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A zentai

sport és testnevelés
krónikája

Tolmácsv Géza: Теу ниллл l ё .. тІ . ^н хсц ~ нi' sport é s testneve
1" krónikája 1875-1918. Gradja ža monograf iju Sente,br.
19. Stampan kao rukopis. Tehn"ki saradnik Kulcsár Vera.
F ormat В/5, strana 80 + /8/. Tiraž 500 kotп . Rotoprint
Univerzlteta u Novom Sadu i Štamparlja Udernik, Senta.
Senta, decembar 1971.
~
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A lexikon száraz magyarázata szerint , a sport az ügy е ssé .
get fokozó , az egészség meg őrzését el ő segitő , szórakozta
tó, játékos id őtöltés , illetve ennek versenysze гúen
űzött formája.
A sport mai életünk kedves és kedvelt szinfoltja és tartozéka lett, testi er őfeleslegeink benne és a testnevelésben köt ődhetnek le.
Városunkban a szórakoztató , egészségvéd ő testnevelést és
a versenysportot immár száz éve ű zzük , mi, apáink, nagya
páink és dédapáink.
E monográfia célja az, hogy a lehet ő ség szerint, minél
teljesebb mértékben megörökit вe .a különböz ő sportesemények közel száz évei láncolatát, a sportolók személyét,
azok küzdelmeit és eredményeit. A dolgozat bepillantást
enged a zentai sport és testnevelés fejl ődési menetébe,
meglátjuk bel őle, hogy a szerény, elejében a nyilvános
ságot és a közönséget nem igényl ő testnevelésb ől, hogyan
terebélyesedett ki a ma, minden sportágat felölel ő
sportélete és sportkulturája.
Átfogó jellegű ismertetés sportról
dig Zentán még nem jelent meg, az
zért természetesen magán viseli az
természetszerűleg bizonyos hiányai

és testnevelésr ől edanyag feldolgozása eutkeresés z цт omait és
vannak.

A sport és vele kapcsolatos eseményeket - Zenta viszonylatában - nem sportáganként, hanem id őrendi sorrendben
csoportositottam, igy dolgozatom nemcsak száraz adatokat
tartalmaz, hanem a körülményeket és az érintett korszakok gazdasági és politikai helyzetét, і seményeít is mutatja , ami szinesebbé é s érthet őbbé teszi az eseménye
ket.

3.

E monográfia megirásához, mint alapdolgozat, az események b ővebb leir"át tartalmazó, több, mint 1000 oldal,
közel 300 egykoru képpel ellátott alapmunkám szolgált,
melyben igyekeztem minden, a sportra é s testnevelésre vo
natkozó adatot részletesen feldolgozni és átmenteni az
utókorra. Az átmentési munkát szószerint veszem, mivel a
forrásmunkák száma, azok hozzáférhet ő sége ugyszólván вap
ról -napra csökken. Sok anyag már korábban megsemmisült,s
ez a veszély még ma is fennáll.
Egyik legrégibb és legnagyobb sportegyesületünk irattárát nem tudtam Zentán fellelni, hasonlóképen nem bukkantam nyomára a volt szabadkai labdarugó-alszövetség irattárának sem!
A. sok - sok egykoru sportkép közül is mind több és

több

semmisül meg vagy kallódik el, még napjainkban is.
Könyvtáraink és levéltáraink sok értékes forrásanyagot sportujságokat, napilapokat - mentettek meg az enyészet
t đl, de hronológiájuk igy sem teljes, - bizonyos évfolya
mik még igy is hiányoznak, s ugy látszik, hogy azokat
többé pótolni sem lehet. Ilyen módon sok-sok sportadat
pótolhatatlanul elveszett, elkallódott.
Munkám folyamán arra kényszerültem, hogy •a Zenta sport ј 4
ra és testnevelésére vonatkozó adatokat az elérhet đ
könyv- és levéltári anyag, valamint magántulajdonban lé
vđ uj ѕágok és adatok felhasználásával minél sokoldalubban kiegészitsem és kib ővitsern, hogy dolgozatom a sport
és testnevelés eseményeit a lehet $ legteljesebb formában

örökithe ѕse meg.
ellenére
Ez azonban,még a lehet ő leggondosabb gyű jtés
sem sikeralt az3 zszdzаlékіз an, egyes helyi lapok szerkeszt ő ségei u.i. nem forditottak minden id őben kell ő
gondosságot a sportesemények leirásaхa vagy megemlitésérІ , azok megrendezését sokszor csak jelezték, de utóla~

gos, b ővebb tudósitást nem adtak róluk, sokszor ered4.

ményt sem. Az 1942 év második felénik és az egész 1943
év sporteseményei majdnem teljes egészében hiányoznak.
A dolgozat azon része, melyhez az adatokat Szabadkán, a
magántulajdonban léve Jugoszláv Sportélet c. ujság számaiból meritettem, leginkább megközeliti az ideális
sportlap értesülési szintjét, s ennek következtében meglehet ősen élethű sport-hronológiát nyujt.

A Suboti ćki Sportéki List leginkább csak a
szabadkai
történéseket hozta. A vidéki, - igy a zentai sportegemé
nyekr ől is, - csak egész röviden, egy-egy végeredményr ől
ad értesitést, közelebbi adatok nélkül, - de néha még ar
ról sem. Az els ő osztályon alul játsz б csapatokról pedig
egyáltalán nem vesz tudomást.
A Sentai Friss Ujság adatai, egykori
munkatársainak,
Maxkovics Mihály és Vig Lajos szerkesztésében, adnak ugyan bizonyos lokális anyagot /többet is, mint bármely
más sportlap adna!, de teljesen elhanyagolják a zentai
csapatok vidéken lejátszott mérk б zé ѕ eit. Látszik a tud бsitásokon, hogy a tud б sitónak nem szivügye a sport, $
igy ezeket a hireket, ahol csak lehet, mell ő zi. A labdarugó-csapatok bajnoki mérkő zéseir ől eredmény- t аhe іlát
nem is ad.
A második világháboru éveiben megjelen ő Sentai
Hiradб
/kés őbb Zentai Hiradó/ egy id ő ben teljesen mell ő zi
a
sporthire kit.
Az anyagot mégis sikerült a maximálisan fellelhet ő meny
nyis4gben és min őségben feldolgoznom. Három éves munkám
során /az adatok begyüjté ѕét 1969-ben kezdtem/f elhasznál
tar a zentai Történelmi Levéltár és a Népkönyvtár, a sza
badkai Történelmi Levéltár és Városi Könyvtár, a szegedi
József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára, az Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, Somogyi Könyvtár,
Szeged, a hódmez ёváеárhelyi könyvtár, az ujvidéki Szerb
Matioa könyvfaxa, valamint más sportbaxát- magángyű jt ők
с

birtokában lév ő sajtótermékek adatait, egykoru képeit.
Adataim valódiságát a fenti forrásmunkák dokumentálják.
Az 1907. és 1912. év adatai Katona Pál jegyzetanyagából
valók.
Az írásbeli dokumentációtól csak kivételes esetekben tér
tern el egy-két esetben, amikor is egykori képek vagy más
adatokból kellett rekonstruálnom az eseményeket.
Mivel mozgásigényünket a tánc nem elégíti ki teljes mér
tékben, tulajdonképen a sport az a játék, amely ezen ige
nyűnknek megfelel, s amely ma egyoldalu hivatásunkat kiegésziti és egyéniségünket a tökéletesség felé viszi. Az
ember lelke mélyén tulajdonképen játékos természet ű , s
az angol "sport" szó is tulajdonképen játék-kedvelé ѕt,rö
viden játékot jelent. Ma már a sportolás egyik vezérelvé
nek tekintjük a Juvenalis ѕzatiráiból vett idézetet,mely
nek szavai a zentai f őgimnázium régi tor natermének bejárata felett is álltak: "Mene sara in corpore sano" - ép
testben, ép lélek! A sport végs ő célja tulajdonképen nem
a minden más körülményt mellékesnek tekint ő verseny, hanem a tömegeknek rendszeres testedzésre való szoktatása,
- igy ez, egyben a népegészségügy szolgálatában áll.
Már el ődeik is belátták a mult század hetvenes éveinek
végén, hogy alkalmat kell adni minden arra termett ember
nek, hogy sportoljon, nyilvános versenyeken, testedzési
gyakorlatokon vegyen részt és igy egyben elvonják a törne
geket az egészségre és erkölcsi nevelésre káros szórakozásoktól. Igy a sport egyben szórakoztatóan testedz ő tényez ővé is vált.
A mi zentai sportunk is ilyen alapokon indult a must szá
zad hetvenes-nyolcvanas éveiben, s terebélyesedett ki a
kés őbbi évtizedekben egy, a sport sok-sok ágát átfogó,
egyetemes sportkulturává, mozgósítva a tömegsportok köré
felsorakozott, sokszor többezres sportbarátok táborát.
Városunkban az els ő sportmegmozdulás 1875-ben egy csóna
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káz6 egylet megalapitása volt. Egyéni vagy
csoportos
testedzés már korábban is folyt Zentán, hiszen azel őtt
is vadásztak , korcsolyáztak , usztak , eveztek đ seink, de
nem jutottak el annak felismeréséhez , hogy egyesületbe
tömörülve , szervezetten , nagyobb eredményeket érhetnek
el, mint egyéni , sokszor széthuzó törekvések kel.
A csónakázó egylet megalapításakor , annak tagjait
az
1865 - ben alakult pesti " Nemzeti Hajós Egylet" és
az
"Egyetértés Csónakázó Egylet" , valamint az akkor nemrég
alakult szegedi Regatta Club kezdeti sikerei és lehet đвΡ é
gei lelke вitették . Különösen lelkesitette a vidék, s igy
városunk sportolni - evezni vágyó embereit az a körülmény is, hogy a "Nemzeti Hajós Egylet" els đ volt az evez đѕ egyesületek közül, melynek csónakházában együtt leltek otthont az arisztokrácia és a polgárság vezéregyéniségei. Igy a polgárság tagjai a sportegyesületeken keresztül véltek közelebbi összeköttetésbe kerülni városunk vezet đ rétegeivel , melyek t đlük korábban szigoruan
elzárkóztak é s a tar ѕadalmi érintkezé ѕ't nem kívánták.
A mult század közepéig a nyilvános szereplést đl , társadalmi é rint kezést đl elzárt és elzárkózott , de a század
közép haladó magyar törvé гΡвyhozá вa által emancipálódott
z ѕidó ѕág is bátorítást nyert, hogy túг s«úalmi m еgmо zd »ї[ á
sokban is részt vegyen, s đt részt kérjen. Ennek eleget
» tett, ѕ igy a magyar és szerb sportolóink között megjelentek a zsidók is, éppen els đ sportegyesületeink alapításának idejében.
A mult században az "atletica " megnevezés nem csupán a
mai jelentés szerinti.kön уU- és nehézatlétikát jelentette, hanem az ö вΡ szes testnevelési és sportágak egriit-

tes m8gnevézésére is szolgált. Igy egy atlétikai verseny
keretébe éppen ugy beletartoztak a futó- , dobó -, és ugró
számok , mint a talaj - vagy szertorna , a kerékpárverseny,
távgyaloglás, uszás is. Minden akkor ismert és kultivált
sportágat " atletica " néven foglaltak ös$ze . Abban
az
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id бben még az egyes sportágak sem dífferenciál б dtak ugy,
mint ma, - igy például az usz"ban sem különültek el még
uszásmód szerint az egyes számok minden versenyz б
ugy
uszott, ahogyan a leggyorsabban tudott.
,

Fentiek tudatában megemlitem, hogy 1873-ban alakult meg
az akkori Magyarország elsó atlétikai egyesülete, a Magyar Athlétikai Club, a tornaegyletek pedig 1885-ben a
Magyar Országos Tornaegyletek Szövetségébe tömörültek.
1897-ben megalakult a Magyar Atlétikai Szövet ség is mely
nek a már akkor működ ő zentai klub is tagja volt.
Városunkban 1882-ben alakult meg az ele б
"athléticai
club", tehát az els ё vidéki klubok megalakulásé val egyidejű leg, s ez a körülmény dicséretére szolgál az akkori
kezdeményez őknek, hogy mindjárt az els бk között ismerték
fel a sport- és testnevelési-kultura el бвyeit, valamint
következményeit.
Jelen füzet tulajdonképen a zentai sport é ѕ testnevelés
1875 te1 1944-ig terjed đ id őre szóló krónikájának, el ѕб ,
bevezeti füzete, amely a témát 1918-ig /az el ѕб világháboru bef ejezéséig/ bezárólag öleli fel.
-

A két világháboru közti id ők krónikája el бreláthatólag
folytatólagosan, további két füzetben f ig megjelenni,
ugyanebben a kiadásban.
Ezenkivül a szerz ő tulajdonában van egy teljes részletes
в4ggel összeállitott hronológiai ö ѕ szeállitás e témáról,
melyet kivonatosan tartalmaz az emlitett három füzet.
Nі d бn irásomat a sportolók és sportbarátok figyelmébe
ajánlom, egyben arra kérem őket, hogy - tekintettel egyes évek meglehet ősen hiányos adataira, - esetleges
megiegy?éseiket és аd аtрб tlást célzó közléseiket velem
közölni sziveskedjenek, hogy a krónikát a leheti legtel
jesebbé tegyük.

Zenta, 1971. október
8.

Tolmáosy Géza.

Zenta város legrégibb sportegylete egy в zükkörü osóвakázó egylet volt, amely 1875-ben alakult, a szegedi evez ő i
egylet mintájára.
НoroA Regatta Club tagjai Sztojsit в Dusán néptanitó,
vitz Bertalan takarékpénztári igazgató és Dudás Lajos vá
roai jegyző , Zenta város későbbi polgármestere voltak.
Igy egyenl ő arányban képvi нelték magukat az egyletben a
magyarok, szerbek és zsidók.
A Regatta Clubnak egy hatevez ő s /értsd hárompár
verse Пуha j б ja volt.

-

eve ző s/

Mivel a tárgyulásnak tisztán rekreáci б s és testnevelési
oélja volt, hivatalos evez ő sverнenyeken nem vettek részt.
A tagok egy izben Szegedet t ű zték ki célpontul, hogy ottani evezó ѕtársaikat és tárgyegyesületüket meglátogassák,
de csak Тöгб kkaniz вáig jutottak el, ahol is baráti körben mulatoztak és pihentek. Estére aludni a hatevez ő sbe
tértek, de a regatta a sötétben felborult és összes utipodgyáв zuk eluszott. Igy kénytelenek voltak barátaiknál
menedéket keresni és a szegedi ut elmaradt.
Az akkori vidéki nagyobb városokban egyre-másra alakultak a tornakörđ k és atlétikai klubok, igy az 1882. évben
Gentán is megalakult, néhai Matkovits J б zsef ügyvéd és

a zentai önkéntes tű zoltó-század f őparancsnokának elnökletével, Ormos Kálmán városi jegyz ő és Dudás Lajos /a ké
F őbbi polgármester/, a korábbi negatt Club tagjának buzgó közremű ködése mellett.
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zentán kimondottan atlétikai klub alakult , rig a f őváros
és néhány vidéki nagyobb váro в atlétikai klubjai magukba
foglalták a város önkénte в tüzolt б te вtületét iso
A Club 1882 . junius 4-én alakult meg és még abban az évben versenyeket is rendezett. Einevezé ѕe "Zentai Athléti
cai Club 1882

"

volt. Az egyesiiletnek akkoriban sokkal

tágabb sportköre volt , mint elnevezéséb ől következtetnénk. Az egyesület foglalkozott az akkor ismert sportok
összes ágaival.
1882. junius 4-én meghozott alapszabályok értelmében,
az egyesület célja az atlétika terjesztése „ a tornáz",
valamint a eéllövészet . gyakorlá ѕa . azért célul tű zték ki
maguknak , hogy egy arra alkalmas tornahelyiségben a tornát gyakorolják , céllövöldét szervezzenek , s hogy viadalokat, ünnepélyeket é s kirándulásokat tartsanak . A tagok
csak 18 éves kort b еtöltött "Yeddhetetlen jellemű férfiak" lehettek . Az egyesület tisztségvisel ői : az elnök, al
elnök, titkár, pénztárnok , szertárnok , orvos, ügyész és
2 0 választmányi tag. .
z

Az alapitó közgyü lé ѕt április 3 0 6. n egy el őértekeztet
el ő zte meg, melyen jelen voltak tгombos Gábor polgármester, Kohn Mátyás, ±іarsár уi Ј ános tanit б , Kalmár Antal
árvaszéki ülnök , liudás István, tsraun roma községi végrehajtó, dr. rreund vándor ügyvéd , Ludás Lajos
árvaszéki
jegyz ő , »pitzer varoly, Hacker .Déla, ifj. Goldstein liá,

-

Macher
vid, tsergel rülöp hergel Lajo в , rischer Miksa
.uávid, &omáromy méla, riesch M бr, кohn László, 22ettin
Јб zsef , кráhl Mбr, Konez Ј б zsef tanár, Merényi Arpád árva ѕ zéki ülnök , nohua Elegy, John Lipót', Spitzer mб r egyle
,

,

.

.

ti tagok ; valamint Lergal лΡđlmán korjegyz ő .
e ісözgyülést megel őz ő id őben már nyolcvan tag jelentkezett az egyesületbe val б belépésre.

A közgyű lés Gombos Gábort ajánlotta az elnöki
székbe,
aki azonban ezt nem vállalta, igy elnöknek Matkovite József ügyvédet választották meg. Alelnök Dudás Lajos árva
széki jegyz б

,

szertárnok Konoz József tanár, orvos dr.

