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toviibb
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Csak
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egy
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bogy az
olvan kCsziilt\k, smilyent
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tlszta\n fognl, ma\snap leve·
let ir 1\ r'ldi6ujsag szerkeszt6scg";he es jelzi ezt a fonlos
l,oriilmenyt.
Felviliigosit{lst
ker, Il\gkori zavarok
u.t{m
szimatol,
szornyen
izgatotl,
val6s{lggal laz1>anvan es ugy
erzi, hogy az 0 megfigyelesetol fiigg 0:milli6 radi6halJgal6 bo!dogsiiga.
Az amaliJriik
harmadik
csoportj::iba Iartoznak a ro-

vidhuIlam-ad6
tnlajdonosok.
Ezek az arisztokratiik.
Ajkuk kozl ulland6an
kisse
rejlelycs es fo!cnyes mosoly.
lia
radi6z6
felcbar{:tukkal
tal{tlkoznak, szeretnck gyellg6den vallon veregetni, mint
ahogyan a felntltlek szoktiik
az 6vod:'lsokal6
Elmelyedt
pillantasuk ulland6an messze
Hlvlatokat l5.tszik' kutatni. Uj
Zelandot,
Patag6niaI,
az

~szaki sarkot.
N~ha sz6rakozoltan
jegyzik. meg: Iegnap
erdekes
p,:rbeszedel
folytattam a Himalaya
csucs{m feszkelO expedici6vaJ.
TegnapeJOtt
pedig varatlanul az XZP. {lIlom'ls kopogott. Nagyon izgalmas volt.
Azt kerdezIe, hogy igaz-e,
hogy BUdupesten s{lskaj{\l"{ls
van? Kepzeld, azt hille, hogy
egy afrikai
viirossal besz61.

A r6vidhull{unu radi6amator esak akkor jon zavarba,
ha megkerdezik
Iole, hogy
milyen
nyelveken
beszel?
I1yenkor kideriil, hogy csak
magyarul
ert. Es te akkor
vallig
tOrheled
a fejedel,
hogyun
ertheti meg mcgis
az angolul,
spanyolul
es
eszkim6ul leadott Morse- jeJeket?

Tdrcsd:ds ko:ben
HtlIa az Islennekl .. , vegre
eredmenyt erliink 1'1 a Sludi6nal, meg pedig a 16ver·
seny!:iizvetites
IC1"(~n. Biiszken, 6ntudatosan
veregeljul,
Illeg sajal vallunkat. - Viszsza kell
vonnunk mindent,
amit a Studi6 merevsegerol
irlunk. - Ujjitas van, nagy
uj jjiltls! . .• nem fog elol'ordulni tiibM, hogy az embersport
hireil
megriividitik,
megesonkitj{lk ..• nem, soha
tobbe . " nem. Neh{mv
nap 61a, a loversenyhireket
kozlik l'lsonek, s uluna jon
az embersport
ktizvelitese,
amelynek
megesonldtasanak
imm{lr nem a 16versl'llvkozveti"~s az oka Wbbe, 6h
n~m . . . hanem . •. az ido
rovidsege.
A Sludi6
mind;g arra
nem adhat
titest, mivel

vezerkara szeret
hivatkomi, hogy
hclvszini
kon'ea sporttestiiletek

hatalmas
anyagi igenyekkel
lepnek fel a Studi6val szemben. Miir tiibbszor ramutattunk arra, bogy ez nem egeszen van igy, t. i. a Stlldi6
ezt ingyen k6veteli arendI"
zokliil, mig eZl'k eSlik azt
kerik, bogy ezze! szemben a
Studio fizessen valamit. Kelllleres Arpud, az !I1LSz
f6litk{lra az elmult napok.
ban jelenletle ki, hogy csak
a magyar labdarug6sportnak
nem sikerii It mcg megiillapodnia a Sludi6val, a t6bbinek mindnek igen, a Studi6
meg esak t{lrgyalni sem kiv{1Il addig, amig ez a kerdes
kompenz,\ci6s
alapon nyugszik.
Egcsz
Eur6pa (hogy
Amerik{tr61 ne is beszeljiink)
meg tudf'tt allapodni ... pcdig minden
mas orsz[lgban
is vannak sportlapok.

*

Az elmult helen
• Mn.II~·et.ml
R:\di6 Club ro\'idhullilmu
ad6ja
kapcsolatot
laUllt a nallyvilaglla!,

az 19az. hogy esak eifel UlAn, de
tai~lt es i61 lalull A derek lechnil:usok
j6\'ollilb6!
a
magyar
sportmozgalom
is talalt
kapcso,
lato!".
kiilf61ddd.
A SIudi6 "em
akar
a Illllcyar
sporlnakpropa.
llan<J:it es:r.ilinl. Legalubb Is erre
vall eddigi poliliktja.
A technikusok pedlg boldogan
adnnk heIyel a sport oak. Az elmilll h.aen
az usa. hi jaboree
hirel menlek az ••eterbe"
.lIgo!
nyelven,
!egkozelebb
maid mils jon.

*
A Studi6
nem szereli a
sportot, 'sem pedigJcn azokat, akik ezt szolg{lIjak. Szolg[t1jon
magyariizalul
a
k6vetkezo kis tOrlen!'t: Egyik
nagy ntlpilap, sportszerkesztojet felkerlek
hogy Iartson
eWadasl
a
SIudi6ban
az
olimpidszr61, - ritka lermeszeli llinemeny - de megtOrtent. HeIck mullak el, de
nem volt ido meg esak valaszolni sem,
kuzhen
igen
izgalrnas cloaC:a~ok hangzotlak el "a patk{;szeg idoel6tti
berozsdasodasdr61"
es hasonlo,
kulluralis
temakrol.
Kollegiink vart, mivel sz6belilcg kozoltek is vele, hogy
koriilheliil mikor keriil raa
SOl'.
Telefonon
is erdeklo·
doll,
mire masnap
levelot
kapot! a post[lval, - ·nem is
az 6 nevere sz61ott. de UIIszott, hogy neki sz6lt, - ebben roviden csak azt irt{lk
neki, hogy elOadas{tt nem
kiizlik.
Ok, indok, de meg
csak sajn£tlkozas sem volt a
Jevelben . .. csak egy veletlen coincidens, az illeW kollega eleg Mlor volt es megkritiz{tlta lapj{lban a SIudi6
sportpropagand{tjiil,
iIletve
az olt elhangzoll csodabogarakal . • • bizony
biintet a
Studio.

*

Ad vocem
"c8odabogar"
- az elmult hetekben egyik
nagy
sportt{trsasaghan
csupa sportvezer volt egucitt
II Studi6
csodabogarail'ol
beszellek. - Or'lkon keresztiil mondogatl{tk
1'1 a fur.
csabbnal
furcsabb
Idstoriakat. mire megsz61alt az
l'gyik
sportlap
fiSszer/.esztOje:
•.• lIguan
hagyjatok,
mi lenne itt, ha a Studi6
egyszer te.nyleg j61 csincilmf
a do/gat.

