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Á 'Budapestl vBhez hasonl an az lalel országo8 leln6tt vlY bdnokságok a meglepetések
balnoksá,qat voltak' Ezuttal is halomra d ltek a hosszu évek la szllártlaD tal'tott hegem ntdk Ezuitál a lel.
kesedés aratta elsdsorban a babérokal }Ia a meglepetésekben rangsot't akarnánk fel'í ltffiL talán els6 be'
lyen kell megemllteniin} az osc ÍérÍt t6r csapatának gy zekf'él' ameuyel a B\tsc{ ktiitijtte a szírnára blztos-
nak kítsz nyeregb l Tette ezl az egyelemtslák flalal' mondhatnl nnévlelen'' ív kb l tíll lelkes csapata.
Meg kell azonban elnll1enii k' hogy a Bvsc kénytelen voll a sériilt ozvlkovszkJ,'l nétkiilijznl
Az osc még egy máslk ugyanllyen nagy jelent ségii meglepetéssel ts szolgált párb41 rbe!. Pont rnoal
tudta kétválká_ Ielrtetnt a_-ézfu:te vílog'a-o-tt számbá rnen Vijrijs Meteor csapÁríq ámkoi peillg sajdi soratb l
btányzoll egytk legiobb emberiik: Marosl Ehhez a kett s 61kerhe' csak gratulálhatuj n Mirdkett azl mutal-
Ja' hogy a viváshoz aportszerelet és sziv kell' alnlb l sajnos oly keYeset ialáIunL a mat élgárdábarL

A Bvsc-nek nem slkeriilt an t t rben sem meg riznle els ségéL Az t{ijáéledt D zsa meg_
érdemellen h dliotta el t le a bajnokl cimet ilnpondl Íijlérmyel és ez els sorban Kerteshé érderne. Meg kell
en tleDt hogy az oSC ttt ls m4dnem heglepetéssel slolgát' mert egyetlen talílaton mutott''hogy meg rteh
ver.te a D zsát és Gy khegyl a Rejt elleni csijrtében lgen kijzel áuott ehhez az egy találatboz' trlszen 3:2
arányban vezeietl

Noha a vasas csak rnegvédte a laYab/t b4inoki clrnél, mégls meglepe1ésnek számll hogy
Kovács Pál nélkiit a Kárpátlval ésa ragyog Íormában vÍv BakonJrlval.' rendelkez uonYéd egyii1tesét megYer-
te. !bbe! els sorban Meszéláé az érderrr. Nleglepelés az ls' hogy a lavalJrl rnásodlk helyeze{l v.Nleteor az
ldén még d nt be sem jutotL ltt ts az osc lelkes egyiittese okozta a meglepetésl tgaz ugyan' hogy a Mele-
or Gerrevlcheq BerczellJm íeliil még uorválhot sem tudta csatasorba állllanl. A csapalb4jnokságnak van még
e!íy tellemes meglepetése. Nem az éler{ár k kijz tt találkoztunk ezzel' |\arrern a lÁg'lalalabb utánp tlás sorá_
barlEg' tlzen t éves Íi blzonltotta be a gyakorlatbat! alr t mlltdk hangoztalunk' hogy rijvtd td alatt ered-
mén]rt lehet elérnt' ha a taktlka sztlárd technlkat alapoko! nJnrgszlk' ugy amtlrt arra a most nJrugalombavo-
nult " regeki' tanltottak

Az egyénl vergenyek nern hoztak ilysn nagy meglepetésekel tgyediil az volt váratlaq
hogyKovács -Attua kijzYetleniil' mhtegy stalétabolként vette ál a bqjnokl babér't az apJíl ]' Ebben azl hiszem
egyediil á a 8porttijrténetéberl A tijbbt szám nern hozott kiilijnijsebb szeizác| L Tal.ín csak az ijttusáz k
- elsdsorban F'erdln.íntly - kfttind szerepléséi kell ldemelniiDk miel tt átadn k a sz i azoklak a klvál gzak_
emberelorck' aktk a bdnokBtígok eseményell az alábblakban részletesen ér'tékeltk

El bb azonban még egy rbeglep6 tlijntésre kell felhÍYnwrk az egyesiiletek llgyelÚ l Ezuttal
alkalrnazta a két J blr és a Nlvsz ELlijksége els6 lzben azt az uJabb nemzetkijzl szabálJrt telies szlgorában'
amely szerlnl csonka csapal (rrárorn vív ) Eem állhat kl és ngmcsak az adott mérk6zését vésztt el' hanem
a folyamatban lév verseny Borán tovíbbt mérk zéseltdl ls vlsszalépettnek tek1ntend6. Nem ár't ha a fetel i-
lennem t r6d mséget a klubokban fetszámolják és a vétkesek ellenl e{árásl llyen szlgoru kijvetkezmén!'ek-
kel lrtkénygzerltlll Nem val az L osztálJba az olyan csapat' atnely nem tud négy tagot klálltlanl' bárlnl le
legyen eÍrnek az oka. De az Is Ea4 hogy annak a csapahak sem j solunk hosszrí életet az l' oszlá|ybar\
amelJmek tntéz Je csak a szabá|rok szlgorával tudta bíztoBtlaBl a bentmaradásl' mert vdh H fuqjá !Íí lett
volna az eredniéEy' hr a csonka caapatot a pástra elrgeallk-

BejtÍÍ n ik q' n i tÍirbajnok
Á Ytuanyl r bevezetése ta' szlrxle terméazeteB8é !-ált' hogy m4d mlnde! t rversenyen vá-

rauan er:ettmények ls sziiletnek- N l versenyeken ez még a Íszáraz Íeg]rverekt' korában Beur volt rltka tii-
nemény' lgy hátjogosa! Yártuk a b4nokl hét megtnalulása el tt' hogy a n6l egyént b4nok8.íg g meglepetések



vgrB€nye lesz. Nem !w tt't iénl Nót élgárdáÚk ugya r blzlosan áltta a sara! és a válogatottelöltek kijlö!i'.
eebb nóhézség nélk'rjl J-utottak el a nyolóas <töutőlg. Ez kétség'teléniü poztüYutÍl' épp ugy' mlnt a tlönt6k lolJra.
mén lttrr1alo1i frvrís szülvonata. Ánnak ellenére ugyanlB' hogy még ggytk verseryaőről sem lehqléü. azt Állta-
Dl' hoítf,, csucsÍorm{ábal szerepel - mégls azegész éTl lslldlBmBreteB mut}a broalrnét{rgLE4)en a versery
ráahját szempootbói lge! btztató képet rnutalotl

Az egy61t leueBltrnényok értékeléso sorá! legörYendoteBebb Jelenségként BeJtó vls8zetért
önbizal'náL jó vlvását könyvelhefliik el. amtnsk megalapotdsá8át a bukareail veraenyek acán ls lgazolta.
Kovácsné ' aáe|óz6 vrílogatón éreiheióett jobb for"nába! üYott' e!9! a vergenyqn llttábi iruünvtvá$n muta_
tott" DiJmötkv Ytvás{ín több;zör a kéz és láb'nuD}a öaazha|lg hlá4ya látszoü, MeDdelélytné lgen szép hevezést
ért et annú etlenére' hogy jó nz'*;al képességet dacát'a' 

'!kább 
konEaakclólra éptiett. székelyné Í6leg táma.

dásban volt ereoméiryei sialouiat uagy akarással és tgen btzlaióa! Yerselyzetl l\4orvay rÍ rlÖen vílogatón
blzloBalr keriilt dőntóbe, clélel6ür tenegftnényét azollbe a alötridk lolyamá! ggyszer sem tuttta meglslÍlá€líl
Juhász' rnhds!.ktnek egyeÜallgu o'bdBl€ vo$ de nagy balszergrtcaével Ygrse4yzetl

SzóbJ kell még Ke egtrtéról ts' 8ld már a vólogatottsdg kapr'{ában átott és ialán éppen emr
att esetl lí a ''legTdzósabb" Íor& óba!. Tgmperalrrantumos vMga blzotry néhány kiiüöldl cBapat eue! tE Jól
Jöheteí Yoln&

A közveüen ulá4ótláa adn9s az esl Eot'váth ldvétoléYel Yárakogásol alrrl slerepelt és ozt
8 télyt lehet tatán az egyéttl b4Bokságotou tapaszlaltak köziÜ Inlnt negaüYurnot megemlltenl

Végere{rnényében L Bdt6 ndrkó (nózsa) It xovácspé Nyrít't Magda (B'tIsc ) ÍL Dömölky Lyatla'
(v.rrael ) M luenaeléníné Ágoíon Judlt (Bllsc) v. s'éLov uboÍlté (Blr'sc) vL szalontal Katalln (osc) vIL Mot!
iay Zsúzea (Honvéa) v 

'Juhás& 
K aülh [osc ). FdbháLi dr.Roziao4yl György é6 szabó Pál.

N ü ŰÍíresapaŰ bo-jnoks lJjpesÚi D aEa
Á gg_apatbqinokBágok sorÍín az Uipestl D 

'sa ken J szellemben és ÍorrÍuíban kiizdd c6ap&-
ta lyItotta msg a késdbblekben ls lolíat d meglepetégsot ozatoL FelszabaduL bálor vlváBukkal szemben aBvsc csapa l nem trrdott haBoDl l l}d motÍyurÍokat íelvonultatÚ.l és igy nagyobb esétye ellenére át ketlett rr
ged!]te a hosBzu ávek ta véalett _b4nol clmel a D zsa-versenyzdtrrek- lí osc caapáu nshiflán meglepetést
okozolt' do végii.lls. meg kellett elégedrrb a Honvéd csapatáva! slembell klYtvofl & hellyel -_

' Á -b{nokságok bs'gJezése nsm Jglentl egyuttal a vtv éYad végét Á legnagyobb íeladalok
még hátra varnak és a fulkésziilée tovább lolyín Ahogy E l verseuyz lnket lsmetliit a Íétéizijlésben uem
lesz blb& tgT h"dt a versenyzéshez ldvánÜ* néL[. j B'erelcséL _

,_A végeredrrrény: L ÜJpestt D zsa (IieJt , Íe4esrné' Marosl HorTáth É" rvliipné és Dlugo[t}
szky) IL Bvsc (roYác8né' székelyné' Mendelénytné' szab t. Ánda, Trupkovlcs ) nt. o.sc (.runász. Kelemenszaloday' Gyi*hegyt r'ijldesué) tv. HonYéd (zEabka' Mor'vay' Gu.lác8y' csás!ár' Eroélyt). Áz L'oszlályb Í
klesett a Mmosz' amely c8at három versenlz Yel jelont meg g lg.y Ylsszatépéthek tekbt ttékF bbák: Pal cz Endre és Dalthazár LaJog' 

Sákovlcs J<ízseÍ

F rft Ű r bajnokt KannuŰi L ,ssl
- 12 vtv lé1nti pd!tr-a' hgg''y iis6zemé4e erejéi és eldijrltse }ít luel az országos Iér't t6rgg'yéDl bdDokl cl'! 1961-beD fu el{lmérkdzzsekel 3 Íor-du-l ba;l bolyolltoittík le. s ez komolv e} or tát te-

lentett a al nt bg Jutott vlv rlnat' Yersenyblr knak egtrlaránl Ar ols6 iordul 6 c-sopor{ában isoportonténi +vlv Jutd bvább és áI{alában az esélyesek Megrepetés azonban már ttt ts akaot. htizen a korábbt verse-
nyeken ttíl azgrepolt n Ba é8 a 

' 
adottságokkal rendelkez Terebessy Átos és tvtáy Attlla Hestek a toYábbl

kiizdelElekb L Ug'ya'nlly t! rí glépeté$teL Ezárnltott azonbart Kulcsár Litltlt vtvása, ioválbá Nemere és Trmár
kiizttdképességg' ameuJrol klharcolt& a toYábbj á l

Áz el6daint6l 4 csopottba.n vlvták és rntít mhdlg! ltt volt a legszoroaabb kijzdelglrL amelv
azouba! a továbbJut k !évaorá! n6m 

'ut 
H'e'ezésre. Meglep6 ktes6- nem vo[ az- bsél5resek l r r<r6ztt&tek éi

a nleglepstéaék Iordul ja cEat keuemgss1 hozolL.Kellemes meglepelés voll ela aorban Hil p'idtiin6 vtvága és
továhbJu sa' Nyomárkal egyetrletes' er te{es és akcl tlus vlvása és a llatal Nemerg egylzerÍi, sauanghet}.
tes - egyel re azonban még sgyoldalu - Ytv modora.

A k zépal nt6 2_ csopo$ába! a' eBélyea Y6r6eny96k csak arra ligygltek' hogy blz{ostt'rák
belytiket a _dt'nt ben és lgy-ez a fortlul rrgm hozott szIlvoualas liiizdetmeL Egyeo r"Í'acséiydÍ ke gtt er6-sen megkiizalenl a di'nt bejutásér't és caak holtverselybaB szerelté meg e_rie JogátNem rével slgmbon

Á d d6 kiizatelnokre azonban már cEat hél vtv á'llt Íel, mert cyur.|czái korábbr Bé',iilé-
sénet }dr{ulása mgggátolta a dijlt Yég|gvfuá6ábal].

Á balnoF ctmei {am! L4erl (BVSC) srerezte meg 5 gy6zolemtnel Egyerr clvlkoYÉzht-
t l- 6E6ttYedett _veroségel céltudatos' k9mÉny' c{ql(ran ratoB éB blutonságos vlvágeal sierezte gy zelmeÍ'
áu kép.ga-sége ée kiizdd Bzelleme klÍogástalaE vol| norn kockáztstott és egyszer'tl akcl tkal lepte rneg elleíÍelell oy 

'eLno 
megérdemell Yolt és nsm jelede1l mggtepet Bl.

Á ndsodlknak helyezettlgc,$lE (D zsa) áuagon leltin telggttnényt nyr{io xr Ú lecbltkal
íelké eziiltség' I 'talcttkal elgondolások kq'oll& er dméayét éa-- aml legitrwendeíesiebb- volt _ r{ har'cl glomst
kapcoolt vfráeához, a kemény, rámen B és robbaBékony harcmodott Ha ezt tovább fuqa Íoliozn! egé8zeB
klemelkedd eredményeket várhatu'rk t6l .