Kellner Jб zв ef járásorvos , ügyész Brestyánszky Kálmán
ügyvéd és tű zoltóf бparanosnok, titkár Bergel Kálmán, рбnz
tárnok Kohn Lip б t lett.
A 20 tagu választmány tagjait dr. Freund Sándor, Merér у
Arpád, Dudás István, Zettin J б zѕ ef, Braun Soma, Fischer
Dávid, Kohn László, Bohus Elek, Spitzer Mбr, Spitzer
Károly, Kohn Mátyás, Dudás Lajos, if j. Goldstein Dávid,
Kohn Lip бt, Fischer Miksa, Hacker Béla, Kráhl Mór, Brano
vaceky Cséd б, Kon"ronny Béla, Bergel Kálmán, mint a közgyii
léв en jelenlévб szavazati joggal birб k szavazatai alap ján választották. A szavazás alkalmával a következ бk kap
tak szavazatokat: Matkovits Lajos, Lukácsevic в
István,
Hadzsits József 20-20, Gombos Gábor, dr. Freund Sándor,
Fischer Miksa, Merényi Árpád, Zsarkó Antal 19-19, Dudás
I вtván, Spitzer Mór, Zettin J б zв ef 18-18, KA1már Antal,
Fle ѕ ch Mór, Kohn Mátyás, Kráhl Mór 17-17, Szabó László
16, Harsányi János 15, Braun Soma 12, Kuthy József és
dr. Malesevits I в tván 11-11, Lukác икevic в Ignác 9, Schambach Emil és Biró Bertalan 8-8, Branovacsky Csedomir 6,
Spitzer Károly, Komáromy Béla, Kohn László 3-3, dr. Ferenozy Alajos, Szű cs Alajos, Bohus Elek 2-2, Örvény Iván, Jankovics József,.Scultéty László, Boromisza János,
Kupkay Géza, Kohn Sámuel és Goldstein Dávid 1-1 szavazat.
,

A szavazás alapján választmányi tagok lettek: Mat kovits
Lajos, a Ferenc József-rend lovagja és tiszai els б jarási szolgabiró, Gombosfalvy Gombos Gábor, Zenta város pol
gármestere, Lukácsevics István városi tanácsnok,Hadzsits
József kir. segéd-telekkönyvvezet б , dr. Freund Sándor
ügyvéd, Fischer Miksa takarékpénztári tisztviselt, Merényi Árpád árvaszéki ülnök, Zeark б Antal kir. közjegyz б ,
Dudás István, Spitzer мбr, Zettin József, Kalmár Antal
11.

árvaezéki.iilnök, Pleaoh Mбr kereaked6, Kráh1 Mór kereake
dб , Kohn ЛRátyás kereeked б , Szabб Lавхlб itgyvéd, Harвányi
János tanitó, Braun Soma kir. végrehajtó, dr. Maleaevitв
István iigyvéd ев Kuthy József gimn. igazgat б .
A kđ zgyülé в határozatot hozott, hogy еürgőеen felépítenek egy lövöldét, melynek alkalmas tervrajzát Veezelka
müépité в z készítette ei.
A zentai ifjak nagy lelkesedéssel fogtak munkához, felbuzdulva a már el бbb Szabadkán alakult Athléti оai Club
példaadó és sikeres miiködé в én Az egyesiilet tagjainak
formaruhája melyben gyakorlataikra kivonultak ezüetfehér szinti feketecsikos jockei sapka, lángpiro а bluz, a
.

,

,

,

-

bluzon világoszöld, széles öv, valamint h бfеhér

,

mosható

damaв ztezövetb бl ké в zitett nadrág. lltalános feltűnést
keltettek kivonulásaik alkalmával.
Az els б sportversenyt 1882. augusztus 2?-én
tartották
meg, uszóversenmуel és távgyaloglással A verеen~yzбk ebben a két versenyszámban indultak, a 15 kil бmétereв tá_v
gyaloglásban és a 3000 méteree távuszáвban a Ti вzán, folyásával megegyező irányban.
.

.

Az uв zóverseny indulói közöl, Gombos Zoltán /kés бbbi hoc
védtábornok, aki a második világháborut megelб zó években
halt meg/ 35 perc alatt ért a célba, második lett Goldstein Simon 36,5, harmadik Horovitz Lipót 42, a negyedik
Goldstein József 51 perces idбvel.
Goldstein József цgylát в zik kabarémérkбzésnв k tekintette
a versenyt mivel a cél közelébe érve, már háton uszva,
virtusból a "Pesti Napl6" o. ujságot olvasva ért a aél,

ba.

Matkovits elnök a verseny gy б zteséűl Gombos Zoltánt

lentette ki..
12
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je-

A távgyaloglás verвenyét is ugyanazon a napon tartották.
Cél volt az adai határvonal a régi adai országuton mérve, a Tisza meflett. Ez Zentától oda vissza 15 kilбméter. Ezen a távgyalogló versenyen részt vett mint vendég VojnitB Antal or е zágo вan ismert szabadkai távgyalog
ló-bajnok is. E1 is vitte a gy бzelem pálmáját a zentai
verвenyz бk 1161. A zentaiak közül
7 6. 48 p.
1. Bergel Móricz
2. Braun Soma
7 6. 50 p.
3. Fleach Mór
7 6. 53 p.
4. Raumann Adolf
7 ó. 54 p.
Fischer Maxi, Kohn Laci és Hacker Béla a versenyt menetközben feladtál kid бltek.
,

-

,

,

,

A vigaszversenyen melyet a népkerti köruton 1220 méter
hosszuságban lebonyolitott futás formájában tartottak
meg, a Szabadkai Torna Egylet kiküldötte Wenczel gyбzőtt 4,30 p. id бvel. Második lett Bergel Jakab zentai
ver ѕenyzб .
,

,

A versenyen felt ű ntek gyö г~yörü egyenruhájukban a Szabad

kai Torna Egylet kiküldöttei.
A verseny után tartott di вzvacsorán osztották ki a dijakat a ver вenyzбk között. Gombos és Bergel ezüst serleget,
Goldstein és Braun debreceni kulacsot, illetve vit бrt,
Flesoh alpaka evбe ѕ zközt Horovitz korbácsot Wenczel pe
dig négy üveg francia pezsg б t kapott.
,

,

Abban az idбben nagy divat volt más városokban is a versenyek utáni nagy ivással egybekötött dárid б zás, igy a
zentai verseny után megtartott ünnepi bankett is eszemiszom versennyé alakult át. A klubnak ebben az id еben ál
landб sportpályája sporttere még nem volt s nem annyira a sportvetélkedésre mint inkább az egyéni testnevelésre fektették a hangsulyt /1/.
,

,

,

A Magyar Athl tikai Klub

,

budapesti egyesület elnöke,
13.

1882.
gróf Eszterházy Miksa, külön levélben /Drezda,
augusztus 28./ üdvözölte a zentai klubot megalakulása al
kalmáb бl, melyben többek között igy irt: "fУgyünk megint
egy derék levente csapattal szaporodott.,>...., a zentai
Atlétikai Club mindjárt megalakulása után bátran lépett
ki a küzd8térгe...."
A versenyt követ ően, azzal kapcsolatban Bergel Sálmán,
mint egyleti titkár ellen elkövetett sértésb бl kifolyólag, a titkár lemondott A club választmánya a lemondást
nem fogadta el, вđt nevezettnek még köszönetet is szavazott az egylet irányában "eddigelé tanusitott önzetlen
fáradozásáért
A választmány határozatát és nyilatkozatát november 15 én hozták a helyi lapok.
,

.

."

-

Az Athlétikai Club alapt őkéjének gyarapitáеára 1883. január 9-én táncvigalmat rendezett a Nagyvendégl б disztermében. Tekintettel az eddigi támadásokra a rendez б ség
nagy tapintattal járt el a szervezésbene A diszes táncrendek s cotillon-jelvények f 81eg pedig Piros szabadkai
kitűnő zenekara méltók voltak a mulatsághoz. A négyeseket mintegy hatvan pár táncolta, az est fénypontja a
füzértánc volt. °
,

,

Á Zentai Fairadó ltterében további támadások hangzanak
el január folyamán Bergel Sálmán egyleti titkár személye
ellen. A vádak tekintetében a club választmánya megállapitja, hogy még azok val б disága esetében is, az egyleti
tagok köréb ől való kizárást csak a büntettek miatt va1 б
elitélés vonja maga után, igy titkárát ismételten pártfo
gásába
veszi.
.
Ezzel egyid őben a kölcaönö е becsületsértési perek, afférok és párbajok lavinája indul el a club tagjai között.A
hirlapi polémiáknak, vádaskodásoknak, sértegetéseknek
se vége, se hossza!
Jellemző a Zentai Hiradó május 13-i cikke, mely többek
14.

között a következ đket mondja: "Alig egy éve, hogy a Zentai Athlétikai Club Zentán megalakult s már is ott áll,
hogy összeomlik. Az értelmiségieken kivül a tagok nagyobb részét az izraelita ifjuság képezi... az általuk
követett irány nem felel meg teljesen a helyi viszonyok
szerinti társadalmi igé тіу eknek... nem marad más hátra,
mint đ ket magura hagyni azon néhány kaputos kolompossal,
kik pártérdekb đl idézték el đ a visszáságokat, s kik az
izraelita ifjuságot eszközül használják. Aligha csalódunk, ha azt mondjuk, hogy a Zentai Athlétikai .Clubról,
mint tiszteletben f eвnállóról, többé inni nem lesz alkalom!"
1883. augusztus 20-án, Szent István király napján ismét
atlétikai verseny volt Zentán vegyes programmal, a Zenta
i Athlétikai Club 1882. rendezésében.
Az el ѕб versenyszám, a 15 kilóméteres távgyaloglá е , reg
gel 6 бrakor kezd đdött.Négy induló közül,els đ Vojnits An
tal.Szabadkáról, 1 óra és 38 perces id đvel, második legif j. Szekfü Ferenc zentai tanit б 1 óra és 44 perces id đ vel. Braun Soma és Bergel L menetközben vissžaléptek.

Délután 4 órakor kezd đdött a 3000 méteres távuѕzási verseny. Ennek nagy elđnmуеl Goldstein Simon volt a gy đ ztese, második Kossa Miklós, harmadik Fischer Nándor.° A
célnál nagy tömeg éljenezte az uszókat
A 150 méteres uszó-vigaszversenyen heten jelentkeztek, a
gyđzte ѕ Kohn Lászlđ lett.
Este népes bankett és utána táncvigalom követke zett.
hajnali órákig.
.

a

Szeptember elején Koncž J б zséf gimnáziumi tornamester,
"Torná ѕ zati jegyzetek a szabádgyakorlatokból az elemi is
kolák számára" c. mű vét bocsájtja sajtó alá. Az árát 10
koronában szabta meg.
Atlétikai versenyt rendezett a klub _1884..január 27-én
is, mégpedig abbdl az alkalomból,.hogy gróf Ráday Gedeon
15.

honvédelmi miniszter , /a ezabad ѕághareban Mé в záro в hadügyminiszter segédtisztje . a kiegyezés után belügyminisz
teri tanácsos , 1868-tót 1871-ig királyi biztos Szegeden,
aki véget vetett az itteni betyárvilágnak /, Zenta város
kđvetének , nagy sportbarátnak tiszteletére a város nagy
népünnepélyt rendezett, ökörstités вel egybekötve. Az atlétikai verseny számait és lefolyását nem ismerjük, -min
déne вetre érdekes programja lehetett, különös tekintettel a télideji rendezésre.
Az 1884. évben alakult meg az els б zentai vadáв ztár вaság,
melynek két tagb бl álló vezet đ sége, Szárics Bertalan városi f бügyé ѕz, mint elnök é s Dudás Lajos városi f б jegyzđ,
mint egyesületi jegyzбb бl állott . Az egyesületnek alapitáskor 23 tagja volt.
A köztiszteletben álló öreg Száric в , mint legrégebben va
dáвzó ember került az . egyisület é lére , aki még alig 13
éves korában , 1846-ban kezdett vadászni , ѕ 1896.novеmber
22-én ünnepelték 50 éves vadászi jubileumát /2/.
A vadásztárea ѕág vežet đeége é s tagjai az alapitáskor a
következđk voltak: elnök Száries Bertalan, városi f đii
gyész, j еgyzó Dudás Lajos, városi f б jegyzđ , tagok Lukác вevic ѕ István városi tanácsos , Lukácsevics Ignác takarékpénztári igazgató, Kuthy Lajos városi irnok, Szárig
Géza jogász, Keresztury Károly városi dijnok, Szalai József telekkönyvvezet б , Mauk János gátbiztos , Brestyánszki
Kálmán ügyvéd, Z вarkó Antal kir. közjegyz ő , Vartus Alajos takarékpénztári igazgató, Gombos Gábor polgármester,
Gombos Zsigmond gazdasági tanácsos Sztárc вevics Jones
magá-nz6, Gyurgyovansžki Heiszler Ferenc gyógyszerész, Mu
cii Menyhért gyógyszerész, id бsebb Temesváry Sándor bor
keresked б , Vuits Vazul földbirtokos, Vuits György f đ ld
birtokos, Huszágh Nándor jogász, Vuits I вzó földbirtokos, Branovacski Cséd б takarékpénztári könyvel đ / Megjegyzés : a szerb tagok nevei, az egykori f eljegyzések
,
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szerinti magyar helyesirás вal szerepelnek./.
november
Érdekei eset történt meg ugyancsak 1884-ben,
amikor
is
az
egyik
uj
tag,
Babócs
Géza
két
vadlu7 -én,
dat l б tt le a Népkertben, melyek a piactéren a városban
estek le .

A Gazdakör 1887-ben, öt évvel megalakulása után,els ő izben hirdetett és tartott lóversenyt Zentán. Егrбl a verѕenyr б l azt jegyzi meg az akkori gazdaköri jegyz đkönyv,
hogy a rendezés hiányo sšága folytán kevésbé sikerült.
A verseny részletes eredményei nem ismeretesek.
Az el б zó év sikertelen вége által ösztökélve, a Gazdakör
által 1888-ban megtartott lóversenyt igen nagy gondo в ság
gal készítették elv.
Ez a mindenre kiterjedi gondosság meghozta a kivá.nato в e
redményt, 23 ló futott a vároв melletti réten.
Az els đ futamban еls đnek Piszár János lova érkezett be,
jutalma 3 darab cs ősz. és kir. arany. A második dijat,
2 aranyat, Rudics Farkas lova nyerte.
A második futamban Bar si János lova nyert 3 aranyat,Jankovicв Bároly lova 2 aranyat.
A hölgyek díját, egy diszes, teljesen felszerelt nyerget,
Tóth Pál Szuѕ zogб lova vitte el.
A verseny bef ejeztével, a gy бztes lovak nagy kocsisortól
kisérve, zenesz б val vonultak a Gazdakör elé, ahol nagy
közönség jeleиΡlétében, a dijakat kiosztották.
A következő j б néhány esztend бben, különf éle akadályok
miatt, a Gazdakör nem rendezett lóversenyeket, bármennyi
re is szorgalmazták azt tagjai. .
1889. május 19-én alakult meg a Zentai Tekéz ő Társaság.
Az alapszabályok szerint az egyesület célja,"a műveltebb
közönyégnek találkozási és érintkezési helyet szerezni,
hol a tagok tisztes вéges és lovagias szellem f en дtartáвΡa
17.

mellett, férfias és testedz ő tekézési játék s a társas
mulatságok rendezésével járó szórakozást megszerezheseék"
A társaságnak tagja lehetett minden zentai kifogástalan
jellemű nagykorca műveltebb polgár."
"

,

,

A társaság helyisége a Népkertben ujonan felállitott tekepálya Mivel ez a pálya hat énig képezte a társaság tu
lajdonát a játszmákból befolyó perselypénzek a társaság
pénztárát illették: A társaságnak 6 év utáni esetleges
feloszlása esetében a tiszta vagyon a zentai gimnáziumnál egy ösztöndij alapitására forditandó.
.

,

,

Május 8 án, közvetlenül a hivatalos alakuló közgyülé в el đ tt, a következ ők voltak tagjai az egyesületnek:
-

Agáczy János m kir.adópénztári ellen őr
Appel Ede róm kat. plébános
Árvay Lajos tanitó
Bakodi Márton tanitó
Batta János kir. járásbiró
Bab б es Géza városi irnok
Balogh K. György ügyvéd
Bakai Alajos tanitó
Bán Lajos városi alkapitány
Branovaceky Csedomir takarékpénztári
.

.

segédkönyvel ő

Braun Soma kir. végrehajtó
Brestyán в zky Kálmán ügyvéd
Boromisza János polgármester
Budai Dezs ő községi biró
Burány Pál jogász
Czehe Gy őz ő népiskolai igazgató
Dassinger József gyógyszerész
Deschán Kálmán telekkönyvi irnok
Dudái Lajos jegyz ő
Dudás István takarékpénztári igazgató
dr. Perenczi Lajos gimn. tanár

22, dr. Flesch LIiksa ügyvéd
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dr. Freund Sándor városi alügyé в z
Forray Ferenc tanító
Gesztessy Ákos kir. albi г ó
Hadzsits József segéd telekkönyvvezet đ
dr. Hodik János ügyvédjelölt
Holczinger József segédlelkész
Homai János társulati vendégl ő s
Horovitz Lipót városi számvev ő
Horti János ke гesked đ
Harsányi János tanító
Huв zágh Nándor ügyvédjelölt
Jánosfy Antal m. kir. adótárnok
Jankovits J б zв ef városi mérnök
Jakobovits Ármin keresked đ
Kalmár Antal áгvaѕzéki ülnök
Kovács Béla kir. jár ásbiró
Komáromi Béla városi fogalmaz б
Klazsik Rókus takarékpénztári könyvel ő
Klein Sándor ügyvéd
Kuthy Lajo в váгo ѕi irnok
Kovác вevitš Ott б takarékpénztári könyvel ő
Lantos István városi levéltárnok
Lebák Ferenc tanító
dr. Lendvai Mór városi III. orvos
Lukác ѕevits István adóügyi tanácsnok
Mikosevita József ügyvéd
Mészáгo в Lajo в gu n. tanár
Mihály Vince szolgabírósági irnok
Nikel János posta- és tá.virda f őnök
Nyitrai János kir. járásbírósági jegyz б
Örvény Iván gimn. tanár
Fapp Antal gazd. tanácsnok
Peczaг szki György árvaszéki ülnök
Róth Nándor kir. f ő j á r á sbiró
57: Rácz István m. kir. adóhivatali számtiszt
58. Rácz István kir. bírósági végrehajtó
-
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Ráez Pál segédlelkész
Rezeny Aurél f őkapitány
dr. Révai János f đorvos
Salamon Dénes kir. közjegyz ő-helyettes
Salamon Károly m. kir. ad б ti вzt
Sternberg Ern đ jogász
Szalay József telekkönyvi iktató
Szárig Bertalan tiszti f đügyész
Szárits Géza honvédhadnagy
68.. Szerdahelyi Sándor kir. járásbiró
Szekfü György városi f ő jegyz ő
dr. Sztrilich Antal keriileti orvos
Szigethy István róm. kat. kántor
Sziics Lajos gimn. igazgató
Tolmácsy Márton takarékpénztári könyvel ő
Tukacs Fábián ѕ zolgabiró ѕági joggyakornok
Tóth Lajos gimn. tanár
Udvary Géza róm. kat. segédlelkész
Viberál Dénes telekköyvvezet6
Virágh István segédlelkész
Vuits Sándor közigazgatási tanácsnok
Vuits Vazul földbirtokos
Zettin. Јб z ѕеf keresked ő
Zsarkó Antal kir. közjegyz ő
Zsarkó József városi adónyilvántartó
A nyolcvanas években lassan elhal az atlétikai klub tevékenysége. Mind ritkábbak rendezvényeik, mind ritkábbak
összejöveteleik, s a klub észrevétlenül megyszünik aktivan tevékenykedni.
Az 1891. évben uj sportág jelentkezik városunk sportéletében, Kónyai Kyss Albert viv6mе atе r nyit tanfolyamot
Zent án kard- és vít őr-, valamint ökölvivásból és birkózá в ból. Egyik régebbi atléta, Goldstein József szervezi
a tanfolyamok résztvev őit.

