! nár gokkal bobyolultabb h.tya3t.t rlrbrltat tl. Itt klcrgtt
Í!r.b {Ü DanÁaity ók1!rt61 a.! L.tt vo1aa ro8l.Dctas ba tovdbb Jutrltt: á ilöntőb. lrrtár Eó-
tlgna* á' a gz.!.dL PrrEztaíIak g{tsr"lllt a logköDüy.bbelr' a dórr!6b.n.!utár n1adtctt6'ü!-
lak YE].lEiYel brrlvályabban n6Bt & Yl'váa. Á döntóbé'l l,ukovj.ob!á aorra lr6r6ztc elndcrr
.uc!'clét a1!6 Ml'. cB/éltelll ncu volt Yeszólybcn - }ár hárc! c86!tóáébon o'él lr3
á1].ás utá! tuarott 6y6'ü1. Ezik Ltj'1t1 azanbaD ha 61 1r l{|3zttott 

"ol'[ cgcret' n6g
a,lto' j.. boltvora'cuy !óiHtl ay3'1 a v.ra€nyt. najte kívül ld'B íó1 Ylvot+ !ób1s és a 

'róar-nu6rágrírbl1!t61 f.líött For8Áaa. Br.alnány6tt l.Írrtovlobrú /aacpol/, Ir. Bóbl. /3ysc/'
ÍÍI.loréo. /tódn.!óYá.áÍüc1y/' Ít..Iózsa /WfB|, Y.h,rgtay /sBaBad/, YI.Bartóo! /BYsc/'
vll.8'abó /Bv!c,/' TrIl.8ólyon /Bp.Hoavódl/1 F6b1'ráLr ilt.3altbrgár Í.aJos óa atril{osoqyl b11.

l yör6. c8Lllqr T!8ltor|srár Y1vó 8?@
roDderott felr. ta.
/5o roraalgú/ lplült ö38!ol A 6c1c'tE!őt 4yo1c cBopoftban YrYtáE é. cbb61 négyb.n c8ak
bbltÍara.Dy utáa il61t cl }1 Jut tot{bb; &á.k ellenérg Eóg16p.tóB n'e szltlctatt; Á kö-
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9óp'itórttóba!' Illllbílla k198ós9 ke1toit f,e]-türéEt. Áz.lEő h€1Jélt DoEotc! íc &Yláol Ll{li
Ylvtak bolt?.ttGnyt.

Á aaÜrtét Dclot'r 4y9irt6 - !'eb6z.a 5a4-rq. Úazel ó nyeltc a vclscn't la.
fudckeg nc8J.g/gzu1' hogJr Kovécslgk' bá! két o-ás ry6sebc 1s vo].t' u1Ddö!árc cgy t l'á-
1atta1 voli Jobb talél&tará4ya az 18€n e8rett1.t6a tel'oBltBéByt ayuJ tó D.rct.!acl. Bu't{.
é6 Kö!Eöc''. 38é3zoB Jól Ytvott rB alk{o!Da]"' alc r8yllíik a3t! tualott tstJrd.a oE6'tébcn
logé}íbb löz31 é&rgnl6 toucrl'tD{inyt ByuJ t€!1. Erodqíayclt l.Dcnetcr /osc/' Il.rováo'
/Bp.l'owéd'/ III.ruJtá' 

^vsc/' 
Iv.Körnöcal. lc'epal/, Y.Eelena_n /Bysc/' yl.s'llváBry

/^sr./. vÍT.btor&al 8. /Bp.BonvÚil/, vIrI.LéDárt /^sÍ/. ű.ítsLábí /Bp.HouvÉ.l/.
}'6bí'ákr laráttr CEaba ó'. ÍlaveIala v1ktoT.
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IlolyBzüke Eí!.tt a Ylató k1 YcrgaDJr.k beázáúolóJát Lövcttc8ő ezánrrnltran hoz'uto

D zga
Dzsa :

BVSC
osc
o8s
D sse
Botoaut

IIn

Ilonvád
osg
Vaea"s
Tasae
osc
Vasas
ELektronoa
B]ísc
V.CsLJ.1ag
BVSC
VasaE
BVSC
Betonut
BVSC
Elektr"'onos
Vasar
Honv d
Spartacue

' Vasae
Vassg
VasaE
0sc
D zsa
osc
Spartacus
osc
OgC !

osc

Terebasy Áms
Terebeey oéaE
E't.már sándor
Vadászffy Áttíla
Veozán János
r.Zélrírry Áirtal

osz tályt

Kopasz Ime
K bel" tu{ll
dr.Krrn lxísz].
Kun Tanás
Irukovlts lgtván
Morík Lász1
I{a6r ,I zsef,
Nenere zoltán
tÜéneth Áopae
0szoLy Gy rry
Patakt szí].árd
Fál T1bor
?álnány Tgtván
PerJánooÍ $ríndor
Perlaky lríezl, 

'Fyabllla Gy rgy
Eábc ousatáv
Rátkay Zsolt
B vfy Maa
Sohn1tt Pá].
Schnur Járros
Soefranz TaF'ás
$Í.na Istv{án
S ha; L'ása].
Szab fuím]. 1II 