Á . harYnadthak helyezett Nyornártlal (Csepel) hozia _ tzake}nb rolnk egyi'nteti'i véleménlo
s)zertd - a alijtrt6 legkellomesobb meglepgtégéL Ebbotr" Pz évben'Íelnuiatott ÍeJt ttése ugrásizerii volt és m -de! Yonat}ozásbart sl nyére Yálto'ott letkésziiltsége. Á képe6 YoL J l tudoh gszpo 1osllat]l. sz llemes at_
c' kkal operált' nem volt s bezhetd olda.la. Talán egyBt lehet még 

'bládatként 
el4i -d'ultaDt; 

a- DasarlY éB aL-tir cselehnények 5 5 Í{s aráDy{t ÍordÍtga meE llrmelksal és átiit6 erq1ti vlvást csak támad szeueld
2



Á Ú'osa,s a ka,rd'esrapc;Úbrr-jnok
Az'ezéy7 ' rnagyar YlvóbajnoksÍígok sorozalál tn.tus 14-én a kardcsapatb4no]'í kiizdelrnek

!ár'lák be. Elmondhabuk' hogy ai- előző bajnokt c sat{ík sem szüköl}ödteL .parázs kiizdebnc'L1r6'11 1í5 nrc1lepo.
úsekberr, tle a kardósapatb{rok srígot beÍejezó vÁsA$l lol VÉo -értózés páratlan izgalrnai sokiilÍ emlék'zelo"
Bek rnaradnalL

Kétségteletr' hogy a kardcsapat-bdnoksíg küzdelmel e zuttal tnár a verseny napját rrIegelőz6
napokba[ elkezilóaltek tkkoi űáyaniB a isopo'rosttáÁ térdése köriil indult éles vlia. Á nyolc. L osztírlw
csiapat ugyants a tényleges eröviszo4yokaak megÍelelóen háron csopottba tagozódotl Nem vol1 kétsóÉles'
Áóoi a -öio"vuol Lrem;kódett a ttouvÉD é8 a vÁsÁs caapata, tnelyek +4 kiríló és kleqyensulyozo't! erőve|
iud;;k a kiizáelmekben résztveDnl Á mult évl másodlk helyezett vöRÖs n'ETEoR csapata a vlsszavonult Ge-
revlch Álaclár és a séri.ilt Ho!'váth zoltrín nélkiil erósea meggyengiilt éstgy a qvsGvel' valamlnt az osc-vel
laEíából a mezőny kijzéperejü csoporsának tagia. A MEDosz' BETo]\ÍUT és a ÍL oszttílyból lelkcrüll CStr]PllL

.sEiltu r"-et rasyjátót efyenÍd eróúsz{nyok ará-pján alko!ák a rnezőny harrl]adik csopor{áL

' 
Yttát a vöRÓs ME']Eon'úak az az lgér1ve vátotta ki, hogy a mult évl helyezését kérte'a

csopo!'tbeosztásEáI flgyelembeverrrr! MegÍitközött tehát 
' 

''jzerzett jog''{n áapuló, 
'olmáliB 

álláspont az er&
visionvok azerlntt tőiénó csoportosttrís-clvéveL A csoponbeosztás az utóbbt elv győzelrnóvel véczddö!L lgy
általánás megnyugYást keltett 

-az a csoportosltás' mely szertnt a döltő két biztos rósavpvóje: a IIo\V}D és
a vAsAs egi iso}oÍ.tua kerüI! mellettük két gyengébb csapat csak. azi a kérdést 1iBz!.lizza, hogy mebÍk log
ioziili& a'iáesésért küodenl,'- níg a másrk csopór'tba keiiilt e vöRös MET5oI| -BVSC-és oSC' aldk közi.il a
Bpot.tBzerii kiizdglem llsztázzá, hogy melytk két csapal YtYJa a délui'íní dijntő mérkózésell.

Ekként a tlélelótí elórnérkd zések az alábbl csoportosttísban Indul1iü: L csopoTt: ltoNvÉD'
vÁsÁs' csEPEI' MEDosZ' tL csoport: vÜnöS METEon' Bvsc' osc' BEToNUT.

. EEeg4sé4Jgb I. csopor.t vaBas_Medosz: 9:2' IÍonvéd-csepel: 9!3t lloÚvéd-N]edosz; 9:]-. \rA-
Bas.csepet: 91+. e;;i6EmE;; zi gi+i Döntóbe júott a vAsÁs és a ÍloNvÉD' IL ccopon Meteor.Betonul 13: J'
oSoJeto:nut: 9:1. Di'rí?íbe Jutott a Bvsc és az ósc. E csopot'1ban_ tehát a nem legerősebb csapatával klátró
viirös Métsor iénlelen iott toén az I. csoportbell Csepel csapatával a bajnokság Y. és vL helyével megelé-
geudl

Á klesésért a Ntedosz é5 a Betonut csapata lol}'tatott kemény kiizdelrnel' mely a Medosz 9:'l.
aránlnr győzelmével végzóalötl ltt meg kell ehllleniink' ]logy a lvlealoBz csapatíban az $uságl Nagy zBolt
megÉpóen1ormás ésJó Ytvássa.l két értékes g'yózelemmel jánrn ab}roz' hogy egyesüle1e bentmaradjoú a kard-
mezduy Losztályában

Á dtintő kiizdelmel az alábbtak szerítlt alakultak: L Íorduló: vÁsAsosc 10:6, tloNl'ÉLLBvsc
13;gr rL Íorduló: vAsAs-Bvs0 '816' Ho}wÉD{sc 8:t'. n. Íorduló: vAsAsIIoNvÉD s:7' Bvsc4sc 8:7.

Á bq'nokBág lényponta iermészetesen a vAsÁ.$,flonvéd összecsapás vol! meb'nek a KáIpá-
t'. Bakonyl Pézsa, Loiz ijsBzsáltttásu iloNMD csapat Yolt az eaélyeae. Arra m'Idenkl számltott' hpey a-Ko-
vkcs Áttial Detnákv. MeszéBa. Kar.ilos összeállttágu yAMs csapát mlndent el Íog követd a lIo\ÍvED győzel-
mének mebehezttéáére ée lly a néző}mek lzgalrnas vtvócaemegébe! lesz részijL' A lógtrör Íeszültségét
Íokozia. hog.y a két csapai szurkol&'lábora a spoícsamok két szélén elhelyezkedve ütemes lelkestlésÉel
Dnzd|toita vei3enyz6lt mlnden ecyos ialálabáL Árrll aronban e küzdelem során bekiivelkezett arTa senld sem
.izám ott éB kébégldYi.il hoiszu tdetg éBúékezelrs marad a maglrar kardceapatbqjnokdgok 1örténetében.

.[ kiizalelem azzal lndulü hogy Delneky 5-3_ra megveÍ'te Ká!:pátit' ate Lotz lnárts egyeDlÍt Me-
BzéDált aralo,tt ér'tékes győzelrnével amolyet BEkon]rllak Kovágs Attllával szeniben slér't 5:Gás! és Pézsának
Iiardoessl szotnben eté!'t_ 5:o{Bt gy64elmel követtek. Á TIoNVED hsnger€trl látszott és röYidesen 5:3.os veze-
tésre lett suel{ kltiind tatÁraiaránnyall Ezt köYet6en azonban nlegtolTaÍÍ a llonvé-d Blker-sorozat és a párat-
Ia! lglkegedésael kiizatd yÁsÁs ftu-k egymásután aratták győze]rnetket' 6:5-('s }ToT\rvÉD vezeté8kor Meszéna Ba-
koní 4;oás vezetése uián 5:lrs megnygrl a csör'tétt 6:6 az eredmény és ez a r'llka gy67é]:em Ioldulabt
hoz;továbblakbaD. Kovács gy6z Pézsával szemberL hajd Kardg8 Lo{zzal szemben elérl első gy6zelmé! arnl
a' lzgaLnas csaléban amyftjeléttl, hogy a VÁSAS vezet a HoNlÚIHel szemben 8;üra' Az slőbbÍ latÉtls vere_
séce lltí! a mlnalYéEts rdtiinó'er vlvó Bikonyl DslDebvel azémbgn 5|4-ré gÍőz és ezzel lnegcslllanta{a még a
HolÍvÉD gy6lelem lehótóségéL,8:7-es vAsÁs Ygzeiés után éll Íet utol8ó csör1ére Kárpáü Rudl a flatal i-Vleszéna
únoo*fi" i'"-lá- 3llis'rárpáu Ye!€lésset 

'ortlulBak 
és még ekkor ts ugy néz_ ld, hogy a uoNvÉD talátat-

aráunyal b4nok le6& r páraüatlul kiizdóképbo Meszéna azonban Llegyenltt és rövldsse! 4:4-eB !ítldsnál a
néz6k'ezt talá-lgat|ák bo!s'. s rctrd!úviil lzgalmas csatában Rudl meg tudja-e lsmétehl az ollmpial bravur'tl ÁlÍú
a'olban Rómában PaíovEhrvd Bzemben slkoriilt' a ragyogóan küzdó Meszéna vllklóssal Bzembgu Úem vE.
zolstt 6tkerro: Meszéia rohama Ylt!ín ktvi' talát é9 a kövelkezó plllanatban a vAsÁs vlvók és szur'kolólk
szttde gídztsban iiut€pltk a hőBles kiizdelombelt magyar karalcsapatb4nokságot ldharcolt iársalkatl

Á vAsÁs íuk pompás slkerúkel páratlan lelkesedésiikkel és órlásl hizd6képességíikkel ér-
ték gL A muiaiott vtYás szlnYonala még ngm YoIt te{e8en megg'yőz6, de ennek a parázs küzdelemnek slkeres
megvtriúsát komoly poztllvumkéul k€u éÍ'tékeüxii-lt

lz €sé\re8 HoNvÉD csapatábau ollmpiat b4ilokunk még nenr érle el teues foÜnóát. Bakon]rl
a 4:Gról elvesziett csörtáe idYéieléY€l vég!a' oszlopa volt csapakínak' Pézsa ée Lolz klssé halYlínyabbatt
mozgott' ellelúelelk lellesedésé{ Dem tudták l*il'.nurú

Á III. holy€zést elér't Bvsc csapatában örYendeles volt MendeléM mtrtrkégtg megblzható'
sgyedte8 és eg3rre eztresebb vlváBa. Á csapat régl ha.rcosal _ Dete' skalíczky - mőgijtt a Ílatal BÍró eró_
t6{98 éB eredrnéttyeg Ylvdsa t8 bt'tató.

Á többt Íegyvememben pompás eredményekel glórt osc a nagy_ csatiíban ezuttal a Ív. hetye.
zásl YlYta kL Á ösapatleg|óbua: szerencsés dr. von' aH - szo]rás azerlnl * ld6nként ragyogó akclókat !Ílu_
tatotL Kocala' Moravcs$ slrnó lglkesolt kiiz<ló taglal Yollak a llalal egy eteml csapaina}n
F6btrák: Rónay c']ru_la és sdkov1c6 Jó!Bs'. 

ttr' nonay cyula



ia[eor Tam, ,s CE, p rhajtÍÍr bajnok
A MagJrar Bqilok8ágok soráb8n a párbqjt r' a moglepetésqk 

'ogyvere 
ezrrttal talán egy áÍ-

D)ralatta] e}rníJadt a t bbl fuÉs'Yernem mijgi'tt meglepetés teréD'

Az egyénl veraenyb n a leveg ben l gott a váratlan eredmény Ferdlnán{Y j voltáb l' de
Í 'ill lA GÁ hnr' rar',:is cv zetmévá-eínaraal Áml'mégts ineglepeiés Yott az az iittusáz k t 8u greplése. _Áz

'i"ffft #"-ib; 
""]i. "r':á"" 

-t""iiii l. 
"ey_"gy 

tittrrsáz? a dijít6be és most: a Budapest B{nokságon kett 
' 

a

^aag'yar 
BaJnotságon három és Lijziiliik E'erdlBáldy holtverseny ukíl! másodlE

' Az egész verseuy 
'e 

emz 
'e 

a ldegyensdJozot kiiza16tém' a késhggylg men harc vo$
anit a tok Ll n hrl végz6i1i' asiz Is riz qY . Yég realmélybeu Gábor lamáe btztosaB g]r ztitl m gYéal-
te tav8lyi els ségét bBbár uámelyik gJ6zelméu & lícsitlizza.dtBág aza$a.n \orl FerillrÁrdy két évl voraenyezitnd
utáJ1 milldeEldt m glspe egyénl ale oredméttys8 YtY moatorával. BáIál1y mogt is azt Eyu' otta' mlnt a' éY tiibbl YetL
senyétl: el keld hályerr végzetl Végergdmén].:1961 éYl magJrar balnok:Gébor Íamás (Y.I\,Í. J 6 gy. !.r'eldbáDiry
Géza (D zsa) 6 g'. trL Báráqv fi'pád (v-\'l.) r g]r- 9 kL lv.jBalcz Atr&ás (cs pel) a 8y. L6 kLv.tr&uBz IstÍ n (osc)
3 gy.'YL t{érneth lerelc (csepe}) 2 gy. 2 W YIL BalÍhazár La|os (Brisc ) z g. 7 kL VIÍL Leualvay (HonYéal)
1 6r. tr6b1rá}: [ren Ká]rn.í! éB székery ribor.

A p rbajŰ r clo,pcr,t bajnok ILB osC
Á csapatyersenybo[ szlhtén tdegyen8ulyou aloü a mezl5ny. Az osc Ntarostb 9 vM BerzsenJá{

Yolt kénytelen nélkiilt'zr és tgy á két eBél]res csapat ta katzetebb keriilt a tiJbblhez. A sgleJtezdkben elég éF
tlekeseri alakutt a verseny. Ílfindkét csoportban k rbeverés' au osc ktkapott a vasagt l' a vNl. a }Ionvédt l
Ennok ellené.r.o az esélyos csapalok vM' osc' Holvéd ard.nylag slmán dijntí5be JutotL Á vasas éa a BVSC kti-
zi'il Rábe J vlvása a sorstlijnt6 assz kban B vasast segliette lovább.

Á d !t6 els6 tordul lábau az osc-nsk volt ehezebb dolga. Áz ken keuelÍletlen vlv modo-
ru- csupa balkezesekb6l áll Honvéd ell n neheze gy6ziitt 9:7-re els sorba! az JLíiu'sáz Nagy J. J vtvás .

vai' au + gy zelmével (eserii'be tzésétn ts ellensulyozta" Á mástk párba}r aVM slmtítr gy6zijtt a vasas e}.
len 11 ; 5-re.

Á másodlk torclut baE a vl -t lz4,aezlolla meg a Honvéd' ale Yégiil ts a Inostlrlár sákoYtcsot 16

vtval VM g:&re gy ziitl Ebbe! a Íordul ban az osc 1q:s.ra gy ziJtt a Yasas ellen
Á ttijn16 mérk zésre tehál addlg vere{leniil áIlt Jel az osc ésavM. Az osc vtv Í r'tásl lel-

kesedéssgl és gydzrlakarással Yetet{ék magukat-a kiizdelembe. Önmagut(at multák Ieliil mlnden assz }an éa
*7" o: l_re v:eLe+plt az osc mtkor a vM ;l6szijr és uto\iára egyedíterri tudolL Ulána azonban nabdi-szeke-
rcglNaqyaz addíg verellen BárárNrt gy6zte le és 8l6-ra alakult az eredmény. A háh'alév kél aasz ban az
osc-iet [ét tust teuett ad'l ah.hoz, hogy b4!ok legyoD. Kulcsár ezt sákoYlcs elle Ú. r gtijr el tg ér'ts' s6t az td
|dárt"íaal az asgz l ls megnyerJe é6 igy Kausznak már nem l8 kelle le!'ivÚi utoli' mérk zésél cábor ellen
Áá utols Íordul eredménye: osc-vM 9:6 (Rabár 3' Kulcsár 3' NagI 2, Kausz 1 lll Bárárry 3' SákovIco 2,
cáborl. szel\eres o.) Ilonvéd-vasas 9:5. vége redmény r961 évl caapatb4nok: osc (Kausz' Rab r' Kulcsá.r 

'Nagn Szijcs, Keserii) Ll'ilros Meteor: (Gábor, BárdJ' sákovlcs' szekereB' zék{íny) IIL. Ilonvéd (Tijrijk dr..
Tijrijk o. szadszl ' Lendvay. M Úa, Préda], rv. vasas: (H4naL Rábe' vára ay' Nemere).
r' bírák: DrJíede czk! ÍÁszl ég Dr.Bartos ott . Labár Pál

Roo ,es AtÚila a kolrd,bajruok
Á kardb4inokságon 40 vtv vett részl Az esélyesek kijzii.l tágol maradt K'íIpátl' HorYáih

Zol1rín és Demete! Károly. ( &írpáti é6Demeter akéi nappat.ké86bb lebonyoutott csapatbajnokságon már lrF
du-Itak). szomonr Jelenség' hogy vidékr t mindijasze kél verserryzd (Kovácslsiv?ín és Páldy) lndult' azorr.
ban rnÁF az el86 iordr' ban klegleL.

Á versenJrt 3 el mérk zés_Íordul Yal boíyoltlották le. N'lár az els fordul ba! a legtijbb
csoportbal tg6n éles kiizdeteln alah't H. Felttin volt Keményníry, Kaszász, Terék, Boronkay, Dijrne éB spoF
n;rl trdeséae.