20

Zenta közönsége már régen hiányát érezte egy modern,rendee korcsolyázó-pályának. E bajon segitend ő , Boromisza
János/3/kezdeményezésére egy kis társaság vette kézbe az
alapszabályok kidolgozását és a koresolyapálya kell ő idő
ben való kiépitéaét.
A léte ѕitend б egye вület célja a korcsolyázás
müvelé ѕe
és terjesztése volt. Feloszlás e аetében, a kđ zgyülés által meghatározott jótékonycélra szánták az egyesületi
tiszta vagyont.
Az alapszabályokat Boromisza János egyleti elnök és Szigethy László egyleti titkár írták alá.
Az els ő korcsolyapálya a mostani Kioszktól északi írén
ban feküdt, körülbelül a Kioszk és a Kerek tó közötti
/még most is vizenyős/ területen.
-

Miután a minisztérium j бváhagyta az alap вzabályokat,1893.
március 15-én kđ zgyülést tartottak, melyen az egyesület
vezet ő séget választott. Az uj° вportegyеВtilet nev і Koreso
lyázó Egylet lett. November 28-án, a korcsolya-szezon kii
zeledtével, pacaéri Rezsny Aurélné védnöksége alatt, az
egye вület hangversenyt és táncvigalmat rendezett alapt6kéjének gyarapítására. A meghiv бkat aláirta az egész vezet ő ség /innen ismerjük a vezet ő ség tagjainak neveit/,vá
rosunk mindhárom nemzetiségének befolyásos tagjai, mégpe
dig névszerint: áko вfalvy Szilágyi Lajos elnök, Szárics
Géza pénztárnok, Szigethy László titkár, dr. Beleslijin
Miklós, dr. Braun Károly, Burány Pál, Dallos György, dx'.
Deák Lukács, Deutsch Sándor, Dobos Antal, Dörner Gyula,
ifj. Jedliceka István, Frank József, dr. Hankó Domokos,
Jung Jáno в , Kaboa Ármin, dr. Keczeli M. Géza,Királyfalvy
Gáspár, Klein Lipót, Kanig Vilmos, Komáromy Béla, Lantos
István, Matцвzka Jáno в , Pászk Gyula, Pubik Ern6, Róth Adolf, Veazelinovits Milorad.
A mű sor keretében fellépett a korcsolyázó fiatalság: Boromisza Margitka, Brestyánszky Nellike, Schwarczer Irén,
C вapб Margit, Szeli Irén és Margit, Benes Róza, Magyar
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Matild , Kranner Juliska , Temesvárt' Anna , Reinholcz Amália, Tolmácsy Flóra , Har sónyi Jolánka , Tóth Izabella,
Szegfű Gizella , Szigethy Vilma , Moldova Hedvig , Gusszmann
Margit , Komáromt' Flóra , Dé ѕ chán Ilonka , Babócs Juliska,
Szabó Rozika , Pollák Ilonka , Ferenczi Erzsike é s Izabella, Rothmann Böske , Horti Sarolta , Klazsik Fatime , Z вarkó
Erzsike, Rieger Matild , Mikidsy Amália , Matkovits Ida,
Rezsny Aurélné , Batiócs Margit, Szabó Margit az él őképekben, Révfy Géza zenetanár , Heiszler Ferenené, dr.Lendvai
мórné Csapó Róza a zeneszámokban.
,

Ezekben az években a vadár ztársaság is nagy tevékenysé
get fejt ki, az 1897-1898 évi vadász-idényre l đ jegyzéket
állit ö ѕв ze , melyr đl ismerjük az akkori tagok névjegyzékét, éspedig : Boromisza János , dr. Buday Dezs ő , Dudás
István, Grundböck István, Heiszler Ferenc , dr. Huszágh
Nándor , Keresztury Károly, Kohn László , Kuthy Lajos,Luká
csevita Ignác , Lukácsevits István , Madari János , Matkovits Béla , dr. Mikosevits Karsut, Ormos Kálmán, Rezsny Au
rél, Sztaresevits János , Szabó Lajos , Szalay József, Szá
Tripolszky
rics Bertalan , Száric в Géza , Sze1U Ferenc ,
Gyula , Vartus Alajos , dr. Vojnich Lajos, Vuits György,
Vuits Isz б .
A Korcsolyázó Egylet n ői vigalmi bizottsága 1898. január
31-én, a városi közgyű lési teremben tartott ülésén elhatározta , hogy teadélutánt tart a Jenđ -herceg szálloda
di в ztermében , melynek bevételét 1/3 részben a helybeli
inségesek felsegélyezésére , 2/3 részben pedig a koresolyázó-téri pavilion kiépitésére forditják.
ujra
Ugyanezen é v májusában a zentai Tekéz đ Egylet is
közgyűlésen
határozszervezkedett pár évi pihenés után ,
ták e1, hogy a népkerti pályát kitatarozzák és ismét meg
kezdik kugliver senyeiket.
A fiatalság ismét áhitozik az atletizálás után, a juniusi helyi sajtó egy uj sportegylet megalakitásának vagy
a régi atlétikai klub ujraszervezésének szükségességér ől
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ir és azt sürgeti.

Е szak- Bácskának nevezetes sporteseménye baj вai Vojnich
Oszkár szabadkai földbirtokos és neves vadász /akinek a
zentai határban is vannak földjei/, 1898. junius 1©-én
induló többhónapos vadászati utja , aki , szaki - sarki vadá
szatra indul , ahol fókára , rozmárra , és jegesmedvére fog
vadászni /4/.
Az 1899 márciusi közgyülésén a vadásztársaság uj elnököt
választ Szárics Bertalan személyében, alelnök Lukác в evite Ignác lett. Ugyanez év junius 11 - én a társaság.Becz
kében szoká нos dijazásos üveggömb - lövészetét tartja.
Ez évben kerékpár - egyesület alakul Zent án , melynek egyik
tagja , Straub István , járásbirósági irnok, a verbászi
kerékpár - verse юyen vesz részt , ѕ itt a"Vendégek" és a
"Csiga" of versenyszámokban kisezüst érmet nyer. A Ki
rékpár-Egyesület áprilisban alakult meg, annak elnöke
Wendörf er Károly postahivatali f őnök lett . Az egyesületnek husi tagja, volt . Tervbe vették , hogy minden vasárnap
és ümiepnap kirándulásokat szerveznek a szomszéd községekbe , hogy példamutatásukra ott i hasonló egyesületek
alakuljanak.
A zentai keresked ő ifjak egyletének julius 9-én, egy éves fennállásuk alkalmából , a Népkertben rendezett nyári
mulatságán , már kerékpár - versenyt is rendeztek. Ezen a
népkerti mulatságon mutatkoztak be a szabadkai Sport Egy
let tagjai, akik bemutatták a zentaiaknak a foot-ball
nevű játékot . Mint a korabeli helyi uj ѕágok irták: "még
sokféle sikerült tréfa é s szórakozás volt: Este bankett
és táncvigalom Pár napra a bemutató után ujságain к már
lelkes hangu tárcacikkben emle`keznek meg a "labdarugó
diákokról" , ismertetve az uj angol labdajátékot . A város
lekaszáltatta a népkerti régi Kioszk mögött , egy sportpá
lya részére szükséges területen a füvet , diákjaink maguk
szerezték be a labdát . Mintha valakinek a segitségére
apellálna az ujság , ugy jegyzi meg: "... most csak' még
.
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egy háló kellene a kapukra!"
1899 . augusztus 26/27 én a szabadkai Sport Egylet nagyszab"u sportversenyt rendezett Szabadkán , melyen többek
-

között egy nagy е zabásu versenyszám is volt: nemzetközi
között,
országuti kerékpár-verseny jzabadka és Zenta
a
oda-vissza. Nem tudjuk, hogy volt-e zentai indulója
versenynek.
Kerékpár Egyesületünk szeptember 17-én, több számból ál
tókerékpár-versenyt rendezett a Népkertben. Zentáról
Straub István , Dörner Gyula, straub Ödön, Bruckner Ede,
Székely Béla, Bruckner Gyula, K аѕ záѕ József, Wendörfer
Károly, Vuits Isz б dr. Lováѕ zy Andor é s Méri Sándor nevezett be és indult a versenyen . Az eredményeket nem ismerjiik, az egyesület el вđ nyilvános versenye igen j б l si
került, nagy anyagi és erkölcsi sikert aratott. A versenyt a népkerti köröndben /a régi Kioszk körüli körsétány/ tartották , a győ ztesek a szegedi é s a szabadkai
versenyz ők voltak , de a zentai fiatal versenyz đk is kitettek magukért.
,

A sikerei versenyt követ đleg, októberben , egy Zentán meg
épitend ő , tervezett állandó kerékpár - pálya költségeinek
fedezésére , a Magyar Király /kés őbbi Royal- szálloda/
azállodában táncmulatságot rendezett az egyesület.Az állandó kerékpár - pályát, a Palicson már megépitett kerékpár-pálya mintájára tervezték.
Ez a pályaépités - sajnos - sohasem val бвult meg.
A f đgimnázium, melynek đв zre el őször nyilik meg a VIII.
osztálya, 1900. junius 13-án, az intézet tornaterén tornaversenyt rendezett nagyszámu közönség el đtt.
Ugyanezen év julius 1-én a Uekéz đ Társaság a népkerti Ki
oszkba

~~

tartott közgyülésé п , Prészáros Lajos gimnáziumi

tanárt választotta elnökül, aki nagy sportbarát lévén,
minden ilyen megmozdulást pártfogolt /5/.
A századfordulót megel đ z đ években a " Zentai Athléticai
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Club 1882 " gyakorlatilag már régen nem müködött. A klub
régi, aktiv tagjai kiörögedtek , s igy az egylet tulajdon
képen már nem müködött , sportversenyeket nem rendezett.E
zekben az években az egyes sportágak kedvel ői külön- külön egyesületekbe tömörültek egységes sportvezetés,,. egységes sportszervezet hiányában . A te ѕ tmozgóet kedvel ők
korcsolyáztak , a tekesportot ű zték , vivtak ,
vadásztak,
azonkivül a teremtorna divott.
A labdarugóst még nem is tekintették komoly sportágnak,
csak mint aféle a fiatalok energiafeleslegének levezeté
sári szolgál б labdajátéknak tekintették . Hosszu évtizede
ken keresztül arra sem méltatta a sajtó, hogy legalább a
mérkő zések eredményeit közölte volna . Még arról sem emlé
kezett meg, hogy mely csapatok játszottak egymással és
mikor. Boromisza János és Dudás Lajos polgá хmestereket
is talán azért tekintette a városi közvélemény komolytalan embereknek , mivel tulságo ѕan sokat foglalkoztak a
sportügyekkel, a testиeveléssel , s maguk is tevékenyen
részt vettek benne.
,

1901 . május 6-ón Agrima J. Gyula okleveles vívómester,
aki eddig Belgrádba а müködött , vórosі nkban három hónapos
vivő tanfolyamot nyitott az Eugen-szálló disztermében. Kü
lön csoportban tanitotta a jelentkez ő hölgyeket tárvívás
ra.
Május 7 -é n ujra alakult a Zentai Tekéz ő Társaság. Elnök ismét мé ѕzóros Lajos tanőr lett, alelnök Szárics Géza, titkár Lantos István , pénztárnok Lebók Ferenc. A tár
saság kett ő s tekepályáját rendbeh ~ zatta , $ még májusban
megindult a játék.
Hogy a labdarugóst tényleg csak a fiatalok egyik egysze'
rü játékának tekintették, mutatja a zentai keresked ő ifjak egyletének junius 30 - ón a Népkertben rendezett ünnepélyének programja is, melyben ezt a labdajátékot is
csak a következ őképen említi: "... az egylet d.u. 3 órakor a Népkertben, Neider Keresztély fuvószenekara és a
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zentai els ő cigányzenekar közremüköd"ével, conf etti-dolabdarubálással, valamint világposta, népszavazás, s
góssal egybekötött sétahangver ѕenyt rendez". A labdarugó-versenyen a nyer ő csoport egy nagy "fottballlabdát"
kapott jutalmul.
rendes
A zentai Korcsolyázó Bgylet december 14-én évi
közgyűlését tartotta a "Magyar Király" szálloda éttermé
ben, melyet Boromisza János elnök nyitott meg. Száхic о
Géza pénztárnok beszámolójából kit űnt, hogy az egyleti
készpénz-vagyon 84 korona 60 fillér. A tisztujitá в alkal
mával elnök ujra Boromisza János, alelnök Kósa Károly, i
gazgatók Vuits Iszó, ifj. Jedlicska István, pénztárnok
Szárig Géza, ellen őr dr. Matsik Szilárd, ügyész dr. Bár
dos Lipót, orvos dr. Hável József, titkár Auer Aurél,
mindannyian egyhangu választással. Választmányi tagok a
férfiak köréb ől: Csóti János, dr. Lovászy Andor, Matkovits Béla, Heiszler Ferenc, Madari János, Tóth Lajos és
Vuits György. A n ők köréb ől: Boromisza Jánosné, özv.dr.
Buday Lezs őné, dr. Hável Józsefné, dr. Lovászy Andorné,
Fischer S б ndorné, Gombos Mária, Heiszler Ferencné, Kósa
Károlyné, l'i4 в záros Lajosné, Milacski Lajosné., Madari Jánosné, dr. Pлatsik Szilárdné, Mifka Aгіtalné, Tóth Lajosné

és Vuits Iszóné.
A közgyű lés a következ ő határozatokat hozta. A korcsolya
pavillont átalakítják olyképen, hogy a bejárat oldalról
lesz, s a pavillonnak a korcsolyapályára néz ő oldalfala
egészen üvegezett lesz. Tagsági dijak: család részére 10
korona, egyes személy részére 6 korona, idényjegy kizáró
lag tanulók részére 3 korona, alkalmi korcsolyázás
40
f fillér. Az egyleti tagok a pályán kötelesek az
egylet
jelvényét viselni.
A helybeli vadásztársaság 1902. január 31-én, a Nagy éten és Beczkében tartott kör- és hajtóvadászata alkalmával, a beczkei erd őben egy vadmacskát is felvertek, azonban lövésre nem került sor.
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Julius 6-án jelent meg Zentán el ő ször motorkerékpár. Egyik helyi ujság igy ir r бla: " Еrdekes látváву volt tegnap a piacon. Egy szegedi technikus fiatalember vágtatott be Zentára benzinmotoros kerékpáron. Szegedr ő l d.u.
2 órakor indult el és d.u. 4 óra 30 perckor már itt volt.
Megérkezése után rögtön átkelt a Tiszán és a torontáli
oldalon hazarobogott. Ezen benzinmotor 2 liter benzin el
fogyasztásával, jó uton, 100 kilómétert tehet meg óránként".