"szathrnáry Dczg6
&zása AleJoe
$zener{dy Gy renr

2l

CecpsL
CacpcL
0sc
$partacus
HLektropor
tetoon

VaseB
D ssa
osc
os0
Elektmnos
III.ker. Í.V.Eo
Csepel
Yaeaa
BVSC
Honv d
Elektrorcs
Csepol
Honvéd
E].ektmnos
D zsa
D zsa
Yasas
Spartacus
Spartacuo
Hctoor
III.kor. T.Y.E.
VEsag
Betoaut
Eonvéd'
osc
BVSC
?et fi
CsepeL

/folytat lu},/

A rŐrÁnosl MII,{Ő*ITETT VER;EIvYVIVuK
TV VIUGYZEKE

1960 évct beaártíleg

hrrk Etc]"e iJrslaá].].1táse
3. Eiia1enéay

$Írrr * ,ngpry

I oosztá].y bgfeÍ ezése t

8onodl LaJoa
sgab sán or
sEandavár:y oy rgy
Ilzolényl István
dr.szeronogés .I zgcf
8z6ke lváa
$ctloe LaJoe

Bgráth Jánog
B koffy Dsas
Btr Géaa
Bottka Ígtván
Osap Eda
Czoogek I'ága]'
Da.drí'nyí MÍkl E
Da^ncstxízy Ghrsztáv
Drívíd Káro].y
EW s Gríbor
En r5r Csaba
Farkas ldgzl
Furkae sándor
Fenyvesí Csaba
itr"F61dt Gríbor
0anzau6b Péter
GergeLy M1hály
oervrín A]"bln
GyijngyiJssL Zoltán.
HaJ du Istv.íl
IlaJnal Béla
Heinemann IstY{n
!Ir.q;rad,1 Alfons
dr.Kauaz Ístván
KáLlay Zoltán
Keserii Jánoa
dr.Kléh-Belnlo Idel1
KocsÍs János



Ápr'1]-íg 2 - 4.
4.
9.

x? -?3.

23.

16.

nPannonÍ.a Krrpafr

IIro. kard' t'Fc1azabadu].ásí enlé|verseny''
Íroszt. párbaJt6r
Iroszt. kard,
IfJuságt férf1 t r
nBtrdapcst Kupan ÍfJ. n í t r
II.oggt. "férfí t r
IIÍ"osat. férfÍ t r
IfJuságl kard
IfJuságÍ karlil

Tl.oszt . férrft t r és ífJ. n 'J- t r
IT.oszt. kard.
Il.oszt. n Í t r ée 1fJ. férfL t r
II.osat. kard és 1f,J. férft t r
III.oszt. férfí t r és ífJ. n L t n
IlT.oszt. n Í t r és tfJ. férfí t r
Ifjusagí férfÍ t r
országog vídékL feIn tt egyénÍ baJnoksrígok
IT.osat. Budapest férf1 és n 1 t r osapat-
baJnokság
II.oszt. kard
III.oszt.n1tr
II.oszt. ka^rd
Il.oszt. férfj- t r és ífJ. n L t r
ÍII.ogat. kard
III.oszt. kard
11I.oszt. karcl
ÍII.oszt. férft t r

30. TII.oszt. párbajt r
II.ogzt. kard és IIIooSZt. párbajt r
II.oszt. férfL t r
Ilrosu tr karcl /tr'rdész Kupa/
IÍI.oszt. n í t r

Markusovszky Kupa
III.osut.nitr
IlI.oszt. kuTd

RendezÍ.t

Sonogy meryeÍ $ztjv.

IbbrecenÍ VLv Saijv.
Csepel SC.
Vasag
Honvéd
BVSZ.
0y rl E"IO.
Gyoma
Hevee negyeí SziJv.
Nagykanízsa
Vasas-Betonut
szege í EAC
Pécs1 VSK
Szol-nok
Veszprémi Ha]-a&ís
Mak l Vasutas
székesfehérvár1 Vagas

IvrySZ /Bud.apest/

BVSZ

illTK
Pet fí
Gy rl ETO.
$zol"nck

Sa1g tartJán1 nr.NyÁsz
Keszthel-yi MAV
Bé ké scsaba
Soproni }ÍAFc

MTK.
Pécsi EAc
Dí sgy rii WK.
Soproní MAFO
Szegedi Vasutas
Szonbathe].yÍ Haladi{ s
Egri Sporbiskola
Kccskemét

A versenyek Begtrendez so esak akkor vehet biztosra' ha azo}r 1 k11rás 1s érkezik.

{ searlacgs Y.1,v szakosztály kozden nyeuésére, ktívetésre méIt negál1a-
pot1ásrrJutottn,Mffiro$C.szakosztá1Wegeteé8e.Ásaztl
napokat Jel ltek k[' nelyeken yLv ík ktj].cstÍn sen látosatJák esymás edzéselt és kezd
Yorgalryr 1kb I sgEcál].Ított osapatokkal barátságcls nérk aáseket bonyo].Í.tanak le.

Ára píldányonként 3.- Ft
Bzerkeszt sésl V.IIoLd rrr1o
TIr6tro 22L. TeLofsnl 12L-117.

SzerkesztÍl a Szerkeszt B1zottsae
szerkeszt g cábor J zsef
MegJe].enLk minden tr 15.-én.

KésatÍlt a statísztj-kaí K1ad Vállalat nypnd'áJában
Fele1 s vezet l Garád.1 Íxígzl

563 /t96L.