Á másottlk lorttul ban (4 batos csopor't' amel}.ekb l H Ylv Jutott a kijzépdtint6be ) a
kiiztleleh er6B ége Íokoz tlotl'ltt vérzett el Bir ' Tortlay' Enyedy' Kardos' Zász| s, Kalmár és Horvállr,Géza.

Á k zépdi'nt L csoportiáb l d n1 be Jutott szeretlcsés'' MeBzéua' Rostís és Detre' He6etl
meglepoléare Bakonl és Lo|z. A IL csoportb l ttij l be Jutolt Kovács Áttlta' Delneky' Pézsa és MenabléqÁ
vtszonyt ldosett Mor avcslk és Slm .

^ 
d n{ szlnvonalas, lgen nagy kiizdelnel hozott' amelJmek során nagy meglepetésre a

bduold ct'net f,oYács Atttla (vasas) ryerte eL Á h:'dnr'ráR sorsa az utols gl ttt csijltébeu d lt el an kor
PéLsa és KoYÁcs keriiltek eg]rmással szembe. Kováct gy zi ti 5i2 arányban és megérdemelten Yelte éi a
BtaÍétabotol édgsauát l Kováca Pált L a multévl b4rtoki L Kovács Áittla nagy kiizrtdképeeségii' r dktviil
gyors' robbaltékofo, rragyon tusser s verseu;z , akllrek tecbdk{g er s cslszolásra gzorul mert Hilijnijí
mozqása sokszor lurcsa benyomást tesz a léz re, - lgaz' hogy az ellenJélre l8. .l IL hglyezetl MgndeléDyt
( ar'st ) a vgrsery egész Íolyarruín kleEyengullDu otta.!' éEJ l vlvotL (KoYács l le glgqvsdt el egygllotr ver6.
iégét).Á nL helyie találalaráByal keriilt PézBa Tlbor (aouvéd)' ald a! el6mérk6zéa6L sorá! srokotl lorm&
lábart a d nt bg! pedtg 

'genl 
l vlvott éB m4d!gr! b4nok lgtl. A Iv. helyet eglreDletea' l YMssal Détneky

cábor (Vasar} az v. helyet ped'g Mo8!éla Mtkl 8 (vagaB) szerezie megi Ms6!é!ta a slokott!ál grre4gébbe!
YtvotL EEésxségtlsg'ném Yolt rendben és már az lndrrlása ts kétséges voll. A vL heryrr RostáB l'lbor (v.Met)
mepbtz :at í - vlvással lutotL vtl. Szereucséé J zEeI íosc). Ei6tleniil keilvetlgnlil vlvotl vItL Delre tsMi
(slbc)' ald'az l6mérk ;éEek n tgen J r dvot| dg a .l|jlt b'en t's komoiy ellentele'vo|t lríndeDkhs} (három
xrea6g voft 4:4 arányu ). F btrák: Torday L{os és Papp BertalaD.

a 
TÚday l4os



vlvással lehet elérnl Eredrnénye mlnale'I dlcse.e1et megérdemel és kls szer'eúcsével rnég jobb }lely.]zőst is
megéfal9rnell volna. Áz ugyancsak négy győzelRles Pacsér14ól csak találat arány választotla eL

A nervcdlk hely6zetl Karnutl Jsn6 (Il1^jc) áz utolBó rnérkózésén lábsérülést s1'en!cd.".!' aZ
ötöauk cz9Íliovszky ats'!sc)' a iratodik Szabtí Sándor (uózsa) és a hetedtk !'\rt?ip (bózsa) cr:1lor'r''íl| kJ1r'kt:|

gy 6z,el'Íiet szet'zetl' közti.ík ugJrancaak a találatarány dölrtötte el á holyezésL
Teüesftményiik a t6lük megszokott szlnYonaltól elInaraall. azdelmea nrérkőzósekel vtdak és

vlváBukat láradság, izintelenség jellemezte. Nlégis lneg kell ell.l'tenl czv'kovszky ercdn'{nyrit, rrkl - lla ru)n
sérü meE - talán'.iobb eredménrt ér't volna el utolsó mérkózéeének rt.egnyerésóvel Az es,:l.'L.k nleqvolrak
hozzá örielrdetes oót nitop ló Yti.í sa, főleg az elót nérk6z ésekc n. Et'edrl,ényét taltil' l-:j kJu ér'tékt'rnl hory
az gzévl és azl nlege\őző nél5ponton'tul ván és lassan vlsszaküzdl lnaBit a_z első közé. Iúrrriull Jon6 vlvtísa
anehéz és sok lnu;}át lgényld egyetenll tarrulrnáÚyall tükrözl szabó a dönlóre elláradl. és egy-eqy lelcBlu&.
násától eltektntve nem tudótt irarciólerrrekel vinnt úvás.íba. Tul puha és erósen a tempóra épited vlvórr'odo
ra caak egésuen ldvételes erórúél esetén eredntényes. KtizdőképesséÉíéq gyorsaság'ít és robbanékonys:ígái
Íokoznla keil mert ez jelenll ruíla aÍr,jlódés usáL Gyuricza az el6nr,írkóz,-1sekcn jól rnegállta hetYil e!.y-egy
mérkózésén'a rég! kii"zd6képes és ha'lártulan ielrerbtrjsu oJ.urlczá1 ljlttulc Remétiük- hogy 8z _edzőtáborhan
BériiléBe r€ndbejöí és hasznos ta€iia le6z vB csapatuntolak- Főbtrák: cereYlch Áladár és Palócz cydrgy.

A dönt6n láíottak alaH.ín megáuaptüa!ó, hogy a vtlágb4jnoksáEot l '!'1eldzó ldószakban t6r-
vtvólnk Íormáa nem kt'elégitő és á hátralévó idóben Bok póro]nt valóJuk van Á ia{al t.iborbJn sokat lohet az
elYnulasztoüaüból behouni és 6zorgalnas' céltudatos múnkával átüiő erejü csapatt..il vehetijnk részt a vl}r!

,4 Í'fuffi Ű r esupuÚ bajlr"oksc goŰ ItB osC rlyer,e
Az egyérrl bqjnoksa{got ktjvet harmadnap kerti}t sor a csapatbajnokság levlvására.
Nyolc csapat két csclportban kezdte meg a verseriyt a bqino}d cinré'rd

I. c.sopor"t;

B\iSC
0sc
Csepel
Elekt-rornos

IL csoport_:

D zsa
Ilonvéd
V.Meteor
Szolnok

Á2 [. csoporl 1 iorddqában a b4nokság esélyese a Bvsc ki'nn}'en 13i3-ra gy z tl az
Elelitromos eueq mlg az osc _ ansly Mar\ost tlíYollétét er sen megérezte -'szép kiizdolemben kényszerl_
tot{e 10:6 arán]rban megadásra acsepel gyiitteséL Mtalatt a 2. Íordul batr a Bvsc kemér\y és nehéz kiizde-
lcmbsE 9 : ke gy zijtt a mtnden erejiikel latbaYet csepeltok euen' aaldlg az osc ktin Jen kés'ztette !$eg-
adásra 13:3 arányban az Ílektromos csrrpatá!

Á dijnt 
'ordul 

ba tehát a Bvsc és osc ogyiitteBe quaMt lta .nagát a c6spol psd'g 9:5
arénybalr |egy zte az El k1ron)o8t ul bbtt seleJtsz mérkízés vtváeára utaaliolta az Lo..ba! val megma_
radás ért

ÁII. csopot'tba! a dij tdbdui D zsa és Honvéd '' sétálva!' l lépték elen'elolkeL D zsa_v.Me-
loor 9:3' D zsaszolnok 9:o' Ilonvé&''szohok 15 i1' llonvéal_v.Me{9or g:1. A v.Msleor azoros kiilitelgmbeu 9:&.ra
Y rto a szolnokot' amely az EleLtrotnoB8al vtvott a klegés&. Á Dágy lglk gedésael kijzdd Elekomos a láradt
szoltrck ellsn kijnnyen gy6zijtt 9:2.re és ezze| a SzoInoL klesetl 

_al 
Losáátyb L

Á délutáDl d nt6 alután Boroz.ltos meglepetések t hozott' ale a meglepeléBek okoz Ja !t n&
véglg az osc ggyiittese voll Halártalan lolkesedéssgl ktizdvo' klubBzeretgtt6l áthatva' a Maroglt nélkiil zd
csapat tagjat eddlgl egyénl te{esttményiiket messze 

'ellrllnulva 
harcolták k-l az országos cEapatb{nokl cllnét'

amely ' hosszu ldelg emlékezelea marad a hazal Ylvás t rlénetébelt olyaE cEapat lett a bii8'ke b4nold cltn
blrlokosa' amelJrnek tagial nem vol1ak b{npkl ctmsk vlsel L tualásbaD' felkésziiltBégbenr versenyapa8Etalalok-
batt a t bbl csapat taglal alatt ruaradlalí. sztirkén tnduliak e dijntd kiizdelrÍlekbe. Eréuyiik csat egy YoIl: lel_
kea' akadályl nern lsrner ' vége6ktg kiizdenl tud ''egyetgmlslan gzlYiik Mggératomelten ny r.{ét ot a bqtlok-
aágot ellsmerés ég dlcséret tlletl ket tebesltrBényiikéI{ Á tiibbl helygzstt c8apal ladal 

'áradia4 
lever'telt és

kealYetlouiil vtvlek. Egymást vlgyízták és klssé talán riiltek annak' hogy nem amáe|k' hqnem egy 'esél'telen''nyer't a bqjnokságol Klsértésbe se j ttek, hogy ldkapa4{ík a mástkndk a gesutenyéL
- Áz ersalrnényb l - au osc kitii 8zereplésélt tulmettden - azonban egy igyelmezlot l keu

levomunL. -A. Y[ág 4nokságon azok aklk kiilijrlbijz klubszlnekben véglgvtt& a b4noH g8apa1aliin16L aglr - a
mag'yar ldnskot kftrvtsel _ c sapatban lognak kiizdetd a Y rigbdnokl clbért -A*kor mdd ltibb ozo[dar.l1áara'
egymást seg ésére és ijnjeláldoz, is ra leez rziikség, hogy tetes|tgéE s holz6uk iiltít tEmény k t éa ! Jog_gal elvár't' legmagaBabb' kolleldlv teÜesltrnén}'t DyujisáG

l d nt mérk6zéseL tolyamán a b{ltot sc a Honvédot 1o:6{a''aBvsc{ 9: ?-re és a D _
zsál 8'|8, 57-59 jobb taldlataráInyd gy zte le. Á IL helyeBtt Bvsc' amev a Bériill czvlkoYaEb !étki ii'd
Yolt kéníele!' a llc:rYédot 1,Í:2_re' mlg a D zsát 8:8, 1g2o Jobb taldlataráDDyal vsrte rrrog. lll helyerc
D zsa lo:6-ra verte meg a gy zelem uéIkiil Iv. helyon Yégzetl HolrYédo{.
F bÍ.ck: xáIldtl Rudol' és Pal c' Endre.

A dijÍd6beJut csapatok ijsgzeállft,ása az alábbt volt:

1. osc ({utcsár Gy z rTlmárSándor, R sa Gábor, Plagányi Átttta\
2. BvsC (Famutl Jen6, KarnutÍ Lászl , Papp Csabq' Boros Ééter, NárayEmlL &*nay*ndrád)
3. D zsa (ruJop V{Íhály, Pacséry Kázlnér, Szab Sándor, Kovács Gábor, DrJelkay András,1.
4. Ilonvéd (Gyurtcza J nseÍ, Sz cs Ber'talan, Lendvay ÍÁ'szl , Klgmar'tonl, Ter.ék Sándoí,

Baráth, Pálmány tshrán).



A . 196L évi volugot versenyek /
OSSZESITETT EREDMEN YE

ámlkor moBt a válogal YeraenyeE Borozata végetért a vB Ielkésziilé8 uiols szakaBzába!
aem érdeLtelen meg unÍink' m yen eredrnényeket ér't el éIgártténk ezeketl a pr batételgkgn

Á Yálogat verseayeken d |d6bs Jutottak a helyezéeiibrek megÍelel en8 -1ponlol kapt'ak é8
a Dudapest bqjuokságon 1' az }rszágos b4nokságon ped|g 2 prémlum pontot ls. Egy eaetben L/2 po[t 18
ad dotl' mer't a harÍnadlk váogat versenye! Horváth zoltán és Pézsa Ttbor a VIL-Y L helygn hollverse4yben
végeztek és ennek kérdéBét egymás kiizijtt nem dijntiJtték eL

Á válogat verseuyek végeredmé\ye a lormaálland ságot Jutalrnazta. Áld mlnd a négy válo-
gat vsÍsenyen Ei'nt6be Jutoit' _ de még három di'trt bou hetlyel ts' _ blztoslthatta ma3álak a hatros Yáloga_
tott ketrtb boJu{ást Jélentd ijEazeBltett ranghelyol Ez al l csak elvétve akadt }ílvétel Egxr- gy ldugr ere .

nény _ lormaálland ság néIkiil - általáoan nem blztosltotta ogJrlk ÍegyverLemben Bem az la6 hat helÍ esylkéL
Karrlban Xárpáil éB HorYálh csak egy gy versenyen szerepeliek lgy a Ílatatok iogralták ct

a Yezgtd hetygket éB csa.k az lehet vltás, hogy a 
'ormaálland 

bb Pézsa, vag'y a két Hug! teliesltnéqy Ko_
vács Áttlláé a hatodÍk hely.

T rben nem lehettínk rnegelégedve
zonytalankodása kcivetkeztében két ftatal: Nyomárkai
dába.

' N l 1 rben tlincs sok Ylta. csak a hatodlk hely kérdése nyllt az álland bb lortnát mui,at
Mendelénytné ée a ragyog te{esltményel meuett legul bb balszerencsével klBs Kerteslné kt'zi'tl

Á leggzomoníbb a kép a párbdi rijz knéL A három vezet versenyz nk - Íausz, Bárány
éB oábor - mell tl dncs megbtzhat mástk három párbajt6rijz6Dr.. ftt volt a legt bb vtíltozás a v álogat ver-
Be4yek tltjn lben ég tegkeYésbé állanil forma. l'eltiÍn6 az ttusáz k betijrése az étmez nybc.

Á ktjvetkez kben aqjuk az osszestt eredmények táblázatálz

Kovács
Dtimiilk
Juhász
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LEVEL

Kedves Barátom!
Ott títtem a párbaJt 'r dijnt kevésszám n&

zíjének ''seregében'l, flgyeltem a ftataloka| az ut _
dokat, akik hivatva yarutak torníbb élesztenl az epée-
vtvás táulvaá\ amlt valamlkor rrri gyqitottunk meg
és trrdttottunk el lfiuságunk ktizdelmel során

oda iiltét mellén5 _ rég1 Íegyvert írsam - és
azt kérde zted, hogy ér4 mint rég{ vlv hogyan látom
és'mtként értékelem ennek az generáct nak tudá-
sáL ml a véleményem a Jelerrleg{ párb{t rvtvásr l?