A vadásztársaság tagjai, Temesvárt' Sándor és Keresztury
Károly julius 25-én este megkezdték a vidralest. A vidra
család tagjai a holt-Ti ѕ zaágból és a halastóból f elváltva járnak ki prédára. 25 forint jutalomdij jár az ügyes
vadászoknak.
A tél bejöttével a többi vadászok is tevékenykednek. December 21-én tartott körvadászaton 108 nyul esett. A
vadászaton kb. husz vadász vett részt, köztük Madary János vadászmester Száricв Bertalan Szárics Géza, Dudás
Andor, dr. Ellinger Jen ő , Mészáros Lajos, dr. Huszágh
Nándor ügyvéd, dr. Kopp aljárásbiró, Kováts f őhadnagy,dr.
Keczeli M. Géza, Heiszler gyógyszerész, Singer Bálint,
мohác'si Pál és mások. A ^adászat ~ t Madary János vezette
szokatlan eréllyel ѕ szakavatottsággal.
,

,

1903. január 20-án dr. Kopp István kir. járásbiró és tár
sai,akik a Népkertben egy teniszpályát akarnak felállítani, a városhoz fordultak egy alkalmas terület átengedé
se végett .
Február 9-én á városi képvisel ő testület rendes közgy ű lésén meg is született a megf elel ő határozat, amely szerint: "Kopp I stvánnak és tár sainak a váro s?. i+épkertb en

labdajáték céljára 300 n. méter területet, ill ő bérletért átengedtünk".
A terület a népkerti f őbejárattól balra terült el, a mai,
vasuti töltés mellett lév ő pályák helyéri. Itt hamarosan
két pályát is építettek, melyeken április végén megkezd ő
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dött a teniszjáték. Különösen a fiatalok vették ki részű
kit a játékból: Tóth Eszti és Sári, Madary Aranka és Anci, Vuji ć Szofi, Zákó Olga és Milán, Sz ű cs Margit és Böj
ke, Schwarezer Irén.
Egy érdekes, tréfás sporteseményr đl hoznak a helyi lapok
tudósitást február 22-én: "Lef ő zött vasut. A mi helyiérdekű vasutunkat lef đ zte február 19-én Vuits Iszó, a kitli
nő biciklista. A szabadkai vonattal versenyre kelt a
csárdai müut bels ő végén és a csárdához egy orrhosszal
els őnek érkezett. Itt Vuits beszüntette a további versenyzést".
Március elején márkusfalvy Orbán Károly /nem azonos Orbán Károly gimnáziumi tanárral/ bizonyos területet kérel
mezett a városi tanácstól valahol a Népkertben, hogy ottan labdajátékok rendezésére szabad terük legyen. Az indoklásban kifejti, hogy a szép és nemes játék megérdemli
a pártolást. A sportpálya azon a területen létesült,mely
ma a Kioszk és a sportstadion közötti, fákkal gyéren benő tt rész, a sportpálya fekvése /é в zak-déli/meg
egyezett a mai sportpálya fekvésének irányával.
Junius 11-én a zentai Tekéz ő Társaság a népkerti tekepályán dijversenyt rendezett. A verseny eredménye ném, de
a dijak leirása ismeretes. Az els ő dijdobá ѕban, els ő
nye геш ny egy boro вké вzlet 12 pohárral, második nyeremény egy pálinkás-készlet, a harmadik egy szivartartó. A
második dijdobásban els ő dij egy virágtartó, második egy
vizes-kancsó két pohárral, harmadik egy szivartárca. A
harmadik dijdobá вban els ő dij egy söröskészlet 6 pohárral, második egy süteménytartó 6 tányérral, harmadik egy
cigarettatartó.
Juniusban megjelent az els ő шotoгів-csónak is a Tiszán.
Vuits Iszó, nagy barkác вolб tehetség v$rosuлkban, aki a
sport dolgában sem volt az utul вб k között egy teljesen
va е bбl készült, három méter hosszu cвб nakot készittetett,
melybe 6 maga benzinmotort alkalmazott Junius 25-én d.
,

.
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e. ki is próbálta a Tiszán a csónakot, melyet, az u ј sбg
szerint, "bámulatos gyorsasággal hajt egy, a csónak hátulján alkalmazott 20-30 cm hosazu kanál-kerék".
Juliusban a fels őbb tanulmányaikat folytató zentai ifjak,
Szilvási János, Teleki I вtváиΡ, Tolmác ѕy István, Landau
Márton, Rasch Rezs ő , Vig Lajos, Kalmár Simon, Glücksthal
Zoltán stb., a szünid ő tartamára Bán Márton okl.tornames
ter vezetése alatt tornakört alakitottak. A kör használa
tára Sz ű cs Lajos gimnáziumi igazgató átengedte a gimnázi
um tornatermében lév ő tornaszereket.
Juliúsban vivб- és játéktanfolyamot nyitott Zentán Halácsy Antal budapesti torna-, vivó- és játékmester, a "Turul" labdajáték feltalálója. A tanfolyamok szervez ő je
Klazsik Rókus gimnáziumi tornatanár volt. Az oktatás kül јХ1-külön folyt férfiak és n ők részére, a tanfolyamok

dija: vivő sért 20 korona, torna-játékért 10 korona.
Labdarugó-csapat még nem alakult városunkban, de már az
utcákon vigan rugják a labdát a diákok. igy juliusi hir
az ujságokból: "A Breszlauer-féle házban lakó Spitzer
szatócs fiai az üzlet el őtt, a nyilt utca sorát labdarugó pályának nézik s minden este rugdossák labdájúkat. a
járókel ők veszedelmére. Huszadikán este is, egy kislánynak orrát-száját betörték a nagy labdával. Ha a szül ők
nem tudnak gyermekeiknek parancsolni, ajánljuk a jó fiukat a rend őr вég figyelmébe".
Augusztus 1-én uj vadásztársaság alakult, az orom alatti, adai határon léve vadászterületen. A vadászterületet
a Mákos és a rét határolta.
Augusztus 15-én, Latinovits Pál f őispán Zentán tett lát2
gatása alkalmából fényes ünnepségek szinhelye volt a város. Az ünnepi mű sor keretében lóversenyt is rendeztek
városunkban. Dijat nyertek a következ ő gazdák lovai.
A zentai gazdák versenyén 1. /120 K./ K2vác в .
Istváné,
2. /50. K/ Tóth József Jánosé, 3. /30. K/ Vuits Vászóé.
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1. /120 K./
A Bács-Bodrog vármegyei gazdák versenyén
Tóth József Jánosé, 2. /50 K./ Dobó Bzlveszteré,
3•
/30 K./ Vuits Vászóé.
Kancák versenyén 1. /150 K./ Tóth János Butusé, 2./70 K/
Gagi ć Milané /Óbecв e/, 3. /40 K./ Miskei Mátyásé.
Urlovasok versenyén 1. Horváth Sándoré /Óbecse /, 2.Pecar
ski Brankóé. A dija kat, mivel csak két nevezés volt, ebben a számban, nem adták ki.
Vigaszversenyen 1. /50 K./ Katona Jánosé, 2./25K./ Tóth
Albert Jánosé, 3. /15 K./ Kazinczi Menyhértnéé.
a
Augusztus 30-án, a helyi sportkedvel ők meghivására,
"Bácska" Szabadkai Athlétikai Club, a népkerti játékté ren nagyszab"u "football"-mérkб zést rendezett. A hirdet
mént' szerint: "A "Bácska" hazánk egyik legkiválóbb football csapata, mely országos mérkő zéseknél nem egyszer
diadallal állotta meg helyét Magyarország football csapa
tai el бtt". Az el ő zetes hirverés érte ѕitést ad róla,
hogy a "Bácska" tagjai országos és kiilföldi hirü athléták, Kozla András Magyarország sulydobó bajnoka, Bzilber
leitner Ferenc Csehország rudugró bajnoka, Gonber Gyula
Magyarország távolugró bajnoka, Szilberleitner József és
Szárics János Magyarország többszörös kerékpár bajnokai,
Esztergomi Ferenc, Ormos, Hegediis József, Oláh Károly,
stb. országos hirü football játékosok /6/. A helyárak:
ül őhely 1 K., állóhely 40 fill. A jegyeket elvre árulták
Kabos krmin és Fekete Sándor üzletében. A labdarugó -mér
kб zé ѕnek nem volt Zentán nagy sikere, miként az
ujság
irta, azt "két-három szál fizet ő és nemfizet б néz ő jelen
létében tartották meg".
Nemcsak a motorbicikli, hanem az automobil is ritkaság
szбmba mint ebben az id őben városunkban. November utolsó
napjaiban nagy népcs ődület támadt a Nikolics-féle bolt
el őtt /kés5bb a Szerb Bank R.T. épülete/, amikor is
Auspitz Zsigmond, a trieszti rizshántoló gyár igazgatója
automobilon /talán az els ő automobil Zentán/ Lugosrdl
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Zentára érkezett, s Nikolicsnál a géphajtáshoz benzint
vásárolt. Népünk, ki még ilyen gépet nem látott, ugy 1d5rül fogta az ördöng đ s masinát, hogy a közlekedés teljesen megszakadt az épület el őtt a F đtéren. Auspitz automo
baljával körutat tett Magyarországon.
Egy érdekes vadász-rekord is esett Zentán október 28- 4 n.
Jáger István bels ő területi vadász a Hosszuszéken, egy
fél бra alatti esti lesben ? darab vadludat l őtt, melyek
b бl 5 darabot sikerült is hazahoznia, a többi az éj altétjében elveszett Hasonló szerencse még sohasem kedve
tett a zentai vadászoknak.
.

A vadászok egyébként más téren is tevékenykedtek, a halastó melletti parton vassal már a hatodik vidrát fogták
meg. A közvélemény elégedetlenkedik és követeli, hogy a
halastóban lév ő náda вt ki kell irtani, mert ott tanyázik
a halpu в ztitó, irtja halállományunkat. Tiniként az ujjág

irta: "V'agy vidrát tezдyé ѕ szünk vagy halat, de a kett őt
egyű t tenyészteni nem jövedelmes gazdálkodás!"
Panasz is esik a vadászokra. November 9-én a városi képvisel ő testület rendes közgy ű lésén, többek között, Kecskeméti István és Polyák György, a vadászok ellen tesz
panaszt. Kecskeméti béresének a fejér ő l lel őtték a kalapot. Polyák földjein kárt tettek s még hozzá 6k gorombás
kodtak. A rend őrkapitány a panaszosoknak azt feleli,
hogy pereljék be a kártev ő vadászokat, ugy eljárhatnak
ellenük.
Ebben az 'id őben ritkaság még az ő z vadászterületeinl ~ en,
s igy a vadászkörökben nagy az öröm: december 5-én ő zet
nő tt a Nagybátkában Z бnay Mihály, minek örömére vadásztársasvacsorát rendeztek a Für-féle vendégl őbe иΡ.
1904. szeptember 25-én a Nagyréten nagyobb szabás" lóver
Benyt tartott a zentai Gazdakör, az Országos Lovaregylet
által elfogadott szabályok szerint. A versenyt a Gazdakör által вzokáв osan megtartott 16- é в szarvasmarha-dija
záp alkalmából rendezték. A gazdaköri választmány még
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augusztus 28-án nіegvála ѕztotta a l бver вenyt rendez ő bizottságait, s a bizottságok eredményes munkáját dicsérte
a verseny sikere. A versenyre 25 nevezés történt. A zentai gazdák els ő futamán 9 ló közül, els őnek Papp Péter
lova érkezett be. A második futamban , csak a gazdaköri
tagok számára, 4 ló közül Tóth Albert János lova lett az
elsó. Az urlovasok ver ѕenyében első nek érkezett célba
Hummel Árpád huszárszázados. A vigaszversenyben 10 ló fu
tott, els őnek érkezett Dobó Szilveszter horgosi gazda lo
va. A verseny estéjén a Gazdakör népes táncvigalmat rendezett a kiállitók és a versenyz ők tiszteletére.
Zombor, a megyei székvéro в , valamint Szabadka é s Szeged
sportsikerei adták a kezdeményezést egy 1905 tavaszán
indult mozgalomnak , mely egy több sportágat átfogó egyesület alapítását követelte Zentán. Ennek kezdeményez ői
többek között bajsai dr. Zákó István zentai kir . közjegy
z ő , aki 1903. januárjába jött Zentáх a Zomborból , dr.Kopp
István zentai kir. aljárásbiró, aki a zentai tenisz-élet
megindítója volt és Száric ѕ Géza nagy sportbarát, Zenta
város kés őbbi polgármestere /7/.
a
A tavasz folyamán a terv mind jobban érlel ődött és
szervezés munkája mind konkrétabb formákat öltött. Hogy
a terv vég ~. ege ѕ en megvalósuljon , ehhez az utols б lökést
a helyi ifjuság által rendezett uszóverseny adta meg,
mely megmutatta , hogy sportszeret ő közönségünk elég er ővel rendelkezik és nagy szeretettel pártfogolná egy ilyen sport klub létesitését.
A uszóversenyt 1905. junius 29 - én tartották meg a Tiszán.
Ivtiként a helyi ujság irta: "Ami még ma csoda, az holnap
már nem az; ilyen csoda számba ment még nemrégiben az,
hogy el nem hitte volna senki , miszerint a zentai jfj п. Р
вág képes legyen a testedzésre Ürömmel látjuk hogy ez
a fiatalság felhagyva eddigi nemtör ődömségével, ѕ a test
er ő sítés tényez ő jével kezd foglalkozni. If ј uѕбgun.k ilynemű els ő szereplése lesz a f. hó 29. napján tartandó
.
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uszбversenу , amely iránt a közönség legszélesebb köreiben nagy az érdekl ődés. Nyugodt lelkiismerettel dicsérhetjük if јыѕ gunk ezen mozgalmát, mert reméljük, hogy ez
után szabad idejüket nem a korcsmák é е kávéházak füstös,
az egészségre ártalmaа leveg ő jében töltik, hanem a testi
épség fejle ѕztéѕ én kivű l, a közönségnek élvezetes sz бrakozást nyujtanak. Valóban a legf őbb ideje volna, ha fiatalságunk az eddigi széthuz" вal, torzsalkodással, gyülö
lettel felhagyva, ilynemű dolgok iránt érdekl ődne, amely
esetben bizonyára felkeltené maga iránt a bizalmat és a
közönség részér ől eddig tapasztalt mell ő zés helyett való
szinüleg melegebb pártfogásban részesülne. Viszont a közönségnek is pártolnia kellene az ilyenféle mozgalmat az
által, hogy kell őleg mérlegelve ezen cél nemességét, min
den tekintetben hozzájárulna annak eléréséhez."
Az ыszóversenyt Péter-Pál napján tartották d.u. 4 órai
kezdettel. A verseny néz őterére a bejárat a Hid utcából
és a Szép utcából történt /8/. A cél a régi fahid második és harmadik hidlába között kif eszitett lobogó volt,
az ül őhelyek a fels ő rakparton voltak, a volt hid.bejárat
nál. Az állóhelyeket a két utca közötti részen, az alsóés. els őrakparton helyezték el, s kordonnal kerítették
be. A versenytávok kezd őpontjait nemzetiszinü lobogókkal
jelölték meg, az inditás pisztolylövéssel történt. A
ver нenydijakat Heiszler Ferenc gyógyszertárának kirakató
ban állították ki, s Ibben a gyógyszertárban már el őre
is kaphatók voltak a számozott ül őhelyek.
A mű sor részletes számai,
érdekesebb és leghevesebb
mely gy ő ztesének a zentai
teletdijat adtak. Ebben a
dult.

sajnos, nem ismeretesek. A leg
küzdelem a hosszutávon folyt,
hölgyek egy igen értékes tisz-

számban a 12 legjobb uSzó in-

Igen érdekes volt, az eddig vidéken még nem ismert stafé
ta-verseny is, melyben az er ő ségért öt ćвapat küzdött,
minden csapat három usz бval. Er ő s küzdelem volt a
100
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yardos gyors- és hátuszásnál is.
26
A leglátványosabb volt a távelór ~y-verseny, melyben
uszó vett részt különféle_nagyságu el őnyöket kapva a táv
еl бnу t adót б l.
-

A diákokon kivül, akik a verseny helyszinén neveztek be,
a verseny indulói a Кб vetkezđk voltak: Aczé1 Aurél, Balazs Zoltán, Bokor Károly, Boros Géza, Döme László,Esze в
Dezsđ , Fischer Rezsó, Jedlic вka Jenő , ifj. Jedlicska Ist
ván, Kerekes Frigyes, Krsti ć Sava, Keczeli Mészáros Gábor, Löffler O в zkár, Montág Ödön, Nikoli ć Aleksandar, Or
bá!n Henrik, Ormos Andor, dr. Pap Imre, Pecarski Branko,
Pecarski Slavko, Szárics Géza, Szilvái János, Szinger
Pál, Tolmáesy Márton, Vermes Andor és Zentai Soma.
A versenyre val đ tekintettel, annak tartama alatt a tiѕđai fürd őházak zárva voltak.
Az uszóverseny lebonyolitá ѕa után, a kezdeményez ő k végle
gesen elhatározták a klubalakitást. E célból átdólgozták
a "Zentai Athleticai Club 1882" régi alapszabályait, s a
zokat alkalmassá tették az uj klub részére.
Végre, a városháza közgyülési termében, julius 23-án d.
e. 11 бrakor megtartották a közgyülést, melyen az uj
klub megalakult. A közgyülésen résztvev ő k szerint ez nem
is volt uj sportklub, hanem a réginek megujitása, ѕ igy
a tárgysorozat is csak tulajdonképen a tisztújitásból és
az átdolgozott alapszabályo", tárgyalásából állt. Az egye
sület uj neve Zentai Athlétikai Club. A tisztujitá ѕ ered
mériу e: elnök dr. Zákó István, alelnök Szárics Géza,Vuits
Vazul és dr. Lovászy Andor. Választmányi tagok: Bark б ezi
Izsó, Braun Izsó, Dudás Lajos, dr. Ellinger Jen ő , dr. Hu
szágh Nándor, Fuchs A. László, Gróf József , Heiszler Fe-

renc, Kabos Аrmin, dr. Kása Károly, Klazsik Rókus, Lang
L. Károly, dr. Ludajic Vitomir, Mohácsi Pál, dr. Mateik
Szilárd, Pf eiffer István, dr. Rottmann Árpád, dr. Tripolszky Aladár, Veress Árpád és Vuits Iszó. Póttagokká
választották a következ őket: dr. tapp Imre, Deutsch Vii34 .

mos, Fuszenecker János. Titkár lett Aczél Aurél, pénztáros Helmberger György, ellen őr Slavnid Milorad. Jegyz ők:
Kerekes Frigyes és Guelmino Alajos. Ügyész dr. Hajdu D i ása. Orvosok dr. Glüchethal Andor, dr. Hável József, dr.
Kalivoda Kálmán. Mérnök Berzenczey Domokos
if j. Orbán
Károly. Gondnok ifj. Jung János.
"

A vezet őеég tagjai ezek szerint csupa tekintélyes polgá
rok lettek, városunk kultuгális és politikai hangadói,
akik egyenesen ambicionálták, hogy a sportklub vezetésében, mint egy uj nagyszabásu társadalmi megmozdulásban
részt vegyenék, ѕ valahogy a vezet őség soraiból ki fi ma
radjanak.
Alig zajlott le a klubalapitás°eseménye, a zentai egyete
mi ifjak uj rendezménye keltette f el a figyelmet: julius
24-én kétfordulós sakkversenyt rendeztek a Függetlenségi
Kör helységeiben /9/. A játszmákat naponként d.e. 10-12
б ráig játszották le. A verseny végeredményét nem ismerjük, de ismeretes az els е versenyhét után kialakult sorrend, mely a következ ő volt: Kovács Inni , Pek1e Ottó 2,