Megvallom Neked 6sztntén, nem azon kez-
dem, hogy ||bezzeg a mÍ td nkbent '' Nem azt vallom,
hogy ''az volt ám az lgazl vlvást'' Nemt De az ls
vlvás vol| vlvás a Javáb l, tfiuságunk nehéz évetben
kiizdelem az éIet szépségelér't Mer't ml a spor"tban
a szépsége| a flatalságunkat kerestiik Ez ztjkken_
tett kt bennlinket a mtndennapl gondokb \ ez hozott
tjssze mlnket l'emberekel|l, ez tett barátbkká' spor't_
társakká

Persze a ma1 flatalsáe ls ezt teszl csak
talán más 'Íormák kijztjtl Ma á nfil nem egy kis
hányada sportol ma tijmegek vannnk_ Á sziÍk ua_
rátt torok szétterÍiltek, beh{t,íztáu az egész orszá-
got, mer't felísmerték azl, amlt annaHdeJén nem hlt_
tek eI ngkiink, hogy a sport ktil nb embert nevet
akt az életben ls, a munkapadná| Is kiiliinbiil fisá
meg 'a -helyél Erre pedlg ma lgen nagy sziikség
varu Az étet Íelgyorsult a technlka szédiiletes trarr'
ban Íejl d\ s az ember nkényteleniil ls lépést tart
a sebességgel, mer"t az raga{a magával mÍnt S _

!"* _ Íolyam a ladikoL S ez a temp reényon{a b&
lJ'egét a vÍwís modorára ls. Nézd meg ke| a páston
Iev ellenÍeleketl Egy ny:.godt ptuanátot n m ialálsz
kétvetélked harcában rtjk mozgás, ijrtjk leselke_
dés az alkalmas plllanatra, hogy ázlÁnrácsapjon, s
gro1sgságával a maga javára blllentse a rndilegeL
F'eJl dés ez, mer't megtaláljuk benne a formaboítís
ktsérletét de ez rnég kor.ánt sem elegend . Ugy lá^
tom nlncsenek taktlkal elgondolásalk- Nem kombhál_
nak' cselekményekben elég szegényok Aug-allg lát_
nl egy_egy Pln$etárnadást Yagy rnásodtk szánd-ékot,
a tgmp képzésben teljesenJárátlanok csak az ad d
u.n techníkal temp kat hasznáxj& kt J Frosszul \/1.
vásukh l hlányoznak az akci k szépsége! a szel_
!em19k gazdagsjíga, rnlnderrt a gyorsaságra, natalos
lendirletiikre alapoznak lrre dzl szeretlk mondanr,
hogy ez az atletlkus vívást PedÍg nem ez az, Íllet
ve nem egészen az.

Emlékszet még r:í? nrltor ml elkezdtiik, ez
a Íeg3nrernem a gyermekkorát élte" Á t rlskotáb i át_vettiik arl., aml a párbqJt rvÍvás et bbtalálatára a}-
kalmas gyakorlatok voltnk_ÁkkorJ tt egy olasz mes_t9"r hasonlÓan a kardvtv Santelllhez, _ Eduard
Alasmo T le me$anultukl hogy a pérbqJt ivlvás máq
mÍnt a t rvívás, s ah}roz rnqjdnem 

-csak 
annylbari

hasonl$ hgsy _szzel ls szulnl kell. Ver:sen5relnk Íor
lyanr{n artÁnr{iÍtttink arrq hogy talrtlkal része ha^
sonl a korszer{ kardvtvás tatctlk{iához,r. B techník{a
a mozdu]atokban leredukáil ie""s" é'-"i"'"""G ta"
techntkája. S most talán tnegéiled' hogy baJnok t6n
vtv tnk ndért maradnak alul egy'k zepec paruatrta
rijz vel szemben Ugyanakkor tuáok péiaat iu" rrogy
Fagyar kardbadnok Olaszországban ery Yersenyti
beugorwa gyímltudotl Á tak kat résznek tehát, don
tíszerePe Yan még ma Ís' de csak aklror, na eirhez
rnegÍeleld tech_rnlkat tudág ls párosul - Vtszbnt a tech_
nlkaltudás nma!ábannem elegend . Á technlkaÍ tu-
dás mlndenáron val erdttetése allg vLszt el bbre a
B

egy régi Víu tá,rsamhoz!

vtvásL Á vtvríst miivészetté a talitÍka avafia. Talrtlkal
elgondolások nélktítl vlvás, legyen az blr ttikéleleJ
technlkai megalapo zoltsfoút a mrivészl vtvás magas_latára sosem Íog felemetttianl Enétkiil el letrei Brnr
ttt-ott eredményt] de nemzetktjzl Áeá"a"és"t"o u"
llyen vtv alul marad. n!ár p-edlg flgyeld meg e bqi-nokl mérk zések csijr'téttt -VtvásukLan o"il' tátstgemmi el készttést Nem látod e mérk zéseken a
szellem, az ér'tele-m munká{át Á vtv csak ktizd, ve_
rejtékeztk' verg dlk, s bár verekszík, még slncsg,-
nek elgondolásal Nern tudnak egymással mlt kezdg.
nt ismerve .egymás 'ttrtik$eltt' n5rugtalanul topognak
lde_oda, s látnÍ. rqJtuk' hgsy csak az aikalmat_ lesÍk,
hogy gyorsaságukkal el bb találatot érjenek eL

Tovább megyekl Nézd meg a bqjriokt dtjnt
résztvev ltl Kikb t tev dlk ijssze a.&ás dijnt ? A
nyolc vlv k ztil ijt ijthrsáz , vagy volt ijttuse.iz . Csak
hánnan vanna\ _aktnek erede{l feg5rvere a párbaJ-
t{". Mít jelent ez? Nem csak azt, tiogy a pt utínp 't_
lás| csak ugy mtnt a rnultban, ma ls az tittusáz t
aqiák' hanem azt ls, hogy a t r techrrikájára Íetépt-
tett specrálls -pLvlv' k háttérbe szorultak az er nl&,
a kondlclonált de bevesebb technlkával rendelkez6
ttusáz kkal gzember. Természetesen ne értsd Íél_

re l KeIl a techrrlka, mert ma csak temp ra és gyor-
saságra nem lehet Íelépltent az eredmé''yl CsaÉ- ép_p9n ahogy nern szabad elhanyagqlnl a talitÍkat kép
z|sb ugY nem.lehet Ítgyelmen klYtil hag1mt az er Á-
lét :íllapotát senL E !árom tényez net e-gvtitt kell ha-
lhdnl' egyformán s lyt kell hetyeznl rá. Á mal rr1eÚ.
terek edzésterve e hárorn tényéz6 betktatásával LeIl
b6viisiin Esy Jd tak1ÍkaÍ és technlkal tudással Íelk&
q_1iilt vlv ra, ha a megÍelel er nléte folytán J ldeg_
áJlapotbanvan' nemzetkozl vlszonyok k 

' 
tt l-s blzto-

san számtthahrnlr.
Be sz élnÍ ke llene _a j tiv r l, elképzelé s e1mr6!

arr l, hogy el re láthat lag mÍIyen lrányt Íog venni
a _párbaJt rvlvás. Erre azonban ma nem tge,n tenet
válaszolnl. Sok fiigg att l ts, hogy a gépt nerende_
zésb9n mtlygn váItozást Íognár eJzk zb t Egy_egy
technlkal qjttás' mtrrt pL a szur hery megvá|tozta{i.
Sár vagy a találatt td6 átáutása. klhatással lehet
mfurd a technlkára, mtnd a takÍÍkáia- Á vezetéknél_
ktill elektromos gépek bevezetése ls válto zásl hon-
haL Mégts ugy gondolom, hogy a technlkal tudásunkf er ssége továbbra ls a fámíriás marad. Lehe! hogy
azéd. klvételezek vele, mer't magam ts tÍímad szluofivlv voHarn' g mfurdtg ls haraíudtam a ''lestpirskág''vlv ra, nkl e máslk htbáJára-spekulatlL Ebb-en a v!
vásban nlncsen szépség, s bár sokszor eredmé.
nyesl aJiÍv t nem ebben az tráqyban látom. Á vtvás
esztétlkallag ts kt kell elégttse á néz L Ezt pedlg a"
'rámadásbat. a gyorsaságbanr a cselekrnényarís ar-
91 }ban talá{a meg. Í,zélt. hÍ-szenr, hogy a iemp ra
felépltett komblnatlv, szellemes timadZs és enlnt#'
rrradásra alapozott vlv mo.lorr. pérosulva az er ntét-
tel és a gyorsaaággaL marq,d továbbra 1s a j v6
uta"

Sportbarátl szeretettel tidvtj ztÍllek :

I

Székelyhtdy Tlbor

J,liuct, oQ?EenynapÚ ,r
Jríllusban a tor.tndl vtv vtlfubaJnokságok h&

1apiábqn lttlron eryetlen versen5É i"ohe"rreÉ- e.aoB-alatonÍtired'en, ahol a ILo. kardrrk i aJ az 16. nort6roz6k találkozarak-



EOPPA RACGETTT
''tr]eszállás a Ziirich Íelé indr.rl gépbe'' hail_juk íi hangosbeniorrd ri Elb csrízunk hozzátirr-toz .

tnkt l és bevonulunk a rept r várrrkiilJijldi ter'iiletére.
Néhány Pgrc, mqid j n a stewardes rís vonulunk a
betonra. Igy szokotl. ez lennl

Í,z a]kalomnral azonban rnásként volL Mi
várrrkiilÍijldi teriileten voltt'nk és máradtunk is. Tel-
tek a percek, negyed' s t fél rá|<. Már az lndu_
lást ktjvet egy egész ra ls elte[ atnikor megtud_
tuk, }rogy gépiinket most t|mtlszak1lag't ellerr rzllc Á
''gépmqjrésok|| yu-r'iczával az élen er sltenl sze_
rettek volna. Pénziirrk azonban nern volt, hlszen kiil_
ÍijldÍelorek szán tottunk rnár. Megkezd dijtt a távbesz&
lés a reptér terászával ahol a Íiatal Íeleségek, sziil k
tzgatottan lesték a fejleményekeL Az átulaz kiilÍt'l-
dÍek részére szolgáI biiíében csak valutríér! vagy
forlrrtos ér"tékér't lehetett vásároln| UgyanÍs bo da-
rab Íorfuntot mlnden kiilÍijldre utaz magyar állampol_
gár vthet magával Annyt Íorlnt nem volt a csalábta-
gohrál gem' amenn5rlvel hathat san er sltenl lehetett
volna romlott vlv , h pardont repiit gép ldegekeL

' Szaladgrítás lde-oda, mlg végre néhány
rás késésseletlndultunk az Í| 14-sel Áz ut gyiinyii_

rÍl vo$ Íelváltva g{btceltiink a gép pll táha[, *.g-
lsmerkedve a vezetés_és navlgálás érdekes munká_
JávaL A késésnek ls meg volt a haszna. Lekésttik a
ztirtchl csatlakozást s tsy az iigyesebbek a négy
rás várakozást a város megtek1ntésévet t lt tték l

Napnyugta el tt 98Y négymotoros rtás gép_
pel hagytuk el a lenyugv nap korontdá.t l Izz sYát_
cl havasokat utban Mtlan felé. F'eleJthetetlen látvffi
volL

lVlllán ban zuhogott az es , s ez a azomo-
r ' 'ld Yéslg Hsért benniinket négy napos Ít$tat
tart zkodásunk alatL Nagyon szornor. aL voH nk,mlkor trrdulásunk hqjnaltín }dteklntettüink a Íelkel
nap sugarában tiindijkl Lago Magglore kls szlge-
telre, . csodás panorámfiára amÍlyet az ember éle-
tében csak nagy rlttaín tátrrat

A magyar-olasz válogatott t rcsapat ta]ál*koz iirrnepélyes kiils ségek ktjz tt a Societá del Gi-
ardlno, Milan legnagyobb klubja' patlnás rllsztermé-
ben zajlott le. Áz olaszok kérésére csak 5-5 r,'ivállott a pástra. A kezdet nern volt rossz. S t 12 :6
állásnál az alaszok a kés fiszakára hlvatkoz,va csak
13-.lg -akartak vlvnl Carpaneda csapatkapltány rnl-n ségében azonban ragaszkodott az sszes cstjr.-
ték levtvásáhrsz.

Az olasz ve:zet k által eruré| az állásnál
mqjdnem befejezettnek vélt verseny azonban késle_
kedetL A lnagyar versenyz k sorba vesztették cs r_
léJiiket' s az olaszok rnár felzárk ztak L2:6 áltáslg.Ekkor azonban GSruricza btztosttotta a gy zehneL A
mag'yar lluk a blztos gyr5zelern tudatábán lazÍtottak,
s ez bosszufta meg mag.ít annytr.a, hogy az olaszoÉ
telzárk zhattak Végeiedménylen' xamutt LászI ,G5rurlcza- {, Kamutt J. és CzYlkovszky 21, Szab í
gy6zetmévet 14:11 arányban gy zecletrneskedtiink.

Kamutl LászI tusser s vlvásáva! szemfri_
les találatalval klemelkedett a mez6nyb l Égyedtil 6
maradtveretlen Nem sokkal maradt m gt5tte'a cau-

pa szlv G;nrricza, ah lelkesedése rrlellett technÍk;r1
k pzettségét is fttogtatla. Karnutt J. és Czv1kovnn}r.y
Íorrnán kiviil oiytqt. Szab pedtg az eÍs nagy v"{*
logatottság 

_ srílyát l terirelten neln tudta rry.i:1tait tra-
zai ere<lményességéL

Az olasz csapat p1y zebrreí igl' oszlottak
n]eg: Mllanesi 4, Batezzat1 3, D9Ássunta 2, Lucarellí
és Vasellt 1-1.

A találkoz<ít igen bens séges barátÍ vac.$ *.

ra ktjvette. Az rij olasz vlv sz vetség r.ezet irrek ga
volt az els találkoz ja a magyar vlvrJkkal Brusattt
alehrijk _ Nostlni elrrijk betegsége rrrlatt nem tudott
R rnáb l Mllan ba utazni _ meleg szavakkat lrltet tett
az olasz-magyar vlv barátság mellett, hangoztatva,
hogy az -il vezet séggel ez a barátság csak nr g
mélyebb és lgazabb leheL A magyar ttiioottség ne-
vében Nedeczky Lász| mondott k sz netet a bárátÍ
vendéglát{"é"t' klemelve E.N,1angÍerotti elnijkség{ tag
rnlndent feltilmut baráti flgyelrrrességél Szavatt á
}nagyar_olasz barátsag éltetésével ÍeJezte be.

olasz barátatrnkkal Íolytatott beszélget sek
során rnegtudtulg hogy mÍlyen is lesz az olaszokj vcíbeni t rcsapata.

N{angierottt, Bergamtnt Carpaneda, Spallno
végleg abbahagytálc Pelegrlno csak párbqjt rtizÍk,
Aureggl pedig srílyos beteg. Á csapat a k vetkez
vtv kb l alakul kl: Lucarellf Curletto, Milanesf Dott-
Assuntar lJattesatl, Granterf Genttle.

I}r'. Nedeczky Lászl "

A rtMszŐNyrorr VÉDELME

A Vlv .}|tnad hasábJabr egyszer nrár rneg_
emlékeztiink arr i, hogy a vtllanyt í'- és párbaJt r r.i_vásnál klr1éli.rx a nehezen besáerezneíí Íérrrpástot
9uj''o* a Íelsz lltásnak nem volt elegend fo$ana{iaés je]enlegi Íémpástok blzony syátra áIrrirlotbánvannak Ugylátsztk aztlnban tiitÍotaon sern iobb a
helyzet e téren. A l'echtspor'tb l ér'tesÍiliink, }iogy a
nyugatnérrret párbqit rver.senyelmél mlrrden pást mei*
lé. }relyeznek két 3ox4o cm deszkát, amelyirek az a
_cé}j1' }rogy azokon' a kiizdelemben'elgorbiilt peng _
ket ldegyenesltsék

A '.lv k az elgiirb[ilt pengéket ugyanls ed_
díg ráhelyezték a Íémpástra, a talpuk aH- és végtg_k zlák a pengét a ránehe ze'd tesis lyuk atatl am!.vel a pel e hegyét és magát a Íémpástot ls vesz .
lyeztették Ennek meggátlására szolgálna az enrlltett
két deszka. tlasználatJ azonban még'nern merrt át a
kijztudatba, rner.t például az omfunozus dulsburgl ver*"senyen a ver:oenJrz k allg vettek tudomást az el t*tiik lsmeretlen - Íelszerelésr \ ragaszkodtak régt
szhkásalkhoz éc ezÍgoruan a ialpuk alatt egyenesl_
t'9tték fegyveretkeL Most megÍetet Íelv í{ostást
gi;rg"! német laptársunk a helytetenségek k szij_bijlésére' 

n"u Kálmárr.