Fischer Rezs ő , Kalmár Simon 1 1/2, Hoffmann Dezs ő , Mészá
rop Gábor, Tényi Győ z ő 1, Erdélyi István, Fekete Mihály,
Zentai Soma 0 pont.
A Zentai Athlétikai Club csakhamar els ő diadalát aratta
Hбdmez ővásáхhelyen. Augusztus 6-án az ott megtartott országos sportünnepélyen a zentai klub is képviseltette
magát Szárics Géza alelnök és Aczél Aurél titkár által,
akik a tornaversenyben, illetve ennek uszóversenyéb en.ak
tiv részt vettek. A 2000 méteres távuszásban mindketten
neveztek, Aczélnak azonban a kezén lév ő tójog miatt a pá
lya közepén be kellett szüntetnie a versenyt annak ellenére, hogy nagy el őnnyel vezetett a versenyen. Szárics
azonban negyediknek érkezett a célba, s igy a vidéki leg
jobb uszók közé számithatjuk, mivel az els ő dijakat Buda
pesti bajnokok vitték el.
Aczél a fájdalmai ellenére, Szárics kérelmére részt vett
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még a 300 méteres gyorsuszósban is, e nini is eredményt!
lenül, mivel harmadiknak érkezett acélba.
A Zentai Athlétikai Club tulajdonképeni virágzási kora
dr. Zókó István nevéhez füz бdik. Elnökgége alatt a klub
sokoldalu, aktiv mű ködést fejtett ki, ѕ igen el бkel б poziciб t foglalt el a vidék sportéletében.
Az egykori napilapok és f olyбiratok, sajnos, akkor még
nem tartották érdemesnek vagy arra méltónak, hogy a
sportélet napi folyásáról, történé ѕ eir бl rendszeres tudó
В itáв okat hozzanak, igy részletes sportkr бnikát nem tudunk összeállitaлi. A tagok ezekben az években az usz"t,
gyaloglást, kerékpározást, az atlétikát és f'5leg a labda
rugóst ű zték. A labdarugós mindinkább tért hódit, de még
nincs verseny-jellege, inkább még valami uj, játékos, bi
zarr szórakozósnak számit. Az atlétika csak, mint kiegé
szitó és kisegit б , kondici б-javitó sportként szolgált.
Az edzéseken, labdarugóson kivül, diszkoszvetés, futás
és füleslabda volt a napirenden.
Ktil nöse а nehéz és veszedelmes volt a füleslabda kezeld
5e. A füleslabda-játék, a "legférfiasabb játékok" egyi
ke, a századforduló el őtt 3-4 évvel került hozzánk,
ѕ
ekkor az egész országban hirtelen terjedt ei. Eleinte a
német szab ályok szerint játszották, de mert a játék menete a mi éghajlatunk vérmérsékletének nem felelt meg,
dr. Ottó József budapesti tornatanár a szabályok egy ré
szét módositotta és ezzel a játékot országszerte élén
kebbé tette. Igy az 1900-as évek elején a módositott
szabályok szerint a füleslabda-játékot a vidéki középis
kofák ifjus4ga és a sportegyesületek már nagyban
játsžották A játék formája inkább a kiszoritó labdajtékhoz hasonlitott s nem véletlen, hogy a egjovb f öleslabda-hajit б k soraiból kerültek ki annak idején a diszkoszvet ők. A később divatba jött kalapácsvetéssel is
sok rokonvonóst mutatott Gyenge fizikumú émber ebben
a ját kban csupán ügyessége révén boldogulni nem képes,
.

?
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- ötven-hatvan méternyi távolságból feléje repül ő labdát
elfogni, utána minden erejét összeszedve legnagyobbat
dobni és ezt 40 percen keresztül számtalanszor ismételni,
csak er ő sen fejlett és teljesen egé в zвége в szervezetű já
téko в képes. Ezért volt a föleslabda abban az id бben nem
csak az atlétika kü1 б nb đ z ő számainak, de a labdarugósnak
is a legfontosabb kiegészit б sportja.
A labdarugó-csapat tagjai és az atlétikával foglalkozók,
naponta végeztek a zöld gyepen birkózógyakorlatokat is.
Ezek a gyakorlatok minden szabály nélküli er бpróbót jelentettek, mint azt a mi vidékünkön mondják: er бtelje ѕ
huzakodásban merültek ki. Kбrülbelül 1908-ban kezdtek at
létóink nem versenyszer ű en ugyan, de a görög-rámai birkó
záв szabályai szerint mérk бzni.
Az atlétikai klub igyekezett maga köré gy ű jteni a sport
iránt érdekl бd еket, mégpedig legnagyobbrészt a helybeli
f ő gimnázium diákjai köréb đl. Ebben a törekvésében azon
ban sok akadályt gördítettek a jószándék elé, a gimnázi
um egyes tanárai, akik az iskola keretei között
ű zött
sportot tekintették a testnevelés egyetlen járható útjának. Az osztályokban itt is a föleslabda divott, a tanulók viv ő gyakorlatait pedig az agilis Veress Árpád / egyébként matematika-fizika tanár/ vezette. A hetedik és
nyolcadik osztályosok részére, katonai gyakorlatok keretében, a céllövészet gyakorlására Szabadkáról vagy Szegedr ől minden alkalommal egy-egy katonatiszt jött Zentára. Különösen na g' ellensége volt az akkor divatba jöv ő
labdarugósnak a gimnázium tornatanára Klazsik Rókus, aki
többizben bicskával akarta kiszurxii a labdát, hogy lehe'Lú ns
tetlenné tegye a labdarugá ѕ-játékot. G is csak a
sana in cor.pore sano" /ép testben, ép lélek/
f eliratu
tornateremben tudta elképzelni a testedzést. A trknateremben a н zertornát, kötélmászást, rudramászást,korlát-,
ló- és bak-gyakorlatokat m űvelték, rig a szabadban a nehéz föleslabda-játékot szorgalmazták.
Az atlétikai klub augusztus 30. és szeptember 4-i
r

vá-
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lasztmányi ülésein elhatározta, hogy szeptembet 8-án országos,uszóversenyt rendez, a következi versenyszámokkal;
.

Tisza-bajnokság 8000 méteren. Els б dij aranyérem bah
foki szalagon és a "Tisza-bajnok" cim, második dij diszi
tett ezüst, harmadik dij ezüst, negyedik és ötödik dij
bronzérem.
Gimnáziumi tanulók ifjusági versenye 1/4 angol mérföl
dön. Az el вбnek ezüst másodiknak és hármadiknak bronzérem.
,

3.. Hátuszás, távol вág 200 yard. ,Els бnek diszitett ezüst,

másodiknak ezüst, harmadiknak bronzérem.
Gyorsuszás, távolság 100 yard..Aijak, mint a hátuszás
mál.
Térel бny-verseny, távolság 1/4 angol mérföld. Dijak,
mint a hát- és gyorsus.zásnál.
.
Staféta verseny, távol вág 300 yard, az іІвъ
minden tagja е zü вt, a második bronzérmet nyer.

csapat

Melluszás, távolság 200 yard. Dijak, mint a hátu н zásnál.
A szeptember 4-i válaв ztmányi ülésen felolvasták Olasz
Dez вб , a Magyar Athi б tikai Szövetség uszószakosztályának
el бadб ja levelét, melyben kéri "... a verseny megtartását még abban az esetben is, ha a Tisza vizének h бmér ѕék
lete 14 fokra szállna le, mert a legutóbbi Balaton- átuszásnál.a viz h őmérséklete még ennyi sem volt és nem tör
tént senkinek semmi baja."
A válaѕztmár у i ülésen megalakitották a versenybiróságot
és a rendez6bizottságot. A v'ersenybiróság elnöke
lett
dr. Zakó István, tagjai Ola:sz

~A~¢~~

a Magyar Athlétikаi

Szövetség hivatalos képvisel б je, Braun Izsó, Dudás Lajos,
dr. Ellinger Jeni, Gr бf Јб z в ef, dr. Hajdu Dezs б , dr. Huszágh Nándor, Kabos Ármin, dr. Lovászy Andor, dr. Matsik
Szilárd,Mohác вi Pál, Veress Árpád, Vuits Vazul. Ver вenyfelügyel б lett ,dr. Rottmann Árpád,,. indit б Klazsik Rókus,
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célbiró dr. Kósa Károly, orvos dr. Kalivoda Kálmán, id đmér đk Berzenczey Domokos, Fuchs Antal, Láng Zászló Károly. Pályafelügyel đk Deutsch Vilmos, Jung János, Heiszler Ferenc, dr. Salamon Imre, dr. Tripolszky Aladár. Ver
senytitkár Aczél Aurél, versenyjegyz ő Orbán Károly,eredményhirdet đ Rothschild Mihály.
A határozat szerint, a verseny napján a helyárak:ül đhely
1 K., állóhely 50 fill., tanulójegy 30 fill. A hosszutáv-uszás kezdete d.u. fél 3 órakor, erre gyülekezés d.
U. fél 1 órakor a Városháza el őtt, ahonn аП indulás kocsi
kon a Zenta-Adorjáni határ-rámpához háromnegyed 1 órakor.
A többi, 1-7. pont alatti versenyszám kez ~ ete d.u. fél 5
órakor .

j

A vendégek fogadására küа ö л bizottságot állitottak össze
dr. Zákó István elnöklete alatt, melynek tagjai dr. Lová
•szy Andor, Száric в Géza, Fuchs Antal, Heiszler Ferenc,
Deutsch Vd,lmos, dr. Fapp Imre, Rothmann Árpád, dr Sala
mon Imre, Pecarski Slavko és dr. Tripolszky Aladár. dr.
Zákó elnök, a vidékí vendégek elszállásolása költségeinek fedezésére 40 koronát ajánlott fel. A verseny napjára és a vendégek fogadására, egyes magánfogat-tulajdonosok felajánlották reprezentativ fogataikat, ezek: dr. Zá
kó István, Kovács László, Rudics Farkas, Heiszler Ferenc,
Peearski Slavko. A többi fogattulajdonossal még tárgyalásban vannak. A választmányt értesitették arról is,hogy
az "Otthon" egyesület a verseny napján háziestélyt rendez, melyre meghivja a Z.A. К .-ot és vendégeit,azzal,hogy
a verseny dijait ezen az estélyen adják át a nyerteseknek.
Ezen, Kisa ев zony napján megtartandó uszóverseny dijait
Heiszler Ferenc gyógyszerész kirakatában közszemlér е teszik.
A körültekint ő készül ődés meg is hozta eredményét. A ver
seny kitű nően sikerült, melyet igen szépen kommentált a
helyi ujság:
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"A nyáron megalakult Zentai Athlétikai Club nagy életreval6 вágról tett tanuságot pénteki els đ országos versenye
által. A fiatal egyesület oly szép versenyt rendezett, a
mely egy évtizedes multtal dicsekv đ vidéki sportkörnek
is díszére vált volna. A versenyen az ország több kiváló
uв zбbajnoka vett részt és mellettük a derék zentai ifjak
is szépen megállották helyüket. Kár, hogy a versenyt kicsit kés đr е hagyták, amikor a Tisza vize már meglehet đsen lehű lt, ugy, hogy több kitün đ uszб a 15 fokos vizben
görcsöt kapott, s a versenyt kénytelen volt feladni és
ugy lehet, hogy a babér egyik vagy másik versenyben nem
is éppen a legjobb uszónak jutott. A verseny, mindennek
ellenére pompás volt. Sajnos, hogy a mi közönségünknek
az efféle dolog iránt még kevés az érzéke és igy az egye
sületnek anyagi haszna bel đle nemigen volt. Ámde ehelyett dusan kárpótolja a törekv đ ifjakat az erkölcsi haszon, amelyben b đven volt részük."
A verseny er edménye a következ đ volt:
8 kilóméteres távuszás a Tisza bajnokságért. Bajnok
Horváth Elemér /Balaton Uszó Egylet/ 2 óra 23 p., 17 és
2/5 mp.. I,Iásodik lett Kerekes Frigyes /Z.A.C./ 2 óra 45 p.
44 mp. Harmadik Nagy Sándor /Z.A.C./ 2 óra 50 p. 9 mp.
Start után Tamedly Mihály és dr. Biegelbauer Árpád er ős
iramban veszi át a vezetést, de 600 méternél a 15,5 fokos hideg viz miatt Biegelbauer kiáll. 3000 méternél Tamedly és Ac и é1 is kiállnak, pedig vezetnek. Igy Horváth
marad egyedül elöl, s el őnyét most már folyton növelve
Kerekessel szemben, 1800 méterrel els ő , Krekes pedig 200
méterrel második Nagy el đtt.
Ifjusági verseny, táv 1/4 angol mérföld.

Els đ

á оdik Spitzer 'Jdön,ha
Deutsch Gyula 5 p. 5 és 4/5 mp. P гб

madik Nagy László.
Térel đny-verseny, táv 1/4 angol mérföld. Els ő Rózsa
József /Sz.T.K./ 20 mp. hátránnyal - 5 p.• 2 rap. Második
Aczél Aurél /Z.A.C./ 25 mp. hátránnyal. Rózsa három test
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hosszal győ z a már 3 kil бmétert uszó, s fáradt
el ő tt.

Aczél

Gyorв uszás 100 yardon. 1. dr. Biegelbauer Árpád /0.
singer
B.T.E./ 45 mp. 2. Weinberger Gyula /Z.A.C./. 3.
Pál /Z.A.C./. A gy ő ztes négy testhosszal gy ő zött.
Melluszás 200 yardon. 1. rši ć Sava /Z.A.C./ 2 p. 11
mp. 2. Riesenleitner Antal /B.E.A.C./, 3. szárics Géza.
Az els ő testhosszal gy ő z.
Hátuszás 200 yardon. 1. dr. Biegelbauer Árpád /0. B.
T.E./ 2 p. 35 mp. 2. Horváth Elemér /Balaton U.E./.
3.
Munchart Lajos /Z.A.C.,/. Könnyen gy ő z az irányt téveszt ő
Horváth és Muncharttal szemben.
Staféta 3 x 100 yardon. 1. Zentai Athlétikai Club
/Aczél, Weinberger Gy., singer P./, 2. Budapesti Egyetemi Athlétikai Club /Tamedly, Riesenbreitner A., Gottesmann N./.
Vigaszverseny 100 yardon. 1. Rózsa Jen ő /az.S.E./,
2. Klazsik Géza /Z.A.C./, 3. Hoffmann sebe ѕtyén /Z.A.C./.
A j бlsikerült uszóversiny utáni két napon, szeptember 9.
és 10-én, a Zentai Athlétikai Club versenyz ő i résztvet
tik a szabadkai Sport Egyesület atlétikai versenyén, éspedig annak kerékpár, távgyaloglás, uszás, távolugrás és
automobil-versenyén. Az eredmények, sajnos, nem ismerete
sek.
1905 . szeptember 24-én tartotta a Zentai Gazdakör elsó
hivatalos lóver senyét a Nagyréten, szabályo san elkészitett körversenypályán, totalizat őrrel /10./ összekapcsol
va, óriási közgnség jelenlétében. A nagy gondossággal el бkészitett•verseny, minden tekintetben kiválóan sikerült.

A futamok az alábbi sorrendben zajlottak le:
I. futam: Gazdaköri tagok lovainak versenye, táv 1200 m,
dij 240 korona. Indult 8 ló, els ő lett Tóth A. János lova.
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futam: Zentai gátver еeny, táv 2400 m. Öt lovat nevez
"Nangthy
tik. Els ő lett Samarjai Géza hu вzárf őhadnagy
Girl" nevű lova, lovagolta a tulajdonos.
futam: Vadászverseny, táv 500 m. dij 700 korona, va
nevez
lamint egy re гл ekmüvü emléktárgy. 6 lovat
tik, els őnek Olasz Ödön.huszárf őhadnagy "Ibolya" nevű lo
va érkezett be, lovagolta a tulajdonos.
f utam: Bácsmegyei gazdák .versenye, táv 1200 m, dij
240 korona. Indult 5 1 6, els őnk Dobd Szilveszter"Liza"
nevű lova jött be.
Vigaszver вeny, táv 1200 m, dij 420 korona. Kilenc lo
Vat neveztek be, de csak négy indult. E1 е 6 lett Olasz Ödön f őhadnagy "Kéthalom" nevű lova, lovagolta Hummel Árpád huszárkapitány.
Este a Gazdakörben igen sikerült bál követte a versenyt.

váNovember 4-én, az "Otthon" egyesület helyiségében
lasztmányi ülést tartott a Zentai Athlétikai Club, melyen elhatározták, hogy nagyobb sulyt fektetnek a vivóok
tatásra. E célból egy jó nevű vivőmestert, Sane вi Lionellot alkalmazták, aki olasz vít őr, kard és epéi-vivásra magánórákat is adott és versenyekre is el ő készített.
Különben a napokban Sane ѕi sikerrel mutatkozott be Budapesten Santelli Itala viv ő termében egy viv ő esten, amikor
is, mint a Zentai Athlétikai Club viv őmestere sikerrel
mérk ő zött jelesebb amat őr és mestervivókkal. Különösen
tetszett Sanesinak Zulavszki százados és Szarva ѕ sy f őhad
nagy, vivő mesterekkel folytatott aseaut ja.
Sane нi a vívás oktatását november 6 án kezdte meg a zentai klub ideiglenes helyiségében.
-

közgуu16е t
A tél beálltával, 1906. január 7-én rendes
tartott a Korcsolyázó Egylet, az "Otthon" helyiségeiben.
Januárban megjött a korcsolya-sport kedvel őinek öröme,a
népkerti korcsolyapályán beállt a jég s igy január 4 én
a pályát sok, zsongó if ј u ѕ4gі kore ѕolyakedvel ő réazvéte-
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le mellett megnyitották.
Ugyancsak januárban a Zentai Athlétikai Club elhatározta, hogy nyilvános viv ő akadémiát, viv őversenyt tart Zentán február elején. A verseny megrendezésére 40• tagb бl
álló vigalmi és versenybizottságot választottak. Az el đzetes hirverés szempontjából érdekes ujitást vezetett be
a Club, az eddig szokásban volt külön meghivókat ezuttal
falragaszok pótolták.
A február 3-án megtartott viv őversenyen részt vettek töb
bek között Italo Santelli, a Magyar Atlétikai Club vivó
mestere, a kontinensnek abban az id őben ugyszб lván leger ő sebb vivója, valamint Egisto Preher, gróf Teleky viv ő mestere, akik a ZAK fiatal és a яіbici б zuв vivőmesterével,
Lionello Sanesival mutatták be a kard és vit đr művészi
forgatását. A vivő akadémiára a szabadkai Sport Egylet
testületileg jött át Zentára, s mintegy harmincan nézték
végig közülük a versenyt. Valóságos gondot adott a rendi
z б ségnek az érkez đ vidéki, fiatal sportemberek elhelyezé
se, akik pedig nemcsak vivni, hanem mulatni, táncolni
és esetleg /miként a helyi ujság irta/ házasodni is óhaj
tanak.
A helyiség, ahol a versenyt rendezték, nem telt meg zsufolásig, csak a viv ő st kedvel ő k jelentek meg. A terem
tiszta volt, izlésesen feldiszitve Harsány Lajos f ő gimn.
tanár rajzaival.
mű soron
A külföldi mesterek akadémia -vivása mellett,
szerepelt a zentai viv ő k bemutatkozása. A publikum most
meggy ő z ődhetett, hogy milyen eredménnyel járt az alig há
rom havi vivó-foglalkozás a klub mesterével.
A verseny eredményei: 1. Aczél Aurél 9 pont, 2.Rotschild
Mihály 7,5 pont,3.dr.Salamon Imre 6,5 pont. Idevezettek
arany és ezüst érmeket kaptak. Bronzérmesek lettek Orbán
Károly 6 pont, Braun Jen ő 5 pont, Vild Antal 4,5 pont.
A versenyt reggelig tartó, igen j б l sikerült táncmulatság követte, melyen igen sok vidéki vendég is résztvett.
A? •

Áprilia 7-én Szegeden or szágos o в ztályozó viv бversenyt
tartottak, melynek els ő osztályába RoteChild Mihály, a
második osztályba pedig Aczél Aurél, a Zentai Athlétikai
Club tagjai is bekerUltek. Mindketten aranykeretes diszoklevelet nyertek. A versenyen a Z.A.C. fiatal vivómeste
re, Sane ѕi is ezüst emlékérmet nyert, amiért ta лitványai
val mindössze négy és fél hónapi munkával ilyen szép sikert ért.el.
A zentai Teke Egylet május 24-én tartotta évi rendes köz
gyülé вét, amelyen elhatározták, hogy Pünkösdkor, junius
3. és 4 én tekeversenyt rendeznek a tagság részére. Egyben megállapitották a részvétel feltételeit is.
-

A kétnapos versenyen, az els ő dijdobási versenyt vasárnap, a másodikat hétf őn tartották. A vigaszversenyt is
hétf őn bonyolitották le. A vigaszversenyben csak az vehe
tett részt, aki az I. és II. dijdobá вi versenyben részt
vett, de dijat nem nyert. Az I. és II. dijdobási vеrsenlr
nél 4 dobás 20 fillér volt és u j rázni lehetett számtalan
szor, a vigaszversenynél 4 dobás dijtalan volt és ujrázni nem lehetett. A verseny gy ő ztesei lettek Szabó Sándor,
dr. Zákб István, Wendö гfer Károly, Slavni ć Milorad, Halmos Béla, Polgár Gábor, Bognár Jen ő , Mohácsi Pál és Hubert Soma.
kellemetlen id ő járás után,
Junius derekán, a hosszas
végre megindult az élet a tiszai fürdő kben is. A rend őr
kapitány utasitotta a városi rend őr- őrmestert, hogy az
Eugen-sziget melletti szabadfürd őt a városi áccsal javittassa ki, valamint, hogy tudassa a közönséggel, misze
rift a szabad Tiszában csakis ott szabad fürödni. A
r еndőгвég egyben rendelettel szabályozta a fürd őz ők és
csónakázók jogait és kötelezettségeit.
A Zentai Ifjusági Egyesület is elhatározta julius elején,
hogy augusztus hónapban, báos-bodrog megyei illet őвégü
amat őr sakkozók részére nagyszabá вu sakkversenyt rendez.
Benevezési dijak: 5 korona, 1 korona pedig bánatpénz ci44.

mén fizetend ő . Nevezési határid đ nek julius 27 ét ѕ žabták
-

meg, a nevezéseket dr. Teleki István fogadta. A verseny

dijait 100, 50, 30 és 20 koronában állapították meg.
A verseny augusztus 1-én kezd ődött, azon megjelent több
neves vidéki versenyz ő is a zentai amat őrök mellett. Sok
kif agás esik a rendezéssel kapcsolatban: kis szobában
rendezték, ahol ki-be járkálnak, beszélgetnek, zaj van,
zavarják a játék menetét.
Augusztus 4-én el ő kel ő vendégek érkeztek a versenyre. A
torna megszemlélésére Zentára érkezett Martos Ferenc, a
Budapesti Országos Sakkőr alelnöke, valamint dr. Temunovies neves szabadkai sakkmester, aki pár nappal el őbb,
már a verseny megnyitása alkalmával is Zentán járt. A
versenyre összesen kilenc nevezés érkezett, de közülük
mindjárt kezdéskor visszalépett Szab б Mátyás. A többi
részvevő : Grüner Andor, Pekle Ottó, Keczeli Mészáros János, dr. Reinitz Béla, Stróbl Márton, Ognjanov Svetozar,
Kováes Imre és Hoffmann Dezs ő.
Ognjanov Svetozar a tavalyi szabadkai sakkverseny els ő
helyezettje, igen érdekes játékot mutatott.
Augusztus 7-én bef ejed ődött a verseny els ő fordulója, a
következ ő eredménnyel: Grüner 5, Fekle 4 /1/, Mészáros 4,
dr. Reinitz 3, Stróbl 3, Ognjanov 2, Kovács 2 /1/, Hoff
mann 1.
A sakkverseny két fordulója között, augusztus 10-én
a
"Magyar Király" különtermében, dr. Temunovics 30 táblás
szimultán versenyt tartott igen nagy érdekl ődés mellett.
A patkó alaku asztalnál elhelyezkedett versenyz ők mögött
igen el őkelő közönség figyelte a játék minden mozzanatát. A játék este 9 бrakor kezd ődött és éjfél után fél
egy órakor fejez ődött be. A harminc parti közül dr. Temze
navies nyert 26-ot, remis lett a dr. Reinitz-cel
játszott játéka, viszont elvesztette a csejthei
Jelenffy
Zoltán f őhadnagy, továbbá Stróbl Márton éѕ 'Kováes Imre el

leni partikat. A játék befejezése után egész a hajnali
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б rákig maradt együtt, mindvégig barátságos hangulatban
az egybegyűlt társaság.
A bácskai sakkverseny második fordulója augusztus 18-án
fejez ődött be, csupán az els 6 díjért tartott még a küzde
ler. Grüner Andor és Keczeli Mészáros János ugyanis
egyformán, mindketten 9-9 ponttal kerültek ki a versenyb ől, ѕ igy a versenyszabályok értelmében, ujabb 3 partit
kellett játszaniok.
Ugyancsak egyformán, 8-8 ponttal kerültek ki a versenyb ől dr. Reinitz Béla és Kovács Imre, kik közül a dönt ő
3 partiból dr. Reinitz megnyert kett őt, $ igy 6 lett a
verseny harmadik, Kovács pedig a negyedik helyezettje.
Az utólag lejátszott, az els б séget eldönt ő partikból Grü
ner Andor nyert kett őt, s igy 6 vitte el az els ő , Mészá.
roe pedig a második dijat.
legszebb
Kár, hogy a rendez ő ség nem tű zött ki dijat a
játszmákra, amit a jelenlev ő közönség igen hiányolt.
A sakkverseny krónikájához tartozik még Tolmáesy István,
a Zentai Ifjusági Egyesület tagjának bírálata a helyi u,~
ságban, melyben elítéli az egyesület tagjainak a verseny
nyel kapcsolatos nemtör ődömségét. Példának hozza fel a
bef ejezésképen adott hangversenyt, melyet teljes nemtör đ
dömség kiiért a zentai közönség részér ől. Igen sok vendég volt Szabadkáról, lemesvárról, Pestről és Zoшborból,
- de Zentáról senki. Közöny, semmibevevés kisérte a rendezvényeket. Még a díjkiosztáson is csak ugy feléb őlharmadából jelentek meg a gy ő ztesek.
Még javában tartott a sakkverseny, amikor az atlétikai
klub két tagja, Klazsik Géza és Barna Lajos, augnszt„Q
elsö napjaiban szkiffen Szegedre eveztek. Utjuk felfelé
10 óra hosszat tartott. Szép sportteljesitmény volt.
Az 1906/1907 években az atlétikai klub többi tagjai is
szorgalmasan sportoltak.
A labdarug б k a hajnali, korareggeli órákban
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tartották

edzéseiket. A sportpálya minden hajnalban benépesedett.
Az els ő zentai nagyobb шéretü általános sportpálya, a mai
népkerti Kioszk közvetlen hátamögött terült el, a mostani Kioszk és a mai sporttelep közötti, ma fenyveserd бvel
6 5 fákkal gyéren telepitett füves részen. Fekvése a mai
sportpályával azonos, észak-déli irányu volt. A pálya
nyugati széle egybeesett a mai kocsiut vonalával, mely a
népkerti alsó lejárót б l a sportpályáig vezet.Közvetlenül
a sportpálya mellett, egy kisebb méret ű gyakorlópálya
is volt az északkeleti oldalon, valahol azon a tájékon,
ahol ma a Kioszk szabadt ű zhelyei vannak. Azon tul terült
el /a Kioszk és a Kerek-tó közti részen/ egy kiásott kor
o вolyapálya, melyet kés őbb feltöltöttek. Ennek a helyén,
tavaszonként, magas talajviz következtében, még ma is
feljön és huzamosabb ideig megáll a viz.
A gyakorlópályán rugták a fiatalabbak a labdát, s az atléták is teret találtak gyakorlataikra. Itt dobálták a
eulyt naponta, a klub hatalmas izomzatu atlétái Döme
László és Szilvási János. Au edzéseket ő k is hajnalban
tartották.
É16 szemtanuk elbeszélése szerint, hajnali edzések цtán
a jelen lév б ѕportolбk mindig együtt költötték el a pályán reggelijöket, amely frissen sütött lángosból és jóféle "sziverósit бb61" állott. Csak a közös reggeli után
vonult ki-ki munkahelyére vagy hivatalába, ahova még ide
jében érkezett. .

Az edzés utáni közös reggeli szokássá vált a sportolók
között, s hos ѕ zu éveken keresztül, vidáman töltötték egytitt a reggeleket, felfrissülve a reggeli tornától. Ez
nagyban emelte az összetartozási érzést és megértést a
klub sportoló tagjai°között.

A helybeli gimnázium diákjai és a tanulóifj цság
többi
tagja ekkor még csak a kisegit6pályán kapott helyet, s
ott rugta a labdát. A klub tulajdonában lév ő ,"hivatalos"
labdán kivül, ebben az id ő ben még mindössze csak
egy
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8zabályos futballabda volt, mégpedig egy diák ; Heiszler
Gyurgyovánszki Aurél /kés őbb gyб gyszеré в z, kitű nő vadász, céllö уő és teniszez ő/ birtokában . Ez egy 3- vagy 4
es futballabda volt, amellyel a diák вág játszott. Az ezt
megel ő z ő időkben a diákok kizárólag csak a "rongylabdát"
г ughatták mái hiányában.
1906. november 25- 4 n a vadásztársaság igen ѕzépe П sike

rült hajtóvadászatot rendezett és szép z вákmányt ejtett.
Tizenhét puskás összesen 50 nyulat , 6 fácánt, 1 őzet é ѕ
számtalan foglyot ejtett . мihajlovi ć Aleksandra kisaszszony , mint vendég , a vadásztár vaság egyetlen n őtagja,
4 nyulat és egy foglyot ejtett. A nap h ő je Szárics Géza
volt, aki a hajtás szenzációját, az ő zet l őtte, 7 nyul,
2 fácán és egy fogoly mellett. Egyébként sűrű ködben
folyt a vadászat.
Ekkor már a labdarugás is mind nagyobb teret hódított ma
gának . A játékosok meze fehér-fekete hosszanti csikos
trikó és fekete klott nadrágból állott.
Döme
A játékos keret kezdetben a következ ő kb ől állott:
László /kés őbb tan3 tó/, Töth Gyula /telekkönyvvezet ő/,Si
mon Mihály /kés őbb gimn. tanár/, König András /kés őbb ga
b o nake res ked ő Bájmokon/, Annus /kés őbb Fels őhegyire magyarosított/ András, schaffer, Champien /Kalmár Simon vá
rosi gazdasági tanácsnok rokona

,

pesti gyerek, s csak

Пуy г on át játszott a zentai csapatban!, Csern ők József
/jáг ásbiг ósági tisztvisel ő/, Nemes Géza /Gubriczki János
cukrász veje!, Stössel Miksa, Pгohá ѕ zka malomtisztvisel ő,
Teme вváry /Temesváry Sándor, volt zentai vendégl ő s fiai,
Sinkovics Péter /kés ő bb kivándorolt Amerikába/, valamint
Kerekes Frigyes Кázméг .

id ő ben
A kapus Pгohászka volt, rig a többiek ebben az
szükség szerint osztották el maguk között a játékosposztokat.
Ezekben az években még hivatalos bajnokság nem lévén, a
környékbeli
csapat barát s' s mé г k ő zéseket játszott a
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klubokkal.
Az Athlétikai Club 1907. március 24-én rendes évi közgyűlését tartotta a városháza közgy űlési termében,melyen
az egyesület nehézségeit tárgyalták, s meghatározták a
jöv đ feladatait.
A közgyű lésen Szárics Géza alelnök elnökölt. Elhatározták, hogy a sport minden ágával foglalkoznak. A programba felvették a tenisz a labdarugós a tornászás, a vivás, az uszás mű velését, valamint a regattázó t is.
,

,

A csónaksportot el ő fogja mozditani azon körülmény, hogy
dr. Salamon Imre ügyvéd közbenjárására a "Duna
Evez ős
Egylett đl 3 darab nagy regattát kap a klub használatra.
."

A labdarugóshoz szükséges eszközöket dr. Zákó István egy
leti elnök adományozta.
Amint a tornaszerek megérkeznek a gimnáziuшi uj tornate
rem is rendelkezésére áll a tagoknak azzal, hogy az általuk okozott rongálódásokat vagy károkat a klub megtéri
ti az iskolának.
,

A szokásos nyári uszóversenyeket is megtartják, egyidej ű
leg kiirják a "Tisza-bajnokságot" is.
A taggyű jtésre kibocsájtott ivek közül
egyet - egyet
Alexandrovits Milán, illetve Zentai Sománál • helyezett
el az Egylet, akiknél a tagok.jelentkezése már is nagyban folyik.
Április 14-én tisztujitó közgy ű lést tartott az
let, melyen Szárics Gézát választják elnökne k.

egyesű

мájus 25. és 26 4 n Temesvárott tankerületi tornaversenyt
rendeztek. E célból a szegedi tankerületi f ő igazgatóság
leiratot küldött a gimnózium igazgatóságának, melyben
kérik, hogy a tornaversenyen minél nagyobb. számban jelen
jenek meg a zentai diákok is. F őgimnáziumunk 32 tanulóbб l álló csapattal vett részt, az egyébként népes tornaversenyen.
-
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A Zentai Teke Egyesület május 30-án tisztujitá közgy ű lést, junius 2-án pedig dijdobási versenyt rendezett.
Julius h б elején, Lazi ć Milan, Szerbia három évig volt
bajnoka, f elhívást intéz az összes zentai biciklistákhoz,
egy általa rendezend đ bicikli-turán való részvétel сбl ј
ból. Az utvonal Zenta-Mohol és vissza.
December 22-én választmányi ülést tart a Zentai . Athlétikai Club, melyen megtárgyalják a téli h б napok torna és
vívási lehet ő ségeit.
Szárics Géza a Zentai Athlétikai Club uj elnöke, nagy am
téli
bicióval vezeti az egyesületet. Az 1907/1908-as
Klazsik
szezonban Veress Árpád vezetése alatt a viv ős,
Rókus vezetésével pedig a torna folyik a gimnázium torna
termében. Az egyesület különösen az ifjak figyelmét hiv-

ta fel arra, hogy "szíveskedjék ezen fentebb emlitett
neraescélu, politikai és pártnélküli /11/ sport egyesületet felkarolni és teljes odaadással odahatni, hogy a
Szá.rics Géza polgármester ur elnöksége alatt álló egyes ű
letnek minden szép és nemes ambícióra valló m ű ködése és
törekvése a legjobban sikerüljön. Az egyesület f đ céljául
kitű zött nyári házi és vizi sportversenyek, melyek egyré
szül a zentai nagyérdem ű közönség szórakozására is szolgálnak, szintén minden nemes gondolkozásu, m űvelt és
sportotkedvel đ fiatalembernek támogatását 'érdemlik ki.

A gimnáziumi ifjuság szoká ѕ oa évvégi viv бversenyeinek di
jazására Heiszler Gyurgyovánszky Ferenc gyógyszerész
gyű jtést inditott, mely 28 korona 40 fillért eredményezett. Ebb đl 27 korona és 40 fillért vívóértnek vásárlására forditottak.