Á uíu k

AL/INT E5PI1ESSO
BUDAPEST, Y, BARCZY |STVÁN UTCA 1,

tal 'lkoz helye Kittin I szolgá,I, s!és sportol k keduenc



A FOVAEOSI MINOSITETT VERSENYVIVOK
NEVJEGYZEKE

1960. Évnr nr.zÁaÓiLAc

DURKÓ ETEL ÖSsZEÁLLlTÁsA
(l. rÖzlnttnqy)

rÉtn r nnsv
IL orutály beÍqeiése:

tszender{fy AttÍla
Dr.'Ssékely Edgár
Székessy Vllmos
sg cs Péter
Íobollk Zo|tÁn
Toperczer lÁszl.
lobnay Kornél
lurák János

ántat István
Badovszkt Gyula
Balsaí J zseÍ
Baranyal Lász'I
Barok Péter
dr.Berzsen;rl Barna
Beta Imre
B dogh Imre
Czak Elemér
Czánt Át<os
Csorba Gy rgy
0sordás J zseÍ
Dodek Péter
Eleméry J zsel
Facsar J zseI
Fancsall lvrin
drJejérváry Tlbor
Fekete Gy rgy
Ferenczy At tlla
F'iczere Béla
f,lscher Mthály
dr.Gagatk Ándrás
Gombos Sándor
Gergely Zo|tán
Ilarsányt EmÍl
Hlller Péter
Hell1rrger János
Horváth Kornél
Illéssy Zohtán
Kadelka LászI
Keserii Péter
Kéry Tamás
KlsÍalussy Gábor
Klss Atttla
Kluge Glrula

Bognár Gdbor.
Buday Gyiirgy
Csákay Zoltán
Csbzér Ferenc
o me Gábor
ErdétyÍ Péter
Fehér Elemér
Fetrér Tlbor
Fl ttmarm Gy rgy
I'i.iliip Gyijrgy

lo

lfiriság1

A.st Gruber J zseÍ
J zsefv. S.L GriinÍelder J zset
Meteor GyárÍás Attlla
AsI l{amada LászI
Ásl }Iarmatht Sándor
Elc{rtromos Holl András
osc Horváth Za|án
I{onvéd Kalrnár János
Pet lt Kolláth Áprád
IILker. T.VJ- Kolonlts Ferenc

Kozák lván
Kozák Mtkl s
KunÍalvl Péter
Kusrqyerlk Gy rgT
Lednlczky Péter
Machovtts Rymund
Máday Károly
Mlkl s Levente
Nagy Csaba
Papp Tamás
Pauncz, lmre
dr.Páll András
Plk&T th István
Poroszlay IÁszI
Ravasz J zset
Rostás Tlbor
Sándor János
Schenker Lás zl
Schneider J zseÍ
Simon Gy rgy
Szandáváry István
Szlrman Mthály
Szo$ár Bezs
Sziics Tlbor
Tak ács Antal
Tamás Sándor
Tárkány Gy rgy
Terék Sándor
Tomka Péter
T th Mikl s
Urbán Péter
Walter Ern
Zala Mtkt s
Zalaváry Lqjos

osc
IVTK
Vasas
MEI[)SZ
Csepel
osc
Pet Í1

BVSC
BVSC
SpaÉacus
o.sc
Meteor
osc
MEDOSZ
Vasas
Csepel
XMLker.
N41K
Spartacus
Elektromos
Meteor
Csepel
Meteor
J zsefv. SJ
B\XSC
Vasas
osc
o,sc
Vasas
V.Cslllag
osc
Vasas

. V.Cslllag
NiITK
Honvéd
OSC
Ilonvéd
osc
Betonut
Meteor
Csepel

Meteor
osc
IILker. T.VJ.
Sprtacus
I1onvéd
B\NSC
Meteor
ÁsI
IILker.
osc

Csepel
osc
Yasas
Pet fr
N/NK
Pet Ít
Pet fl
Elektrorrpe

llhereczky Gábor
Várady lván
Vára{ay Gy rgy
Zá"sgl. a Levede
Zslgmond János
Zstlle Dénes
Zsombor Károly

IIL osztá|y:

Elektromos
Pet fl
Yasas
Honvéd
Meteor
Meteor
Pet ff
BVSC
Vasas
}Ionvéd
NflK
osc
BVSC
BVSC
J zsefvárosl SJ.
Elelctromos
BVSC
N4TK
Csepel
BVSC
J zseÍvárosl S.I.
Csepel
Csepel
IILker.
BudaÍok
Vasas
Honvéd
Ujpest
V.Cslllag
BVSC
osc
BVSC
Elekfuomos
osc
BVSC



oKovács Lá,szI
Lám L ránd
Lénárd LászI
Llcov Sándor
Mar th Péter
Málrabázy R ber.t
Méhes Csaba
Moravcslk Endre
Nagy Barua
Nagy Zolrtán
Naszály F'erenc

Pet Íi gim:"
Vasas
ASI
Vasas
BVSC
Vasas
Vasag
Vasas
OSC
Csepel
Meteor

Vasas
Pet ft gfu:ui.
lrieteor
Csep el
Vasas
$partacun
ÁsI
VÁ{iÁs
íl*nvé,J
}3vsÜ
BVSC

pÁnnalnon nvlr.r5, Énnnuns

orbán J zseÍ
Pals Károly
Papp István
Folgár Ándrág
Schumaun MÍháty
Sebestyén J zseÍ
Sztlvásl Átttla
Szlovengzky L{os
Terék Sándor
Tb.alsz Kálrnán
Ttir k Ttbor

oábor Tamás
dr.Kausz István
Sákovtts J zseÍ

I. osztÁ\r

M ra LászI
Nagy Imre
Oszoly Gy rgy
Préda IstYán
Rabán Pál
Bábe Gusztáv
Ság{ &yi'rgy
Stkl ssy B ber.t
szab Sándor
Szantszl J zseÍ
Slatbrrrár7 Ders6
Sziits Ttbor
T rtik f'orenc
Tur.d'k J zseÍ.
dr. YárT A rla
drJékány 4dal

osztfur

Seefranz Tamás
Slma István
StmonÍay Ándrás
szab Péter
suokereg Lásgl
$render 5r Át la
llz ts tsertal,an
T riik Ott
Trrrát János
Vadásztty Attlla
Vára{ay Gytirg7
Yeczán János
nuÍÍnvt András

osztá{y

Elemérl J ngel
Erd s Láanl6
Fekete Ántal
Ftsrqnre$t Cssba
H{nal Béla
Havalda Ylktor
ilelnemnnn Ietsán
Jerger Fb{gyes
Kamr l Jcn
Eátlay ZoltÁa'
BléhJolnle Lcgld
Korák lván
dr.Lévay András
Malaczk Istvá
Mortk lÁsal

dr.Balthazár LaJos
Bárzíny fupád
dr.Berzsenyi Barna

BVSC
MeteoÍ
Meteor

Meteor
osc
Meteor

ts dy János
Borsa -Mtkl s
CzvÍkovszk3r Ferenc
Farkas LászI
Ferdlnándy Géza
PtÍldt Lászl
F'tiltip MÍhály
G.Moln{r Lqios
drJ{ennyey Jen6
Keserti János
dr.Kovácsl Aladár
K bel Emll
Lendvay Lászlr
Lukactte lván
Maroot J zsef
Mésztjly lÁszl
M na István

Árrdor Átos
Ba|cz Ándrás
Boros Péter
Csabay IÁszL
F'áklya Béla
J ny Iván
Kijrmendl Gyiirgy
Mészár\os J zseÍ
MuJzer .János
Németh Árpád
Németh F'erenc
Papp Tlbon
Sárosy LászL
SchmÍtt Pál

Áaám Ferenc
Balla Gytirgy
dr.Balla Sándor
Baugr letván
bck Ífy Dezs,
Bukovetz Tlbor
Csányt Péter
Csepe Mlkl s
CsobaJt Csaba
Czoczek ÍÁaz].
Dancsházy Gusztár
Docskál János
Dobos Szllveszí,er
ls.Dunay ándrás
dr.Duronelly R ber.t

osc
Csepel
B\ISC
B1 C
Itronvéd
Csepel
D zEa
Betonut
Honvéd
osc
Vasas
D zsa
I{onvéd
Vasas
osc
BVSC
Eonvéd

Meteor
Csepel
BvFc
osc
Csepel
BVSC
osc
Csepel
osc
BVSC
Csepel
BVSC
osc
Meteor

BVSC
BVSC
Honvéd
Betonut
osc
osc
MEDOSZ
MEDoSZ
N/mmSZ
Yacar
BVSC
Caepel
vfir
BVSC
Vesag'

Pet Íl
osc
Honvéd
}Ionvéd
osc
Vasas
BVSC
Ho:rvéd
osc
h/IEDO-SU
BYSC
osc
Honvéd
}Ionvéd
B\BC
Mstsor

Vaeas
Betonrd
tsvsc
MEDOSZ
Meteor
Honvéd
Holrvé11
Eonvéd
Elektromoe
Spartacur
Vasas
Eldrtronos
osc

BWC
Ceepel
Mmosz
B\XSC
Yasas
BIISC
osc
Caepol
BVBC
Spartacus
osc
BYSC
osc
Orcpol
lllker. f.V.F.

I[.

u["

dr.



N4alaczk István
Morik Lász|
VJuray Áptat
Nérneth Arpád
Nérneth Zoiltán
Pacséry Kázmér
Papp Csaba
Pálv lgyl Mtkl s

Bar'ok Péter
Bérczil Ándrás
Erd's J zsel
Gruber Lászlr6
}Iarnmang J zseÍ
K llner Á'drím

Csepel
ill"ker:" T.V.E.
Lr zsa
BVSC
I]VSC
D zsa
1]VSC
BVSC

' pÁr.tlla;tŐn

N4eteor
OSC
NlE )SZ
MEDOSZ
Meteor
NTED SZ

Perjánrosi Sándor
Pintér Tarnás
Seb Péter
Tabqjdi István
Terebesy Géza
Msontat István
Zsombor Károly

IFJUSÁGI

NI czár István
Nádi Ántal
Nemere Zohlán
Polgár Csaba
Schatz R bert

Elektromos
BVSO
BVSC
Vasas
Csepel
iVITK
Pr.:t 1'l

MEDOSZ
I'Ionvéd
Vasas
MEI]OSZ
Honvéd

xŐr r n rrvÁlÓ-rluunnns-

Diimolky Lidla
Elek llorra
Elek N'largtt
Kelernen Vera

Ánda L{za
Balogh Ilona
Bánviilgyt Vera
Bognár Erlka
Császál'Marg{t
Cser'ta V1ária
Diusoll.nszry Sllvla
dr"D czy l]ndréné
!'arkas LásnL yo'é

Tekete rsné
F,Snagy Zsuzsa
F ldess Péterné
Ftii pp l]állntné
F'iil p N1thályné
Gulácsy N{ár1a
Gy kheg;.í }{qjnal
Herkel J zseÍné
Hor-váttr É'va
Imrényl Gabrlella
Juliász Katalln
Keres.ztes Andrea
K;'"t"-v"é (iilarvalfts Éva )
Kégt Álexa

Ágoston Gy rgyt
i}alla Má,ria
r'Baitha4ár Lqjosn

Bar".l cz Agnes
Bath<í Katalln
dr.Bángyi5rgyt Béláné
Beller Zsuasa
Benedek Edtt
Btr Zsuzsa
B bis lldik
Bodnár Amália
tsoldogh Éva
Brommer Magda
Császár ttdtk
Cs ret Erlka
Cslznrarok Ágnes
Cs"MolnEír N{árla
I]emeter J olán
I]enk Már'ta
$ rRéka
ilévény1 Lqjza

ffit

Meteor
Csepel
Csepel
osc

BVSC
Csepel
Csepel
MTK
}Ionvéd
Betonut
Elelrtromos
Meteor
BVSC
Pet Íi
Vasas
osc
I{clnvéd
D zsa
IIoqvéd
osc
BVSC
D zsa
BVSC
osc
tlonvéd
D zsa
Csepel

osc
osc
BVSC
BVSC
Elolrtromos
BVSC
Pet fl
Vasas
Spartacus
BVSC
osc
Vasaa
Tlonvéd
Medosz
Vasas
osc
Betonut
EleHromos
osc
osc
I\4TK

BVSC
BVSC
Honvéd
t{orlvéd

Meteor
ÍIonvéd
Elektrrmos
D zsa
BVSC
BVSC
BVSC
BVSC
Spartacus
Pet6fl
osc
D zsa
D zsa
OSC
I{onvéd
J zsefváros
BVSC
OSC
BVSC
tlonvéd
BVSC
BVSC
Meteor

osc
Honvéd
Elek tromos
Pet fl
Honvéd
Vasas
BVSC
Elelctrornos
BTTSC
Meteor
osc
Csepel
MTK
BVSC
Vasas
osc
BVSC
Csepel
osc
Elektromos
osc

Kiss Kat
dr.Kovácsné (Nyáry ivlagda )
Sz tsné (Ntorvay Zsuzsa)
Zsabka Magda

I. osztály

dr.Klssné (r'att< s Pirt)
Kocsls llona
K kény Éva
Marosl Paula
Mendetényiné ( Ágoston Judit )'Mez OlirnPla
Mor lbolYa
Pásztory Melln'da
Irollner Ararka
Po k Sarolta
Rabáqné (Ptazzertano Vl. )
Rejt lldik
R nay Eva
Bozsnyay Zsuzsa
Selmeczy Erzsébet
Szab D ra
Szab lfua
Szalontay Katal
Székely Tlborn
Iakács Jolán
Trr.lpkovtig Márta
lJgron Katalfur
vtlrtor Alblnné

tI. osztálJr

Dunay Csllla
Erdétyt KatalÍn
Fábtán Ealt
GesztessY lbolYa
Graft[odt Eszter
Havas Judtt
I{avasl Katalln
IlegedÍis Márla
Hldassy Ágnes
Ilor.váth Judtt
Horváth Katalln
dr.lrnreh Katalln
J zsa Ilona
Keres2|g3 (6f6lín

' Koháry ZBuzsa
Korrreth Ágnes
Lovászy Zsuzsa
Lukovltsné (sas Plroska)
Mark Zsuzsa
Mátray Hqinalka
Molnár Antk



MoravcsÍk Már{a
Muray llona
Nagy lldik
PálI Ándrea
Plros Katalígr
Révész NIáría
Blchter Márta
Sarudy KataUn,
Slmontry-! th Agnes
S lyom tva
Szab Glzella

ttu'14í',

Vasas
D zsa
BvsC
0sc
MTK
MTK
D zsa
MU)OSZ
Ddzsa
IIonvéd
BYSC

Szab Julla
Szabd Katall.n
Szlgefi R za
Sziitl asy Marlanna
Tarypay trdik
Thrírr ánna
Tomaechek ndft
T tÍsz É"ra
Varga ErUs bet
Wágner Ágnes
Zsendovtts Julla (rorytagur )

ouronl ttibbek k r tt a ktlvetkufiÖkgt tITa xttul}o
magyarsággal:

''MéIyen rneghatott és h,Iarnával *gyiitt vég*
telen hálásak vagJrunk' hogy anrr5rl év után ls sze_
retettel gondolnak reánku de f leg anér\ hogy sze_
gény Babbo még ma ls a legnagyobb megbecsi.iléa*
sel Íogla$a el a rég1 tanttványok szivéL

Nagyon ktjsziÍr{iik mlrrden egyes aiátn nak
tidvcjzletét és mÍrnden j t tívánurrk nrtndrryá{ukna}c
Nagyon szeretnénk' ha ad dna egy J alkalomr hogy
mfurdnydukat vls z ontláthatnán}r.

Mama sajnos nem trhat mer't szenre már
nag]ron gy nge _ augusztus 1{n go éves lesz l _ de
áItalam Íejezt }cl azt a nag'y horrvágya! amely a r&,
gl magyar éIellrcz fuzL

Sztvbdl iidvtjzliink mlndenkÍtl
Már[a PÍe Sarrtell! Gar'roní*''

Y'a.g;,:.$
Ü${j
Pe1. {1

BVSC
tsvsc
!.]!eHrsrn$s
Vasas
Pet fi
tlektr,*rr:r:il
Yasa*
BVSC

Á Sarl,telli-kupa epil gusa

Még akkor t r.tént, am1kor a legut bbt bu_
dapestl Látogatásukkor a legjobb olasz kardvlv k
vlYfuík nagy ktizdelmi'iket a ma íyar kardoz k]cal, hogy
Santelll mester egykori" tanltványat lsmer set nar#
tat és .nagyszáÍnrí usztet t elhakírozták, levélben iid-
v zijlrrlÍo$ák a iVlaestro csalá(Jának olaszországban
é7 tag|atl Meleghangr.í levelet Íntéztek a Maestro
zlegyéhez, a}d leányával La Spezlában él és blz_

tosltották 6t arr l hogy a mag'yal' vlv társadalom
váItozatlan szeretettel és nag;rrabecsiiléssel vlsets
tetÍk a Santelll-család tránL

A napokban bozta meg a p sta Márla Pta
SantelllGarronl - aH a Maestro legld sebb leánya _

levelét La Spezláb l, amelyben trálás szavakban mond
t ezijnetet a magyar vtv k ÍÍg;relmess géért" Mml

illektrornas TwI latjel,zíí zsiiri-gépek :

Kointbin lt
Tr
és P ,rbnjt r

Ezen leg jabb typusu l ,szii,kkek r'' J" fr. ftizottsiig ltijuetelmányeinek
megfélelnek és gzeket nem,rc,tkiixi uersen)teken elfogadja

Zsin rdob Csa,tlnk'oz erintkez lt, Testuezet k t r és ep e-h.ez

ElehtromÜfis Frattcia é's Betrga, párbajt r
Frarucia Belga és al,gsz t r tam,pl.

E*por l,jws ARTffiX
K sriti: Bír tsrn kisiparos, Vl,,,Srinym luIerse u^ 2?.'tetefon: 174_518
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^, 
olnlÍozug Dulsbulg-t l{usígt vufí{jbajnokságr' l haz8tért vtv lulct l már érte6iiliiiDk' hogy a

Nv!'oátnémcl vlv sziiYetsés ápril's 7-1íén "lleioerrlreirn-tél oag! remzetkijzt vlv verEenyt réndezett a párbd'
i#;il'k -;;""i"e- l orE hivatalos lapjának most kézhez vett leg{abb száma ala ián ar érdékes veraéry
részletelt is ktJzijlhe{ijL.

Egzortrt a DÍts megTendezte Eur pa nemzeti párbaJt6rceapatbdnokatlak torldJáL Á tonÁl
L2 neÍÍ,ze! képvtssletében a kijvetkez b4nokcsapalok vettek részt:

Áusztrta Bzlnelberr : Fechtunlon HandetBkammer Gr z'
Belgtum " : Cercle Royal P-EBcrLne Arlont
Dátlig '' ; cfu'klen Kopen}Dger!

. Franciaország Í : Batatllon Jolnvllle' '_' Nagybrttarutl r' : Grosvenor Fencfug club Londoq
otiázország t' : societa del Glardlío l\'lllano'
Lengyelország l' : Legla \\íarszava'

- Jugiiizlál'ta '' ; Jugoslavta Belgrád'
Tijr kország '' : Fc lBtambul'
Német DenLKijzL'' : s( W1sBen6chaí Letpzig'
Német szijY.KijzL'' : TsB HeÍdenhelrr\

Á torna 12. rész}vev6je esry spauyol egyi-ittes Yoli. A 12 résztvev6 csapatot négy hárrnaB
oBopoÉra osztottát és a;t til"'"a"toueuf"" Eá''rtotrét cl iiovábsutás sorsáL lz el mérk zések eredménye:

1.r/ csopor"t: Kopperr}rága - Istarnbu-t 10:6
Mitán - Istamb,u] 13:3
Milán - Kopperrhága 1o: 2

2",/ csoporn.: London - Lipcse L2:4
Arlon * Ltpcse )-4:2
Árlon - Lclnclon -. 9:7

Továbbkeri.ilt: Mtlán és Koppenháqa.

Továbbkeri,ilt: Árlon és London'

Továbbkeriilt:' Vars és Belgrá

3./' csoport: Joinvttle - Graz 9:7
Ilotdenhelrn - Graz 15:1
Jofurvíile - [IeÍdenhetm 8:8 (o+:oo) Továbbkeriilt: Jobnvtlle és Helderrhelm.

4"/ csopor't: Betgrád - Madrtd
Vars - Madr{d
Varg - Belgrád

Innen kezclve a nyolc cs.apat
kcjvetkez téppen t r'tént:

kijzvotlen Heséssel folytatta a versenyt' amelJrnek leÍolyása e

9:7
9:7
9:3

Árlon 1

Ileidenhetm I

Vars i
Koppenhága I

Nirlán '|

tsetgrád l
London I

Joturvllle t

Árlon l9:5 I
Vars (
9:5 )

Mtlán l9:2 I

ILondon 
I9:5 )

Yars
9:7

A gy ztes Legla csapatában KrlmBky 2' Nlelaba 3' stralka 3 és KurczaD 2 gydzelmet ara.
toi! lnig az olasz Glárdino Mtlan csapatában Breda 3' srnlÍle 2' ÁlbaneBe é8 Deu'AÍtoltlo 1-1 gy lelenrn t
voli a szerz61e. Á dijnt nérk zésnek az Yolt az éralokoaaég.' hogy antak elE6 Íolébc! r' olagzok hlhgte .

léÚ q-vorg rne"netben 6:1_ s ve'etésre t ttek slat'L Mluiá! 8z est mácodlk fulét a teleYl ls ki'zvotftstle é8
u'u1.ti-taelét kés bbt ld pont a tiizték kL kén]rtelen volt a rendcz aég Eliingtqt tktajDt a mérkdzések kijzá l
hosszabbizijnet után a pástra egy teliess! mg${ihodott lelgy.l cg'yiittgE l potl Határtalan lotkgsedégBel tnegr
lorttltották a 'Í,érk zéa sorsál ts lelépték a rltmuBokb l lí' kL lrt olaszokal !!'el moglyer'ték az lurdt*
kupáL a'noly voltaképpeb. nom t8 volt kupa' hanem egy rÍodern lelÍogÁerÍ lloborcaopot'to'aL amelyet egy né
rnel -szobrászmtiYés' késziteil' alc maga 16 vlv éE ezi a troÍeÁi a !émgi kultu8lrntdcztér aalta át a l- gta
c sapatának-

Á csepalversen]r utd! ggyét pá'rb{t6r'verEeny és egyénl n t t rvtv vori.q tE rendedok
Áz el6bbtt az olas5 Bretla' a' ul bblt a néme1 Helml lloehlg !yer'te. 

Nl.ll l(álnáÚ.
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RovATvF.zI.r z DR. CzIFFRA ANDnÁs

Áz országos felrrdtt egyént és csapat Ytv b4 okBágola t kiil ! clkk keretébsn száholulk
bé. Ebben a rovahrnkban az eaeket tnegel z vtoékl megyeI-és vldzkl országoo tebott lq'noks.igok áred.
|1ÉnYe{ klYíc'uk, lsmertgtnl A megyet 

_ 
{nokségokT l ;; l lesaámoI nt s{uo" nrc"yo{ Á"'.r'u 1.gyraki'n].vek eddlg még llem érkeztek be toues Bzámbat!.

Mogvel' 
'eta 

tt vtY b4nokságok

' ,.'' I yf8zDrérn: rngÉl,e! n l t6rbajnokságon három város l7 verseuyzfie tnddt A b4nokFá-got a tapolcal Né]neth Eva.Ayerte megérilemelten hollveraeny után Mo r ver<rnlta (Éeslthely) el6tL IiL sz6-kér Eszter íveszDréml Ív. lvlndlBch Katalln. ({) v. PáLnáÍ Erzsébet_(K) M. Valliy zsuzsá'(v) vL c8abatrén (v) 
'\4ll' .'Sz td. .luaít (1) x v""g" bati 1ijJ - .l lí''ri io"iq'""tsáioi zs tndula k ziit uerancsa* r4r'+.vlYés- utátx M4or F'erenc (Veszprérn) nyerle ldubtársa Palágl -J,5z sei el6tl Á diJnt be a ta' tcal r tli u.

.v-9telével. cBak._Yeszprémlek Jutottak- IIL Llp lh Ferenc rv. rovdcs Atilta v. Kocslg Mlklrís Vi. T 'thl J(íz8etvll. 'Ilazttar't Tlbor VIIL jlor'váth Jé!-. - Á párb{l r azámban mlnd sBze hatan léptek pástra. valairlennJÉ
6D 

'''v 
azprérnlek , L M4or F renc IL labgn -andrás lll. .N4adarász lrura. _ ugyanásax ioir"e"u"n''yor 

",ig_z ,d* ?4- kard_vtY lgen BzoroB kijEdelrne. Ebb6t.]lo!"váth Jen (Veszprérn f L'eriilt !í gy1jztesen "kluotái
sával Maior Ferencel szernbelt. L Kovd'c s At{ a (v) lv. Dt'me P&er (raut nnireo) v. 1''*r" rr,rrLro" 1v1
Y:_ Nagy T-tbor 

'(Keszthetl) vIL Mar'lotr I"t'a' (Í) ,ilrí. iug.-l-iur. Gj. '--***-'''r b'rák: KárTá RudolI és zatkauk lászl .

_Á cBongrád megyel n l t6rbdnoks.í ot 27 lndul ktiziil btztosan nyert.'! I,ugztal íva (sz.
|9'8P8) ,lL lgrgícs ryLarglt lMEDosz I[\4m ) |rL Csrígoly Éva (sZEÁc) lv. Álatty.ín Már.h (szlsn) n xr6;"'M4Tla (szJ 8tás) vI. F'arkaa Mát'la (szJ st{ig) !'IL T ri'k'Rozáttá íszr.qcI l,lll va1da'J oláí 'í szysnj. .
A ÍéI ak t-rTerBelyén 21 YlY lépett p'ásirailB4lok Balázs lstEín (sZEÁc ) led blztog' t"oténnyel ri. rvt*ierPéter. (szvsE) IIL Ro8zt czy r8iván (s'zEÁc)_Iv. vdri's M+ály (MEDosz'ln4TE ) v. lrot'á" by''ra ( vrnooiz
rypEl' Y. Eoda Endre. ( NmDosz IIMIT ) vIL's oB t ászt (vmbo'sz HNlTE ) vIIL'MaLlá".v r,a"áíl s)vse)]--
1talql{Tkság.on a várakozÍísnak. megÍelel6en 16 lndul kdziil Kolács IstvÁn (szrr5stá's ) vere Jniit uy'er-
té kél klubt{írea ÁDr Ferenc és D zsa 

-L{íszl el tl _lv. Papy L4os (s2nec) v''noua Endr; (I\.mDosz l&'íTE )YL Apr Lászt (SzJ stás) vn. Sándor Tamás (szJ stás) Vn._íi.r"e" í'iá tim6sz'iivi )' &. rtives Enere (wuosz ultrn )" raoliáx: rt*enoy rrirotj a" Jano"'L.i i"w.*
-_ - Á szolnok r'neEye! D6l t r-.b4nokságát 7 tndul kijzijt ! rcvtváE után oJtss noua EyeÍ'teNémeth'Ilona el6tl lll szalhmtíry Gytjrgyné lv. phtér -r-r-ttn.. - Xardoz l o.i"ac;"""u s 

- 
iép;t-t pÁstra. rzetls a _nlldriiz haaonl an mlnd egyetlen klubnak a szolrokt NlÁv- ak vollak verscnyz t A bfonoÉsdgot verei-

Ie-ni'l Bátorfl J zseí nyer'te IL HargttaÍ Áiíla nL Mészáros Fudo rV' Gaát.l zseJí rr r""fat 
"i_istiá*F6bh' : Tthanyi LdoB.

' 4'!éc4lkw"unpgvgt 
'értÍ 

t rb{nokságot a Necskelnét1 V.\Icteor 9 vlv ja oontotte el egy-máB kijz tl. L Ándrássy Áko8 ÍL Bar csaba ur. EldrénJ't Ttbor lv. szab Atttta v. szelg'ráal PÍíLtr'dbtr : Gaál Ttbor.
A szahotns_szgE$b 

. m gyel .kardb4nokságot vere{leniil- l;ikozdt lryerte. Il.-I . Cacsíllé8 Bak Iv. t legeaEíTTE!ffi__a.szt-aro" -fti. ko"y- ra'ii:-L; i"" DL Kulcsár.

országos \4aléld !'eln lt Ty'tY b qiíok s ágok
Á Iebruár'rnárclus h napokban tar1otl teri-iletl bqinokságok után ápr'tlls 22_23_án Budapeg-ien a sportcaarnokban keriilt sor az országos vldékt leln tl egy"ént vtv7la3_not<stígol.á.

-' _ n -''lr \ vergeuvél 33 _vé|senyz lépetl pástra. A kiizdelmek véglg szlnYonalasak éB lz_
qgl]F.s,ak vtollak' anielyek solán sok -csdlyes vérzett el m-tir az el lnérk zések srjr"án Á o"'iou.'i .' *ol vaoasz rlva es a szecedl Pusztal Lva' aklket 

'lnár. l'qen jtíl tsnreri.in\ kiil n versenJ.t YtYtak' A l11ez qy-
!9'_-""jlLnfu^-*_::-::gy j!._T (qwr) 

1"a9t1 hozzqud< lelzár ztrl Á két á"aryu" 
"..""r{gé"""to-ttu".".r*yi,tYegzooott' amelJmek során Pusztal 

. '4;} -qr_4lybqn-g{ 
z tt v.rdáEz eLlerl ezzel elh dltva el lg a bajn kt

9!m9t .IIl. Kiívesdy N. Forgács jviargtt (MEDos' ll\nE) v. Madarász r-tíre {Én". vs- 
'f 

l,r.-c"acory' EoÁ(sruÁc) vlÍ. RécseyErzsébet íPEÁc) uIL Ú1szászy ratalín ( zo) x szateci-raiaín 'ls'ri'o,i'rál-E"i]x."'l.
Í'6btrák: Berty Imre és Terebessy Át<os" '

Á |érÍrak tlírver."o.réo- 47" n léptek páslra. Ez a szátn a várakozt{snak mogtoleldellaazolrroldakut .hozott slker.t Á rnez nyb l messze ldrnagÁsJott Demeca Béla. alrl nenrcsat veretteniir .r'or.t9' a b{nokaágol' banem j lormán talríatot sem kapotL lÍárom gy zeterunát á3á.'^" -trl'ot##i 
B:lí"gvPátt ,ll! E6ry. Tarnds (lm'.lrc ) lV. Harasztl Lásd lTatabánva ] V. .gank zBombor (Szoinox ) vr. upan r,?renc lVes-zprém ) ML lzab IíszI (Tapolca) vIIl. lilqjor r.""u'nc (Ú.sop"é;j:-_ '-_**^' "

F blrák: BerzsenJd Banra és EiiliJp Mtháy.