A labdarugá ѕrб l ebben az évben nincs hír, pedig a csapat
szorgalmasan játszik tartalékjátékosokkal kiegészitve.
Junius 18-án a Tekeegylet népkerti helyigégében /12/ pá
lyamegnyitás ѕal egybekötött tekeversenyt tart, junius 22
én pedig rendkivüli közgyű lést.
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Junius végén mutatványos m ű lovarda nyilik Zentán, mint
id ő szaki szórakozó hely. Lódi Ern őné jól szervezett tárѕulatával kellemes esti в zórakozásról gondoskodott a
nagyközön вégnek, mely a nappali nagy h ő ségek `után, igazán felüdülve élvezhette az esti el őadásokat. A mű sor kű
lönféle zsoké-mutatványokból és a magasiskola - lovaglás
számaiból állt.
December 20-án hat egymást követ ő évre adja ki haszonbér
be a városi gazdasági hivatal a vadászterületek és erd őterületek vadászati jogát, éspedig 1909. április ц t ől
1915. április 24-ig, illetve 1910. január 1-t ő l 1915.
december 31-ig.
-

1909 január végén, a hideg id đ beálltával a népkerti jég
pályát is megnyitja a Korcsolya Egylet, a fuvószenekar
közremű ködése mellett.
Május 12 t ől egyéni vívótanfolyamokat nyit Zentán a ѕ zegedi atlétikai egyesület országos hirü vivómestere,Armen
tano Eduardo, melyek hat hétig mű ködnek, a Zentai Athlétikai Club védnöksége alatt.
-

Május 30 án rég érzett hiányt pótolt, a Tiszán ujonan épitett és megnyitott, Schmidt-féle uszoda. A hatalmas
méretű uszodában nem kevesebb, mint 133 öltöz ő kabin,nagy
vízmedencék /kasok/, külön fürd đ szobák, tus és kényelmes
pihеnőвátrak szolgálták a fürd őközönség kényelmét. Ilyen
nagyterjedelmü, ilyen kényelemmel ellátott fürd őház,alig
volt a közelebbi-távolabbi. környéken.
-

Junius 23 tól Matkovich г .iklós vivómeste г nyitott hat he
tee vívótanfolyamot Zentán. A mester ez alkalommal külön
dzsiu-dzsicu kurzust is tartott a jelent kez ő knek. A tanfolyamot a városi közgy ű lési teremben tartották.
-

A tekéz ő egyesület 1910. junius 19-én tekeversenyt tartott népkerti pályáin. Az els ő versenyben elj ő dijat
nyert Barsi.Ferenc 28 fával, második dr. gzécsényi István 23 fával, harmadik singer Pál 27. fával. A második

versenyben els ő Kerekes Kázmér dr. 12 fával,második Kiss
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Úá1 Ferenc 10 fával. A vigaszversenyben els ő dijat nyert
Láng László 15 fával, másodikat dr. Halmos Béla 14, harmadikat Schwarezer Jen ő 14 fával. A verseny után vig áldomás volt.

Julius közepén megjelenik Bácskában az els đ repül őgép. A
szomszédos Szabadkán folynak a kisérletezések a repül őgéppel: Szárits Jánosnak /aki a mult években Zentán is
járt, mint a szabadkai "Bácska" labdarugó-csapatának tag
ja/, már sikerült fél méternyire felemelkedni a föld fö-

lé, de a motor egyik dugattyuja elpattant. Mivel helyette másikat kell hozatnia Kölnb ől, most egy ideig szünetelnek a repülési kisérletek.
Az év másik "repül ő " szenzációja szeptember közepén mu tatkozott, Varga József vadász az adai szállásokon darut
l ő tt, melyet Dimitrijevi ć Bdko zentai preparátor tömött
ki.
Október 30-án két körvadászatot is tartottak a zentai va
dásztársaságok. A Zákó-f éle vadásztársaság a középszállá
sokon 41 nyulat az els ő zentai vadásztársaság pedig a
rétben 138 nyulat és 12 foglyot ejtett. Az els ő zentai
vadásztársaság ~vIák~ sban, november 27-én 22 nyulat l ő tt,
december 1i.-én pedig Bogarasban 126 nyulat és több foglyot ejtett, rig a szomszédos területen dr. Kopp és bérl ő társai 54 nyulat l őttek.
,

Az 1911. év januárja is körvadászatokkal telik el, össze
sen 154 nyul és több fogoly esett.
Az els ő zentai vadásztár saság április 30-án céllövésze
tet tartott a Halastónál. A lövéseket részint célpontok
ra, részint pedig állatokra tették. A biráló bizottság
tagjai Szá.rics Góza, Orbán Károly és Kovács Géza voltak.
Fls ő lett a legtöbb egyéni pontot felmutató dr. Mester
György, második pedig Kadvány Lajos.
Május 14 én közgyülést tartott a Tenisz Társaság melyen
az elhunyt dr. Kopp István elnök helyére a közkedveltsé-

.__..-----S2.

,

gér ől és sportszeretetér ől ismert dr. Teleszky Béla kir.
közjegyz ő t választották meg. Az egyesület igazgatója továbbra is Kiss Pál Ferenc maradt.

мájus 20-án vivóverse г~yt tartott a f őgimnázium tanulóifjusága. A tanítványok szép eredményt mutattak fel a -vivásban, ami f5képen az oktató tanár, Veress Arpád kiváló
szakértelmének és technikájának tulajdonitható. A dijakat a következ8 tanulók nyerték: nagy ezüst érmet Gin,
Fleischl IV., kis ezüst érmet Bobár, Kaszap IV., Cabafi
III., Rácz II., Deák, Kikirics I. éves, bronz érmet Biró,
Somogyi, Keresztesi, Farkas II., Dávid, Frank, Heiszler
I. éves viv ő tanulók. A versenyz ők között kezd ők és haladók is indultak. A ver нenybiróság tagjai dr. Rothmann Ar
pád éi dr. Salamon Imre voltak.
ыjuaban uj tekepályát épittetett a Katholikus Legényagy
let székházában, melyen megindulnak a közkedvelt legén
egyleti versenyek.
Junius végén az "Otthon" Egyesület is uj tekepályát épit
tetett székházában, mely esti villanyvilágitás mellett
igen kedves szórakozást nyujtott az egyesület tagjainak.
Junius 4-re háziversenyt akart rendezni a Tenisz Egyesület, melyre dr. Teleszky Béla elnök és Kiss Р l Ferenc
igazgató személyes látogatáson hivta meg a Ivíagarkanizsa
i Tenisz Egyesület versenyz ő it is. Iieghivták a versenyek
re a környék többi sportszeret ő társaságát is. A nagy es ő zések miatt azonban a versenyeket kétizben is elhalasz
tották. A versenyeket végül is junius 24-én sikerült
megtartani, melynek eredményei a következ ők. A férfi egyes küzdelmei meglepetéssel végz ődtek, a gy ő ztesjelöltek részben nem indulhattak, részben pedig indi ѕ zpozició
val küzdöttek és igy az els б dijat Szücs Jen ő nyerte el,
második lett Biró Miklós. A n ő i egyes els ő diját Madary
Gabi, a másodikat Madary Anci nyerte, harmadik, meglepetésszerű en Spitzer Irénke lett. Az els đ nap versenyei után, este, az "Otthon" helyiségeiben mulat вágot tartott
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az egyesület. A másnapi versenyeken, a vegyes - párosban
Madaxy Gabi - Kiss Pál Ferenc pár nyert el вđв éget a Mada
ry Anci - dr. Holló Dénes pár ellenében.
az
Augusztusban er đ s mozgalom indult meg városunkban,
céljából.
ifjuság körében egy Evez đ s Egylet alapitása
Slavni ć Miodrag

gyű jtötte a jelentkez đket, az

alapitó

-tagsági dijat 100 koronában szabták meg, azzal, hogy az
egyesület mű ködését az 1912. évben fogja megkezdeni. Elhatá ozták, hogy 15 alapitótaggal az egylet már meg fog
alakulni. Ugy látszik a tagdijakat tul magas összegben
szabták meg, mert az egyesület nem alakult meg.
Ez évben szokatlanul. korán október S-án rendezte meg az
Еls đ Zentai Vadásztársaság els đ körvadászatát. A korai
vadászatnak oka az, hogy rendkivül elszaporodtak és szemérmetlenül garázdálkodtak az orvvadászok és lesipuв kások. A vad đ rök a legjobb igyekezet mellett sem voltak ké
pecek a nagy területeket ellen őrizni holott majd minden
kis szállás e н zternája alatt kazalban, ágyban, szénatar
tóban ott szerénykedett az eldugott adózatlan vadászf egyver A körvadászatot Bogarasban tartották.
,

,

,

.

Nagy öröm érte a gimnáziumi VII. és VIII. osztályos növendékeket. Október 21-én megérkezett részükre az uj, ka
tonai egyenruha, amelyben ezentul minden szombaton katonai gyakorlatokat végeznek Az uj egyenruha valamivel vi
lágosabb a rendes katonai kék ruháknál és igen j бl mutat
tak benne a növendékek.
.

Ritka vadászzsákmányt ejtett december 26-án Branova ćki
Branko tanyája közelében Vadászat közben egy szép példány hattyut l ć$tt, melyet Benedek János keresked đ kirak
tába tett ki közszemlére.
.

,

191 2 . január 3-án nyitja korcsolyapályáját a Korcsolya

Egylet, a népkerti kerek-tavon. Az Egylet január 1?-én
tartotta évi közgyűlését melyen els ő sorban uj tisztikart választottak Elnök lett dr. Rothmann Arpád,alelnök
dr. Matsik Szilárd igazgatók Keczeli мészáхo в Károly és
,

.

,
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dr. Szécsényi István, ügyész dr. Salamon Imre, pénztáros
Vig Lajos, ellen őr Szeiner Lipót, pályabiztosok Hack Jenő és Tóth Gyula.
Az év farsangjának iegkedélye ѕebb mulatságát az els ő zen
tai vadásztáг saság rendeáte február 1-én.
Február 2-án, a nagy jégzajlás alkalmával, a Klein- féle
fürd őt elvitte a jég a Tiszán, mely nekiütközött a Megad

ja yéter vizimalmának. A fürd ő alaposan megrongálódott.
Mivel a Zentai Athlétikai Club az elmult évek f olyaurán
las ѕac вkán abbahagyta müködését, a régi tagok nem mutat
tak többé érdekl ődést iránta, márciusban már az egyes ű
let ujbóli életrekeltésén fáradozik néhány lelkes fiatal
sportbarát. Április 17-én a Royal-kávéház éttermében ér
tekezletet tartottak és labdarugó-csapatot alakitottak.
Aprilis 17-én ujraalakult a Lawn-Tennis Egyesület is.
Tóth Gyula eddigi jegyz ő , lelkes sportbarát, elfoglaltsá
gára való tekintettel tisztségér ő l lemondott. Az uj tise
tikar: dr. Teleszky Béla elnök, Kiss Pál Ferenc igazgató,
Hirschl lilés jegyz ő , dr. 10116 Dénes pénztárnok. A választmány tagjai dr. Matsik Szilárd, dr. Rothmann Árpád,
dr. Salamon Imre, Jovanovits Vojislavné, Berzenczey Domonko ѕ né és Madary Gabika. A közgyű lés uj alapszabályo
kat hozott.

Junius 2-án a Teke Egyesület tartotta évi közgy ű lését a
népkerti tekepályán, junius 6- 4. n pedig versenyt rendezett.

Junius 9 én tekeversenyt rendezett a Katholikus Legényegyesület is, melynek érdekessége, hogy ez alkalommal
vettek részt a versenyben el ő ször nők is. A verseny után, este, társasvaasorát rendeztek.
-

Junius 15-én Arnold József fürd ős megnyitja teljesen ujo
nan épült és modern kényelemmel berendezett tiszai fürd ő
j ét.

Junnius 23 -ár. a Katholikus Legényégylet délutáni népkerti
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mulatságán, többek között labdarugó-mérk ő zést is tart,
melyen a Zentai Korcsolyázó Egylet /a Zentai Athlétikai
Club volt labdarugói/ és az "Egyetértés!' munkáscsapata
mérkő znek. A két csapat összeállítása: Z.K.E. Fels őhegyi
- Kis Pál, Stös ѕel - Tóth, Nemes, Csernők - Simon, König,
Campiőn, Temesvári, Prohászka; az "Egyetértés" Szabó-Pet ő , Boros-Kovád, Polyák, T б th - Gyurák, Szeg ő , Homolya,
N'csinger, Weinhardt. Az eredmény 3:1 volt a Z.K.E javá-

ra.
Julius 7-én ismét labdarug бmérkő zést tart a két csapat,
mely alkalomból a helyi lapok megemlítik, hogy az inteli
gens közönségünk nem érdekl ődik ezen sport iránt, holott
máвΡ vidéki városokban ennek á sportnak ezerszámra vannak
hivei és támogatói. Remélik - irják, - hogy Z еntán is
igy lesz.
Julius 14-én, a központi kávéház kerthelyiségében tombo
laestélyt rendezett az "Egyetértés" football-osapat alapt ő kéjének gyarapítására.
Julius 21-én a szegedi közönségnek mutatkozott be a Zentai Korcsolyázó Egylet labdarugó-csapata. ellenfele a
Szegedi Athlétikai Club "fehér csapata" volt. A mérk őzést az ujszegedi sportpályan játszották, a zentai csapa
tot sok hazai szurkoló ki ѕérte el. A zentaiak "szép ered
ményt értek el", de azt számszerüleg nem ismerjük. Utána
kedélyes társasvacsorát rendeztek a szegediek.
Augusztus 4-én revansmérk ő zést rendezett a két klub Zent őn, a népkerti labdarugó-pályán. A Zentai Korcsolyázó
Egylet egyben népünnepélyt tartott a Népkertben különfé
le játékokkal és szórakoztató m ű sorral. A labda гugб -mér_
kő zést nagyszámu közönség nézte végig. Az eredmény 5:1
volt a szegediek javára. A zentai csapa tt б ] Ugyan tübbet
vб t a sport-közvélemény, mégis meg lehet elégedve az
eredménnyel. A szegediek a labdarugásban, a zentaiak a
vendégszeretetben adtak egymásnak revansot.
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Augusztus 18-án ismét labdarugó mérkő zést rendeztek Zen
tán, hazai csapatokkal. A "Jung-Boy"-ok csapata játszott
az "Old-Boy"-ok csapatával. A fiatalok csapatában a Кб vetkez бk játszottak: Prohászka - Hei вzler, Temesvári-Pál,
Csernák, Lengyel - K бnig, Czabafy, Szögi, Hoffmann, Tor
dai. Az id б aebbek csapata: Stös ѕel - Kerekes, Kiss II.
- Kiss I., Tóth II., Hack - Simon. Vámos, Nemes, Tóth I.,
Döme. Birб volt Schaffer Béla.
-

Augusztus 20-án Ujvidéken játszott a Zentai Korcsolyázó
Egyesület labdarugó-csapata az Ujvidéki Testgyakorlók Kö
rének csapatával. A mérk ő zést eredetileg serlegmérk бzésnek szánták, s az Ujvidéki Athlétikai Klub által felaján
lott serlegért kellett volna játszaniok. Az U.T.K., mint
a délvidék legjobb csapata a közelmultban sorra verte a
környék összes csapatait, köztük a szabadkai "Bácskát"i s.
A terv ellenére a két csapat csak barátságos mérk ő zést
játszott, mert a serlegmérk ő zést, a hosszura nyult atlétikai verseny és a labdarugó-pálya el ő készítetlen volta
miatt nem tudták megtartani.
A játékban, igaz, hogy a veretlen ujvidéki csapat fölény
ben volt, amit a 3:1 -es eredmény is mutat, de a zentaiak
megállták a helyüket, mivel, ha a lapok szerinti két ujvidéki off szeid gólt leszámítjuk, melyeket ugyan a bíró
megítélt, az elért tényleges eredmény 1:1 lenne.
Augusztus 18-án tekeversenyt rendezett a Katholikus Legényegylet a székházában lév đ tekepályán.
Augusztus 25-én a Zentai Korcsolyázó Egyesület labdarugó
csapata a szabadkai hires "Rácskor" old-boys csapatával
játszott barátságos mérk ő zést. A zentai csapat összeálli
tála a következ б volt: Prohászka - 'e шe вvári, Schaffer
- Csernák, Nemes, Tóth I. - Simon, Tóth II.,,Szöghy, Hof
mann, Kбnig.
Szeptember 8-án a Zentai Korcsolyázó Egyesület labdarug б
i Zentán látták vendégül az Ujvidéki Athlétikai Club es^
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patát .