- Á nárbajt6r balIloB8áq.22 lndulda -kerinény pr bát kellett' hogy kjáI{on a dijnt beJutásért'mert hetes'a i nyolcas csoporiokat aEktiotta* az el rnérk zések sor!íÍ. ilt ueií a 
"zt'nru" ls u szolnold_ak ara ák a tegtaibb babért- Á b{nokság.ot blztos Íiilénnyel alrag'y !{1 (s'oh"L l-"vJ.{lr. t iiar'." iir""ry(PEÁc] rL Deméce Béle (szouor} rv. FBleg"yházl c".u" "1l.i'="-"i ) v. k;{;;i_Já*- iil;rja"vl l vL Mada-

I{9r . Atgi -(veszprdm) uI. ttá'* zuo*B . is""t"ár l 'vlí_ iovács Antal (PEÁc) r:{. rr"" 
'-'{oii"'JLxfr.tr'6btrd: Rábe Gusztáv.

_ Á kardbainoksá8nak 37 részitvev je volt' Már az cl nrérk zések során sok néLlvés holt-versenJrre kerijlt sor. amelyekbdl zijmmel a szegédt és veszpr rni vtY k keriiltek !d sv8;t";il" k;ik;i-

t5



ták a dijnt ' lnez nyének t bbségéL Meglepotésre azonban az lgen egyenletes J Íormában vlv pápat Pát 'di Péter szerezte meg' a bajnokl cÍnret mlután az qiravivás során 5:3 arányban legy zte D zsa IÁszl t
(sz.e stás) Iil. Kovács István (sz-r sás), aklnek eluttal gyengétben ment dutrtársánáI. Iv. Ápr Lászl
(sz;e stás) V.. Kovács Áttila'(Veszprém)".u. Hargltal Átttla (Sátnot) vtL Horváth Jen (Veszprém) vnt.
Kocsis NlÍkl s (Veszprém) Ix. Szabr5 Csaba (Debrecen EÁC). A f btrák érthetetlen okb l nem jelentek meg.

E Eyéb vtüiéklJersenvek

F'ebrrrár ]-2.-én a Kesztheln tvIÁV rende'zett III.o. n l t rversenyt. amely azonban a kís
számti1nduI(ra)mhttnernmlrrsKataltn({eszthely)II.
Szekér Fszter' (Íeszprém) III. Pálmal Erzsébet (Keszthely) tV. ffindisch Katalt! (Keszthery) v. Solprrár
Borbála (ru.c) vl.'Sz ke.luáit (Keszthely) \4t Radics (niwÉ) vnl Gy rgy (uwn).
F btrák: Kovács Attlla és Tlszttart Tlbor.

F'ebruár 19rén a Tata sz II.o. versenyén ugyancsak kevesebben
(11) indultak a rnin 'sltéshez' megktvántnáL L Vass Imre (GyŐrt ET

Ii. iÍaraszti LászI (tatanánya) IV.-Kutasl Jen '. (tatanárrya)'v. Pécst
E-dEí&ti -Áttua. (Bp.Spartakusz )(cy rt ETo) Vt. .rereer tr'ri-

(rr) indultak a rnin6sltéshez

gyes (cyari ETo) VIL Gullrrei J'ános (ey ri ETo) MIL Ptntér István (cy rt ETo). Ir btr : 
'Bellczay Sándor

Márclus 26.-án

Február 25.. 6.+íu a @ a YtY Bpo!'t tiimegesíése ér
Ie|lentlltése érdekében uttijr" és serdiil6 korcsztá\níak részére t rrvlv versetlyeket r"enalezetl Enrrek során
az uttiird leányok k ziil L T ih Yera' IL trana Márta' IIL T th Kaiatlrl. Á5 uttijr6 íuk Yerselyébe! L sárdy 

'I| Szemcs&' L catalta" l seTaliil llrrk kt'z els lett tr nya' tL Szépla}n IIL Kulc8ár. Áz ltusdgl n6l t6rt
Earczag nyertq Il slbbl lIL Sz6ke. Áz $uságt Íhr 't rbgn !, EesBdiig' ll. sltlágyl IIL laro8!.

Márcluo 
' 
12.4n A DVTK IlLo. kardvergglvétl a renclezd egyosiÍel vtydl szereziék mes a

}ely zésekel' m 'qne\ l.-árw^an .+ ,lg*ái+' l. dr.Ba t?' Iv. f,orpás' v. szlaboczky (vnlrc)' vt. rr'iá:
( ff'Dgyijat spartakusz ) ' uI. Csanáall ( L{IÁIt )' VIIL Mezse (Sarg&ar!árrt Báryász).

Mérctrs 19én a $g'lg !a4E4l Kohász SE ILo. ÍérÍl t6rversgnvén 15 lndul k ziil TtnÁrszabolcB lcyijDgy'spal't- ] btztoEan gy' ziitt.}IubtárBa K zegl Béla el6t| IIL F latl llnre (sxsE)' M Suak cz_
}J- lqtu - .(Gy ns/.sp.aÉ)' v: Klspál lntal. (cy.sp)' vL Mesz t Ferenc'(sBTc)' vrl S $bm l 'zset (snrc) ,vIÍ. Dér Béla (ov.sp.)' DL Párby Lénárd (sxsE). F btr : Fi.ireder cábor.

l BlsE l&p.-8cllrrgxEclJéE szépaz{ (az ) mezdny tndulL Á 6u lnvonatas di'rtt6b9! Iítna-gaslott Koch R b.ort (Bvsc), alí vereueniil 
- 4Yer'te a versen5É klubtársá Mar t Péter el tL IIL Radtrreczkv G&Ea (sz ornbath.)' lu Hu.oJmddobrat Tlbof (Komárom), Y. Kereszieg Tamás íPvsK). vl. Rub cz Isrván íiE'á.c )

vÍl. Pet (ár.oly (PvsK)'' uu. Ka8za,Gy6rgy (Pvsr); Dt sétál Mlháry (Pvs*)' _ triég toluen (lz) rmrirtat án k lll.o. trrversenyérl amely háranaB hollversertnyel végz di1tl nn'et égJík éidekett|e liruizler Gtzella
kély1elen vol-t-'YlBsza-lép-!| h,ogy hazautazhaEeon Igy Pllaszaiovtts Irén (rnlcJ au rorot Éozsa-(szÉlcf 

'n:ravlvásán d ll el az el gée kér.dése az oldbbt jaY.íra. IrL trrutzler Gtzella (Szilmbatb.). IV. Gorubrcs ÁÍiÉ
lI'Ec)' -v. Marc_z Em'"a rPvsr); v}-'.T,Pcdi iit la ]lvSt-1'-vn.-r7u"r-ÉoJ r'n-rncj' riii'vlig;"ii;"rPft^9;
DL Beck Edlt (B!sc). r' bh" j Varga Mrháy.

l sVAI! _{Le.- teg$9rseaJég 19 helybelt_ vtv lndulr Á verseny ném mln Bttetl Els letl
vc retlouijl Schrijdl. Lríszl (sMÁFc )' tt. K orqiáihy Ferenc (sumC), IIL Németh J ánoe íBerzsenvt). Iv. G -retcaér AIdIáa (s)',v.. su]tz Jánog (B)' VL Bo6 lstván (B)' v .,Baá Bertala! (s)' \4ÍL szodá&-Paer (B),IL Fazekas Ferenc (B). F6bÍrák: Pu'sk'ás Bet'talan és l,usií1k Janos.

Gy rgy (Bgy.), IL Csl'szér, János (ngy ne
ngs (Psy.J' VI. Iovász Károly (srSn)' vtl uqiaara
F' birák: Ta4án1 Károly és N1eszes F''brenc. -

ndviv mérte ijssze a pengéiét L Áoem
IV. Peterdl Béla (Bgy.), Y. S-oproh Já.
MIl. Szab Péter (snrc/.

f'erenc
Ferenc

lcegJre'tltstt '*t'" ^g"T,ffi"$ÍT*qlil#i1*fltr 1szép Gy rgyt (sp.V..Met ), rv. sároy 
^'t." 

(Bp.v.]VroL). v. É(
MeL )'- l,IL -D zsa li,Iár.la ( Szegr3 .etás )' vul Mobrár Galrtelía (Sz
F6blr : Jávorkay lstwán

Ugyanakkortermészetesena szol4oFl.jlE p t t rye,rs.e+ve4 cs.ak tuzen léptek pástra. L M _

]té:)'II.,D1llcs.Zsuzsanna(so;l-rv.P1ntérratarr'r,?;"ililTnusf,rzsébet(szentei},Lnarrtcs.zBuzaaura1szo@.ii.fit"ifr?3;..diT
V. Németh uq'"- (szo i'k), VL Fiilijp Cectua ' (cvonraí'vmms'á)- vIL Pades'kv Valér'íe íomncr "fi"Ai;i_íllY.. N.éq:!!.P*, 

-(szotnbt)' 
l'L Fiili;p Cecllra'(cyonraí'vmms7), vn i" 

"i"ry 
ÍJréil G;."'Tffi s;i:iffsararrol vlafla- (szeDtesJ' - Áz ugJmncsak szoltlokon rendeze IlLo. Íér: t6r.t 22 lnduld lrrr*il vrrarlantii n.lSírrándl Márta. (Slentes )r'I l, ugyáncsak 22 tndul k ztil yeretleniil BaU

lTrg-(-szqlnok) nyer'te, II. BerczellÍ Sándor (Szentes)' III. Fliredt
v. Nlészáros RudolÍ íSzolnok). vt. Lakatos i}rnrla íGín''.'ot Mnno,

csepel), IY. Nagy AttÍla (szotnot).
Bátor{ J zaeÍ. (Szolnok)' VIIL E'áyr"'{",l-.}rl11 i3ti,K 

-d 
:iltt}"ll]fu'ffi"'t'iÍffi(HT,s)iJ};jl"t$"tffii),(fofi'$1}

L Polgár Antlrás (Csepel). F' bir : Tíhanví r,aibs-Tamás (Csongrá.t), DL PoIgá/'Antlrás (cililí); rouií'oi rÍ';""'t Lqios.
ÁnrflJs 9-én a Ralat?nfiiret!. tí., 

' 
kerdver8tnvén 21 lEdut . k ziil LD me Péter (Bfiir.ed)' tt

ryf :-}'1'3'{l{1l'*lr1ll'.:"ffi #tiYJ*"i$ji*]}tr\rfl 'íÍgIsiwán (BÍilred). F btrák: zatkatt}'Lászl és uq1or Feiená ''
gEÁC llo- léJ.ff t rversenvén 19 v|v kiJzt'tt pcBtra lépe GyercslkoY gzoYlet szl LB. A

ir-1i1"e'J;ii'ÍÉffi!ld.tq:''$#5;*,trffiT iÍ sio"j""'ffj i!-j:ffi"i'.f;;ltJ"r.rl,*''i*y:"t
. . Pé_cFe{ lil-egv-et '-4 t t{iua4et kupaverge[v1 tual ztek' amgllron a kaposYártak és t!aEl&&-nlzsalaE lavolmaradasa kaivotk ztében cgak 4yolcan tndu-l-tek Á YeraenJrt Yeretléttiil sétÁI valérla (Pjfuf,)l;er'te Pllaszanovtcs tréu (ru-ac ) el6 , tIL Malnicz t"ldrh (iDÁc), Iv. r'a"i'áJ i:r-" 1nvlsiT. 

'_
r6bb ; varga M'há\r.

sKsE),

I



Februrír 19-én a szEÁc réndo'g'lt &o5 n6l tórver8errvL amely azonbal a !'6 ÍóíyÍ me'ó4r
cvg.uce ml:rdséet öBszetétéle mtatt LbszffiEni fu6ste{t Á död6ben két szegedl és egy debrgceDl lo-
Birw 1ozóü teei neveÁ- kiizd€lem alakult ld. amglynek Bordlt tnbdhánnat! &6 gydzelmet szerezlgk Áz qirs
"iJa" "ordn 

tviaaará8z tmőke. (Dvsc ) lrúldi.ét veiélytár8nc|ét legyózvo meggzerezie az glsóségs(. IL PuButal
Éva í sz.postás ). L csácoú'Éva fsn.nc )' Ív. Tö'ök RoziíIta (szEÁc)' V. Btró Zeuzea (B}spÍr4akusz)' v.L

valenti Bornr a'- (Dvsc)'- úL Baláis (siótnok)' vtll. Alettyáu Má''! (szvsE)' DL tlódl N'Iarika ( szJóstés L
lób|ró; Kökéldy Károln

e.!EAqlLc'lá!,1érver!eE!B 2q hüró }tiziil az el96s{get Yer€lle!üt szab.í cs8ba íDEÁcj
harcolta lí. ll sápt (sárospatak)' IlL lábóczky (Mlskolc )' Ív. Tólh (Dvsc)' v. E'qér (\llskotc)' w Pákózdy
(Dvsc)' uL Hámor't (DEAC)' üIL osgyán (Eókéscsaba)' DL Papp (DVSC).

e@ 18 Ytvó lép€ü pástra" A dörtóbs! a veszpréBiok
voliak ürlEúLYbatr é6 Íölényber. xiilönöee! a két €IE6 hehl€z6tt gmolkgdet lí a mez6n1ö6l Á versen]rl vere!
teÍitl Mqjor l'srrnc (vHPsc) 4rer"tg klubtárBa HorTélh Jen6 6l6tl. uL upóth F€rt|tc .(tHPsc)' IV. Griinert
Jáüos ( !friTed), v. PáIdt Pdt€r (ráp^a)' l'L Nolt Béta (Prtpa )' vL szétrely JólseÍ (-ulPsc); vlÍ. Dorbély
cydrgy (vHPsc)' DL Jütt4pr Á'rtás ( v}tPsc ). _ Ugyalal*or a_z qusógí tr6t tórYersenyen 12 lBduló közi
niegé}dsn]eften cáaba trén (vrlPsc) gydLÜtt rL xagy-hancIs}a (vttpsc l' ÍtL TuT}oYlcg otga fBvsc)' rv. Fíb-
rr 6Ta (Bvs-c }' v _ságt Julta (Bvsc )' u.' csuhalr cglrros Ánlla (Bvsc)' vll Borbély nára (vltr'sc)' vl[. Herd-
ucka J uattt (vEPsc )' DL lorday Emeee (Bfu€d). F6btrák: SÁudor tgtván óa za&allk Iás ao.

A Mmosz HJ\.'ITE rnárclua 5á |ffusá"qt térí tór versenyén nagyazámú (4o) meróny gyítt
egybe. Első ver;G;Íi--É6E;-E;1mmsa]fi,ím]_Íe1l,@ffiE6rt4?'r q.gv Í8lénrryel 

"y.:"tá. 
lr.

Molnár Gy. (MEDosz HIvfIE ) IIL Mszló L (szegsatl spott8kola) ÍV. lÉy T. ( cgoügráq ) v. BenedeL' Gy. (sze&
Spor'ttsk-J vL B.ítni n (Radnótt GltÍur. ) vll. Mas.ar J. (cso:ngráa) url libh-u L (Sz.róstás) DL Hamvas J.
(Bcsata). f6btrák: Beloval Péter éB Nlss BáUnl

Február 26.{n salEótat'lánban rendezeit IILo. n6l t6rverae1ve!- 15 YlYó!6 tépett pástra' 8
Yeraeny azonba! nem ntnósitetl A nahg és hevós ktizdelrriek
során Szokács Katalln (s(sE) és Czakó Kt'ára (oKsE) vezettek egyaráni 1-1 Yeregéggsl Ás utotsó c8öI.tében
kerültek 9gJrynással szei-rrbe. Ezl a mérk6zést Szokács 4yerte nagi _Íölénnyet. trL Csómor Erzsébet (sBTc) M
Kovács Eva (s(sE) v. UJsztíszl Katallr (oKsE) vL Ftireder Márla (sxsE) vIL Bolyld oertsual (sBTc) uIL rj8-
gar Ilorra (sKsE) IJL Tarnás Márla (oI{sE). F6btró: Ftreater Gábor.

Márclu8 12.+n arPápat MÁv rfl. 
'tu 

16r Yergenyé4' 15 lnatuló tözül €ts6 lgit BorbéIy Gya'rgy
(veszprém)IL]iémethl,ászló(TamÍV.I,ehóczJozBet(f,om'írom)v.Jüitner
Árrdráe (Veszprém) vI. szöuós Islván (Komdrom) vll xlss György (Nagykantzsa) vnl. szekerga t{os (PÁpa)
DL Dskovtcs György (Tapglca). - Á IILo" kardversenlrB! ugyan 21 verse4yz6 lépelt a pásü'a méRsgm Yolt.
mÍnőst6 jeuegű. L vathy Áko8 (Pápa) vereü'eniil tL Kérl. szabolcg ( szombBthety ) IIL Németh Fersnc (szhely]
Ív. Erd6s Ferenc (Bfuredj v' cslkóB sándor (Nagyk-anlzB8 ) vL Nagy sándor (Pápa) VIL liováldr Béla (Tapol_
ca) vItI. schrödl Iászló (Sopron) IL Perlaki Lalos (Nagyka!Ízsa). Főblrát: M{or Ferenc és Sárga ['erenc

Á KoÚ.írolnt vsc sztnvonalas nl.o. nól lórver8enyl r€ldgzett. amelyen 22'€n lltalunalí. A dölts
t6ben blztos ti;ténn Edt (B\bc ) IIL Csaszó Borbáta (Bvsc)
lv. Bresztyenszky Jurh (fu'v.M.et.) !. DesseurffJr lvette ( Bp.v.MeL ) vL csuhay c8l.noB (BvSc) vll sztqjanoYÍcs
Már1a (Komárvm) vltl Fábry -Eva ( Bvsc). l'óblró: Haraszü lá8zló.' 'AszolnobMÁv Lo. kaidveJ"senyél szépezému (s+) mezóny verddőtt össze a íówárosból
ósamesszldffisszáktemekbdíe,vere1ieríilletlels6Iv1észarogRudou
(szolrrok) Il. Pákozdl Jánoe (DVSC) t[l. Molnár oyurB (I\mDosz HMm) Iv. Boda Endre (MEmsz IIMTE)-v.os_
gyá! György (Bcsaba) vl.- Köveg Errdre (MEoosz HMTE ) VIL Ktrély Géza (Bp.v.MeL ) vnl Kövlcs lstYá! ( szol-
t!ok) DL KeskoDy sándor (szolrrok). - Ug}'anakkor az t$uság| létú tór-verselyen 3]. vlvó lépett págtra. A dijn_
t6 mezónye tgen klegygDltieü erók kiizdelmének képét mut8tta' arnbek köv€lteztében az hármas holtverseny-
nyel végződötL Áz r.{ravtváe során a YotébÉársak lsmét körboverték egymásl Á Jog!'''6könJryból HüilróeB
r.{abb holtvgrsgnJrt nelÍl vlvatta\ hanem a helYe!éBek Bora'€nqét Hzdrólag az r{ravtvda talá'latará$ra aIaF
Jdn áuapltották meg. Ez a döntéB helJÉeleE volt. Áz elsdaég kérdég€ talátatarámyal nem dönlhető €L EgyéL'
ként olt ahol a helyezégt holtYgrsony uüí|t a találatarály döntl eL a! alapbizdelmek éE r{ravtvéc talélatalt
öaaze kell 8dnl. Ityen a.lapon a győztesBek t{ol€lttgtl vlvónak rogazabb tal4lataránya vol! mlttl a IL.ltL ho-
lyBzett€kngk Á jegyzókönyv .szer.llt L Hegyesi Józaet (Gyoma) n. HegTre't .4rpáa (cyoma) n. Houó ÁudráE
(Bvsc) rv. Lombár István (Bvsc). v. Gnrber JózseÍ (v.Ivtet. ) vI. L'xosg Géza (Gyoma) vll Krrbtlt/ sá'ndor
(Dvsc) vIL Naszály Ferenc (v.Met) Ix. Papp l8tvÁn (v.Meü) F'6blró: tIhali't LÁJos.

Á PécalWKILo. Íérfl ég l{. n6l 
'r 

versenvel a Í várost és kiÍrryékbell vtvdk távolmara-
rte\iesenházt jellegÍÍvé stisedt amt nagy kár mer't nem ad m dot arra' hogy aversenJFalára tlivetkeztében tesesgn házl lelleg v Etl&rgalt and lagy kÁr mert lom ad !! alol arra' hogy a vergen]r

z k lejld{enef,' lapaBztalatokat ég rrrb6stié8t az r'ezz lek t lérllak verselJré{ vlllany r.tÁ'rt lz késziilékkel
akarták l'ebonyolttaD! ale a gép elrolt]ldsa Etatt ezt ver8e4]rk tbgn mgg kollig változtabt J leÚttg' ha tue-
tékesek megBggltenék a vlttéket és tovább_l gépok tuttatÁgÁvat s!e'a vseék az llyen ko[ me en zavaro}oak
l Iéríak -verlenyén pásba tép 8 vtv k]t'z-i'tt Éármas hottYerieql arakurr 4'áI4 -vdrnagy cBaba (PvsK)
tlver't me! a szornbalhelvl welther Kírorv L KoYÉc8 Ántal íPEAC) eI6tL Á leá[Tol í5) k zii] ela6 lgtt jvlareT
Einma (
{yer't mpg a 5.zombátheli welthei Earobr |I| KoÉc8 Antal (PEAc ) elr,tL Á loáDyirl (5 ) k zui elE6 tett lvtareí
Emma íPVSK) szába lbolva íPEAC) ol6tt. F b|r : vrrÍ. lvíbáLY.) szána lÜolya (rnac) el tt F' blr : varga tuirraty.

Március 19.én Szolnokon a !-rrttt'r é9 ser@{- korosztályok részére rendeztek ver*

Ágt (Tsz!t). Eu-toir 5 hdul LDanlc6 E'ergnc II. noar l;66-i -ri8a J zBe| valamennyl go'om u.
F6btr : TthanJrt Ldos.

Ennek a! ld szablAk legieleuldsebb vtdéH verscr\ye a bagyomályos Ggrevtc_h orntékYel_
Benv Yoll MtBkolcoÚ. amelyen +,í Ylv v tt részt. Az twsz kÍ,il u aut brrszt Liildi'tt le. .Az er e ele osztátvtí
maffiyGí;aa'amknek neÍn lutott hély a dtjnt betl EDngk kijzdelrngl holtv rsslttyel véÍ!6dtek rovács Át.

t7



ü!a íVasas) és Kalmár Jáno6 (Asl) között. Á! uilaYrYág so.á_n. utóbbt győzött 5:3, arány-b?D. L (ardos r'G'

ii''"''i"ra?""i 'i:ile í&; 1!vsó1_Í. f."el S'án<tor (uonvéd) M. slmó zoltán (osc) vIL Eorcukay Gábor
(ttonv.} vut Kocsts Já!o8 (osc).

íiilJakabÁtttla(ouffi ö6:'L'ff'ffi"""#t"'i.'""#'T,t::$:ü3l_i"".fr1ft'iffit"i
v. Rostás sdmdor tvmoosz rav1re t" i;pili"ö"'r;á;ó)"W. ffi;' 6rib"i fwsci/ ün s"lot Géza (szvsp)
DL sándor Tamái (Sz.eóstás). F6bbó: Jávorkal lstvlírL

Móor vera ( 

"" "",#,ÍflT*':;f 1*ffi :fl']'"riiíü"]öiü:"ö'l'J!"'ff
Aq,.'l1..en Ílalálon é!.le et a rr.o'-áü"6s_tt-ésu"Ilt' szekér nu"t_er (v._uipré*) Ív.. ríroryrr Edit (Bvsc') v. Úárga
Eáí'?f"""""J"éfiY'vI:^ üo":J"_rliáir'j'*lx""'),nJrij- űí-wri,oÉ"ri-rqiil" G("""ü'.ly) vnl taala _lié! ' 

(í'eszprém)
il'V.'irii7J'i"Jli, rv"""p"ó-)' ] l" rti. r.".o"óiue!yen 25 flYó Íépgü bástra. Á döltóben els6 itt ls veretlenül
lett Roce Átttla (KeszthelyJ rr. udil""eaG" ]'ui_ü;;-J-[ÍaN"gi rtro'r (resztheiy) IV.,Szabó síldor (BÍi.ired)' v_

b"ü;;;?"il;;J 
_av"-"^':d- 

) y1. szrroet ,lBzsel (Íeszpréni) vll szakál Szabolcs (Veszprém) vllL Hajas Isr
;fi"ii'Íti;;áj -Dq'rrfióiosr iózset (sztar). Fóbirák: zalkaÍlk László és Palágyt Józse1

Áprills 16.dn a

A PVSC fii. Íérft t

A negye& és Íéléves el Íizetések - jelen junlusl
sl lap felhasználásával az eL ÍLzetést megr{ttant

16180
2Lr^

szám megkiildésével - lejártak Ké{iik a mellékelt beflzeté_
hogy a lap 'továbbl ki.ildése akadályokba ne iitkijzzék

L/t évre
Í/t err"

Yasas-rendoaett

Ey zotl Berczeilédy iil;s (sztv) ellen lIL Schumann Mthá}v,(gP.Yu93y)
Efuo" (nvpc) .M. 

-Llcov Sándor |Ép'Jagas-) .MI. Borok LászL (Szfv) VIIL

v gytilt ssze._ Áz er sktizg9'Inak 1oÍiv-e-1sgnnyel vész 
'dtzk- r*u -p IV. Mar t Péter ]bvlcl"v]

s sor

Efu"" (Bvsc) M. 
-Llcov Sándbr (Ép.Vasas) vtt. Borok

tstváni ti'. (nvsc). r' ttrát: K bel Emll és Cs rsz Ernil
Patakos Pál (np.vásas) x.

t t r Yersenyen a BVSZ kupa keretében nyert lebonyolitiísL 26 versenyz
ffi(traposváriKinizsl)nuntársaF'tilpGyuIaelt!llI.n1b9c.z

d

33160 Ft
42r- rt

( nvsc )
Ttirtik
Szent-

i"KH 'ii""?if *]' ;j;'tÉF;iy'(ivsK) í.'ri"Jiv-m!"a" ],L"'.+r"P'Í vI' szelenc-zy namrÍy-(nécst 
"slP119)vji. -rooi"" 'oauor (p.sp.rsi) VtrL l'tatyasovszry Péier '(P.sp.Ísk 

) D! 
'1ory{+- 

gv.qrsy (.|.I+c )' :1 ll:9' 19_l;6'il;;;;fr" "íir"i.!_"''"'- rr' 
"i"Z 

j"rJii *.Á. f.ztlliik Rlcsáy E/zséuet (PEAo) brztos 'ii'lénr.'yel ver'te vata-
i"i,".vI-"iiá'r"rEi n. seiiro v.ra"rí (Évbí) in T aszanovtts lré;l (PEAc). Ív.'Llge Judrl (PEÁc)--v. Telegdy Il-

áiio ti,i rt vI._ptlagzalov1l' uaito'ipnq ) vrr. rvru"a"sr* szuYta'(P\'s() vtrL í'ta}ucz MÍirb (PEÁc).
F btr : vatxa Mtháty

-A Veszoréml Haladás IILo. ÍérÍt t rversemlen a [Lo-rE nem nln6sltBtl Á' tndul k azárna].7
o.,ll Á d nt6ben Némsa mta ktrdrlák 

^ 
kottds táblázat nem oko.

;;ililil;&;il ;""voí"r-át EJ **'beÍbryásolta. az éls sEg kér<tésé{ amely.qiravtvás e-orán -Sztrbek J zseÍ
ii"-""-ií-i]á"a"á aBi et tott'v ;5u".xgi(ruc) szemben IIL Markovtcs Péier (BpJet6Il) Iv.. PéDzeB cBaba
}iJpi,",iiT í."iá]iirJ d'*a"" iií"i"ion I vr.' sidooa l"o.ás (Veszprém) vIL Kemény ÁDdíás (Tuc) vq- oF
}Á Á zrnaÁ (Veszprém) or. nérirein L{szi (1tl'Q). _Áz {. n l t6r_ver,se_ny'en 

-]"3 ^btdulÍ 
k ,'iil elE lett hÍíY.Inas

iiário.iu""i"ta" ioorgá,n rrancts líes"pie-l'il" sorr Maggolla (Bvsc) Itl Borbély Klára (veszpr m) rv.
i ei É"; íKesz elv)"r/. wrmmer tu}r.ta fr" s"Ü'etv) W, Fekeie Judlt'(TlAi) vtl szal Éva (rLlc) vtIL lt zsa
Erzsébet (rnc). r6Íltr;t: zatka]tk Lászl és PalÁgyl J zse'.

A s6Ác lÍLo. kardversenyén mtndtjsaze 9 YÍY lelent meg. L Ygl'gilgniil Apr Iás zl (sz.
P stáB) IL D zsá-EEE_-(Sf6EííífTfr-eapy L4os (smÁc) lV. Apr Ferenc (szJ stás) v. seb k Géza 

'(szvsE). F bÍr : J ávorkal tstváD.

Á szotlokt tlo. kaItlvergelygrr még eD.nyl tldut sern akadt (o). Hottverseqv után ols6 Má
szároa nudolf ( s76b-ET1il'fr#gt{aT-fÍírá_rszolr k ) i. szab csaba (DEAo).'- 

^z 
,l, télfl t rYerseqy 14

wIvrjt aviitttttt .nlrt.. L nu'sk lános lszolnot) II' GK1s5 Gyuta (sz) nL nanlca Ferenc (Sz) tV. Fiistl Molnár
r,a1os "-(ézertgi) v. traptrány István'(sz) vt. palat cy rgy (si) 'í.'IL Bencstk István (sz) vÍIL DáYld IáEZI
(si). r6bb ; sielttEtTá.nyt J zsei

Ápr'llts 29-9o.án rondgzt a sop.r'onl MÁFc r'lásodl'ben az ''fudégz KuDá1'' ll.oBztályu kal+.
YtY k réBzéro. lo ^"il-utt évhgz haaod an ezu@ Á dt'trtd m4d! m
házlverserlyg Yolt a Bp.vasasn9tG A kiizd lrnek v ltoz szerencsével folytak És' a Yfv k telje8en kijrbeTer'ték
eEymást, amlnek eredm_éryeképpen az el6 helysD aégz kél vlv hat gy zelmével szemben a hstgdtkBe} 19

nEzvsv zelme volL Az rriiavtváÉ sorá Kovács Tamás {Vasas) 5:3_ra gy z tt klubtárBa Magyar Pé{sr ell rt
éu'Líí.l ̂

ps" 
ée báMi nyomdokatba lépet! mtnt roeztíIyu kardYlv . IlL BertalEn Géz_a (va8ag) Ív. Nagy

Béla ícsepei) V. Nagy ijaba (csepet) Vl. Buday cyijrg'y (vasag) vtl L8cz lgtván (Vasas) VIIL srloYelszry
Lq1os (Vasa8) DL Katalintch Em (MrK)' F' bir : TlDJr Jánoa.

El flzetésl di rft évre
Kii]Í ldr cnie í/z évre

FI
Ft

ÁrapéIdányonként 3. _ Fl
Szerkeszt ség: V. Hold u. 1.
II. em. 221. TeleÍon: l2L - LL7

Szerkeszti: a Szerkeszt Bizottsáe
Szerkeszt : Gábor J zseÍ
Meg|elenlk mirrden h 15._én.

Késziitt a Ststisztikai Kiad Vállalat sokszoroslt iizemében Ll8o/I96I.
F'elel s Yezet : Garádi Lászl

l8