Szeptember 15 én a zentai keresked ők football - csapata
játszott a Zentai Korcsolyázó Egyesület csapatával.
-

üget б
A zentai Gazdakör szeptember 15 én lóversenyt,
- és kocsiversenyt rendezett a nagyrétben Vojnit е István f б ispán védnöksége mellett. A versenyek programja a
következб volt: 1. Gazdák versenye, 1200 m; 2.Urlovasok
versenye, 1600 m; 3. Vidéki gazdák versenye, 1200 m; 4.
• Zentai uriova вok versenye, 2400 m; 5. Kett б s fogatu magyar könnyükocsi-ver ѕezіy, 2000 m; 6. Kett бs fogatu urko
csi-verseny, 3000 m.
-

,

A lóver е eny nem várt rosszul sikerült. Akik kinn voltak
a nagyrétben - néhány százan - csalódottan bandukoltak
este hazafelé a versenytérrel, в nevetséges er бlködé аnek mondták annak lefolyását. Nevezések alig voltak, s
hogy mégis lássék valami, néhány igavon б lovat is kifogy
tak, igy rögtönözve a verseny egyik számát. Ráfizetés a
zonban nem volt, mert a vármegyében elvre összeadták a
rávalót.
Šzeptember derekán labdarugó körökben felmerült az
a
kiván ѕ ág, hogy a zentai csapatok egy еgyesületbe tömörüljenek, s igy a kii и.ön-külön gyenge és bizonytalan jöv6)U alakulatokból, uj néven egy életképes é ѕ nagyj đv5jü egyesületet alakitsanak, mely a labdarugáaox kivül
a sport egyéb ágait is művelné. Igaz, hogy sportterük
ugyszólván nem volt, mivel a régi sporttér igen elhanya
gilt állapotban nem szolgálhatta a sportcélokat ugy, ahogy azt megkívánták. Az uj egyesület megalakitá еa ezeken a gondokon is kivánt segiteni.
A tömörülést au_rget б csapatok tagjai október 5-én zártkörű táncvigalmat rendeztek. A bál jövedelme pályafelszerelé ѕ és sporteszközök beszerzési kóltségeire szolgált. A bálat a Nagyvendégl ő színháztermében tartották.
A táncvigalmat kabaret-el е adás el б zte meg a követkе zб
programmal: 1. Cigánytemetés, - zongorán el бadta Tóth
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Géza; 2. Mézeshetek után, - 1 felvonásos vígjáték, el đád
ták Kiss Etelka és Tdth Gyusza; 3. Kuplékat énekelt
Hirschl Oszkár, zongorán kísérte Nagy Sándor; 4. Monol бgot adott el ő Forgács István. Konferált Grosz Vilmos,
Szegedr бl.
A rendezvényt megel ő ző leg, szeptember 22-én, a Tisza-kávéházban megbeszélést kiivott össze az alakulófélben lév ő
Zentai Sport Egyesület intéz ő- /szervez ő-/ bizottsága,me
lyen ré вztvettek az iparosok és keresked ő k labdarugбcsapatainak tagjai és a sport egyéb ágait kedvel ő if Juвб g is. A megbeszélésen tárgyaltak az uj egyesület megalakitásárб l, valamint a közös rendezvény sikeres lebonyo
litásáról.
Hogy anyagi eszközeiket gy аxapit в á.k, szeptember 29-én a
Korcsolyázó Egyesület kombinált csapata tartott labdarugó-mérkő zést a Keresked ő Ifjak csapatával, mely szép uj
fehér dresszében mutatkozott be a közönségnek.
Október 12-én este a Zentai Teke Egyesület társasvacsorá
val zárta be ez évi mű ködését Karácsonyi Lajos vendégl őjében.
Az uj sportegyesület még meg sem alakult hivatalosan, de
már Zentai Sport Egylet néven mutatkozott be els ő és második kombinált labdarugó-csapata október 13-án, a népkerti pályán, amikor is a keresked ő k csapatával játszott.
Október 20-án a régi Korcsolyázó Egyesület és az "Egyetértés" kombinált csapata mérk ő zött a keresked ő k "Fehér
csapatával".
A Zentai Korcsolyázó Egylet október 1- 4 n tartotta közgyülé вét, mely egyhangulag ugy határozott, hogy nevét
Zentai Sport Egyletre változtatja meg, ѕ a koresolyázáson kivül a sport többi ágair đ is, u.m. footballra, atlé
tikára és tornára terjeszti ki müködé ѕét. A közgyűlés
megejtette a ti в ztuji.táв t, elnök lett dr. Rothmann Árpád, alelnökök Berzenczey Domonkos és Kis Pál Ferenc,
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igazgató dr. Szécsényi István, titkár Tóth Gyula, jegyz ő
dr. Ferenczi Antal, pénztárnok Vig Lajos és Fels őhegyi
András, ellen őr Forgács István, orvos dr. Kalivoda Kálmán, mérnök Pf eifer István. Választottak még 12 tagu vála в ztmányt és 4 szakosztályvezet őt, továbbá letárgyalták
az Uj alapszabályokat. Az egyesület mű ködését egyidejűleg meg is kezdte. Elhatározták, hogy a rendes tag, ki
a sport minden ágában mű ködhet, tagdija 12 korona, a pár
toló tagé, ki csakis korcsolyázhat, 6 korona.
Ezzel, hogy a Zentai Korcsolyázó Egylet nevet változtatott és egyidej ű leg magábaolvasztotta az iparos- és ke
reskedб labdarugó-csapatot, egy életer ő s sportegyesület
alakult meg városunkban.
November 3-án az egyesült els ő zentai vadásztársaság Bogarasban körvadászatót tartott, mikor is 108 nyal és közel 30 fogoly került teritékre. November 10-én ismét Bogarasban, néhány foglyon kivül 159 nyal esett, ami - nem
uradalmi sik területen - rendkivül szép eredmény.
December 1-én szezonzáró labdarugó-mérk őzést tartott a
Zentai Sport Egylet két kombinált csapatával a népkerti
pályán. A csapat kapitánya f elhivta a játékosokat, hogy
a mérkő zés után szerelvényét mindenki mihamarabb szállit
sa haza lakására, mert az öltöz őkön különféle javitáso
kat eszközölnek és igy az ottmaradt f elszerelésért az
egylet felel đ sđget nem vállal.
A Zentai Sport Egylet 1913. január 9-én tartott ülésén
elhatározta, hogy a villar уvilágitást bevezeti a koro вolyapályán, a határozatot az id ő rövidségére való tekintettel azonnal végre is hajtották. Igy a pályamegnyitás
már villanyfénynél történt, világitá е t di j cimбn szer'lyenként 20 fillér hozzájárulást szedtek a látogatóktól,
akik a pályát villanyfénynél látogatták. A pályafelügyeletet a korcsolyázó osztály vezet ő je, ennek távollétében
pedig a választmány tagjai gyakorolták, mint pályabiztosok. A mindenkori pályabizto ѕ neve a korcsolyaház ajtaján egy táblác нkán volt kifüggesztve. A pályán a zentai
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fuvб szenekax adott hangversenyeket.
Az egyesület vezet đ sége azt is elba tározta, hogy a tél
folyamán, alkalomszerül е g zenés jégünnepélyeket rendez,
melynek költségeire zenés napokon 20 f ilTér zenedijat
szed ugy a korcaolyáz6kt6l, mint azon néz бkt б1 is, akik
a korláton belül állnak. A pályát a város vezet ő emberei
is szorgalmasan látogatták.
A tavasz uj életet hozott a zentai labdarug бвport részére. A beállott enyhe id ő járást felhasználva, már március
első napjaiban megkezdte működését a labdarugó- szakosztály. Március 9-én megtartották els б rendes tréningmérkб
zésüket az egylet két kombinált csapata közö tt. Március
13-án az egyesület el вб labdarugó - csapata barát ѕágo в mér
k б zéat játszott a Szegedi Munkás Testedz б Egylettel,
mely 0:0 eldöntetlen eredménnyel végz ődött. Er đ s küzdelam folyt a két csapat között, 1 fokos hideg, szeles id đ
ben játszották a mérk е zé ѕt, ami er ő s önbizalmat támasztott a csapatban. A rendez đ ség kényelmes ül őhelyeket
bocsátott a néz б közönség rendelkezésére 40 fillér ellené
ben, állóhely 20, diákjegy 10 fillérbe került.
Még egy év sem m'lt el azóta, hogy a labdarugósport váro

sunkban most már véglegesen meghonosodott, ѕ már is mind
szélesebb körben terjedt. A város polgármestere, Szárics
Géza, jóindulatának és sportszeretetének kiváló jelét
adta, amikor a labdarugó - csapat részére ideiglenesen átengedte a népkerti-játszóteret, amely hely f еkvésénél
fogva el аőrаngu sporttelep lehetett volna megfelel ő á•talakitásókkаl. Igy a Zentai Sport Egylet a városi közgy űlés elé oly értelm ű kérelmet terjesztett, hogy a népkerti játszóteret engedjék át részére 20 vagy 25 évre,sport
telep alakitása céljából, ahol, a helybeli gimnázium tanulóinak a j'tékdélutánokon a telepet átengedve, a sport
különböz ő ágait háborittatlanul ű zhetnék. A játékteret
meg is kapta az egyesület.
Május 4-én а "Gyermekvéd ő Liga" vezet őségének megkeresé61.

sére és részben annak javára, népkerti ünnepély keretében tekeversenyt rendeztek a Népkertben, azonkívül a
Sport Egylet két labdarugó-csapata is megmérk б zött egymással.
Május 2-án f őgimnáziumunk if ј uвбgі csapata, mely katonai
rendgyakorlatait szombatonként itthon végezte, Klazsik
Rókus és Sz бke Dez аб tanárok vezetése alatt Szabadkára
utazott, hogy ott tartsa meg szokásos évi l őveт senyét. E
béd után az ottani l бtéren éles töltényekkel próbalövése
kit tartottak, majd a legjobb eredményeket felmutatók l ő
versenyt rendeztek. A versenyben els ő lett és kis ezüst
érmet nyert'Dudá е István VIII. o. t., második Csern ők
László VIII. o. t., harmadik Boros Ferenc VII. o. t.,negyedik Ludaji ć Bogdan VIII. o. t., az ötödik pedig Reihardt Péter VII. o. t. lett., kik mindannyian bronz érmet
nyertek.
Május ll-én a Katholikus Legényegylet rendezett a Népkertben kerti mulatságot és népünnepélyt, melynek programján többek között teke-, bicikli- és labdarugó- verseny is szerepelt. A tekeverseny el вб díját Flesz György,
a másodikat Recskó János, a harmadikat Szulik Dániel
nyerte. A bicikliversenyen els đ lett Popov Vasa, második
Habram Gy ő z ő .
Május 17-én évi rendes tisztujitó közgy ű lését tartotta a
teke-egyesület. A beteg мбв záro ѕ Lajos egyesületi elnđk
nem jelent meg, igy Szabó Sándor alelnök nyitotta meg a
közgyűlést. Korelnöknek Braun Somát választották, akinek
ajánlatára elnökül egyhangulag Szabó Sándor volt alelnđköt, alelnökül K đвzegi Ferenc postaf önök, pénztárnokul
Deák Orbán, jegyz ővé Farkas Antal és azonfelül egy 10 ta
gu választmányt választottak. A lemondott Mészáros Lajos
élлököt örökös díszelnökké választották.
Juniuв 8-án nagy repül őnapot rendeztek Zentán, amikor is
el бѕzör láttak Zentán repüi бgépet. Dobos István okleve
les рilóta "vagyis léghajós" mutatkozott be Zentán repü62.

l őgépével. A bemutat б a lóversenytéren volt, a z нidóteérkemetó mellett. Dobos repül őgépe már 3-án Zentáхe
zett, a nagy gépmadarat 4-t đl kezd őd őleg a Royal- в zálloda nagytermében kíállitották, hogy a nagyközönség megtekinthe вae. A belép ő jegyek ára 30 fillér volt, a néz ők,
akik a vasárnapi repül őbemutatóra megváltották jegyeiket, ingyen tekinthették meg a kiállított gépet. A repül ő bemutató, a kedvez ő id đ járás miatt ugy anyagilag, mint
erkölcsileg kitün đen sikerült. Már d. U. fél 4 órakor
megindult a népáradat a. гepül đtérre. Dobos, magassági,
id őtartam, körök, nyolcas alakok, meredek és siklórepüléв t mutatott be, háromszor szállt fel a leveg đbe dörg ő
taps mellett. Ktilönösen szép volt a második repülése,
amikor mintegy 500 méter magasban, egy óriási körben repült el Fel вđhegy és a város felett, majd pedig virágzáport bocsátott a közönségre és siklórepüléssel, "amely
sokakat megdöbbentett", szépen leszállt. A belép đdijak
ö е szegei:páholy /4 személyre/ 16 korona, passepartout 5
korona., I. rendű ül őhely 3 korona, II..rendü ül őhely 2
korona, állóhely 60 fillér, diák és gyermekjegy 40 fillér.
Hétf őn, 9 én reggel mégegyszer felszállt, elrepült a város felett, sapkájával bucsut intve a lakosságnak.
-

Juliul 6 án a Zentai Sport Egylet, a népkerti pályán lab
darugб-mérkő zést tartott a Magyarkanizsai Football Egylet csapatával A zentai csapat ezuttal uj ö ѕѕ zeállitás
ban" szerepelt, éspedig: Müller - Kiss, Weinhardt - Cser
nák, Nemes, Bakai - Simon, Homo1ya, Kđnig, Döme,Eгdélyi.
Az eredményt nem ismerjük.
-

.

"

A vieв zavág6t julius 20-án; Кanízsán tartották, propagan
da-mérkőzés jelleggel Ennek az eredményét sem ismerjük.
Mérkб zés után nagy népünnepélyt tartottak az ottani Népkertben, este a nagyvendégl ő disztermében mű kedvel ői él ő
adással egybekötött táncmulatság volt a zentai vendégek
tiszteletére.
.
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A gimnázium tanári karának minden ellenkezése ellenére,
habár nem hivatalosan, de megalakult a gimnázium labdaru
gó-e ѕapata is, "Csillag" néven. Mezük zöld ing, fehér
gallérral és fekete nadrág. Tagjai, valamennyien átlagos
tanulmányi eredményen felüli diákok voltak! A csapatban
Mayer András, Jankovice István, Széll Imre, Burány Árpád,
Dorogi József, Dorogi Lajos, Gulyás Kálmán, Biliczki Ferenc, Vigh József, Szegedi Imre, Tóth Lajos / kanizsai
gyerek!, Csernő k Laci és Vidákovics Ferenc játszottak. A
csapatkapitány Buráуy Arpád, az intéz ő pedig Vigh József
volt.
A csapat kb. 1916-ig játszott, amikor is részben a katonai bevonulások, részben pedig a Sport Egyletbe való be olvadás miatt megszű nt. A "Csillag" leginkább a környékbeli csapatokkal játszott, mint például a moholi, adai,
kanizsai, törökkaniz ѕai és csókai csapatokkal, melyeket
rendre le is gy ő zött. A csapat igen szükö в anyagi körülméв~yek között mбködött. Moholra például vonaton utaztak,
visszafelé pedig gyalog jöttek. Csókára a Szálvai - féle
oninibuszon utaztak, stb.
A csapat tagjai a Sport Egylet csapatának kés őbbi utánpótlását adták.
A UCsillag" julius 20-án barátságos mérk бzé вt játszott
Törökkanizsán, az ottani ifjusági csapattal, az Atlétikai Klubbal /TAC/. Eredmény 1:0 /1:0/ volt Zenta javára.
Biró: Hirsch Ferenc. A mérk8zé ѕ el'5tt felvett fénykép
egyetlen eredeti példánya Borivoj Matejin tulajdonában
van Tö гökkanizsán. A visszavágót julius 27-én, Zentán
•játszották, az eredményt nem ismerjük.
Julius 27-én, vasárnap reggel, a Népkert tulsó szélén ér
dikes kardpárbajt vivott két orvostanha7l_gató, Szegedi
Mihály és Spitzer /kés őbb Szenes-re mayarositotta nevét/ Andor. A felek háromszor csaptak össze, végeredmé Пу
ben Spitzer 2-3 cm. hosazu vágást kapott a karján. A f ebek nem békültek ki.
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Juliul 27- égy, Magyarkanizsán mérte іi ѕ ze erejét az itta
ni Football Egylet csapata és a zentai "Törekvé в Sport
Egylet" ifjusági csapat, hatalmas és el бkel б közönség elótt. A тбгkőzé в lefolyása a legszebbek egyike volt. A
harmadik percben a zentai kapuit meg nem engedett játék
kal, a labdával együtt a kapuba ю~yomják a kanizsai cв atá
rok, de Bata játékvezet ő gбlt itél, 1:0. Nem sokkal utá.na a zentaiak öngólt rugnak, a mérk ő zés váltakoz б támadó
sokkal folyik. A II. félid őben folytatб dik a szép játék
és Kanizsa még két gólt rug, majd a zentai Kreutie a mér
kő zé е legszebb góljával állítja be a 4:1-es végeredményt.
Nagyon j б k voltak a zentaiak közül Csonka I., Mezei I.,
Slavni ć , Muosi és Kreutle.
;

Augusztus 17-én mérk ő zött a zentai "Csillag" labdarugó
csapata a moholi Athlétikai Clubbal, Mati ć M. biró vezette a mérkőzést. Az e1 в 6 félid őben végig fö14 гΡ у en
volt a "Csillag", az eredmény mégis 0:0 volt. A II. f él—
id ő első percében a M.A.C. gólt rugott. Közvetlen utána
egy zentai támadásból, Gulyái és Biliczki szép ö в szjáté kából Novoszel gólt rug. Heves já ték után, egyik moholi
játékos el őbb kézzel érinti a labdát a zentai kapu el őtt,
majd tiszta leshelyzetből gólt rug, anxit a moholi játékve
zet đ megítél A zentai csapat látva a biró pártoskodását,
zentai
abbahagyta a játékot és levonult a pályáról. A
Buasapatbб l jól játszottak Mayer, Jaiikovics, Balogh,
rány, Gulyás, Biliczki és Novoizel.
.

Augusztus 29-én kaxdpárbajt és vivómérk б zé вt mutattak be
Zentári Bár б I. és Gárdonyi Gábor vívómesterek, a Nagyven
dég18 színháztermében, több zentai vívó közremüködé вével.
Augusztus 31-én a zentai Sport Egylet atlétikai háziversenyt tartott, a következ ő versenyszámokkal: 1. 100 T.
вikfutáв , 2. 400 m.sikfutás, 3. 800 m. sikfutás,4. 4 х100
m. stafét2futás, 5. sulydob", 6. diszkoszvetés, 7. ge-

relyvetés, 8. magasugrás, 9. távolugrás nekifutásul,
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10. távolugrás helyb ől. Az egyes számok gy ő ztesei az egy
let ezüst illetve bronz érmét nyerték. Nevezéseket Tóth
Gyula egyleti titkár fogadott el, csakis egyleti tagok
indulhattak a versenyen.
A verseny részletes eredményeit nem ismerjük.
Szeptember 14 én labdarugómérk őzést tartott a Sport Egy
let és a helybeli "Törekvés". Az eredményt nem ismerjük.
-

Október 5-én a zentai el ѕб vadásztár saság els ő körvadászatán 66 nyulat l ő ttek. Utána Mike János vasuti vendégl ő jében tartották az áldomást.
Október 8-án dr. Balázs Zoltán és dr. Salamon Imre zentai ügyvédek Szabadkán kardpárbajt vivtak egymással, amelyben dr. Balázs a karján jelentéktelenül megsérült. A
párbajra egy birósági tárgyaláson történt nézeteltérés a
dott okot.
A zentai első vadásztársaság november 9-i hajtóvadászatán е у tucat fogoly és 96 nyul esett.
November 10. és 11-én körvadászatot tartottak Hevér Károly és bérl đtársai, amikor is 250 nyul és számos fogoly
került terítékre. Ugyanakkor a Berta Pál-f éle vadászter ű
leten is 68 nyulat l őttek.
Hosszu id ő óta, egy év sem volt ilyen vadban b ővelked б ,
mint az idei.
November 30-án tartották az idény utolsó labdarugó- mérkđ zését a. zentai "Egyetértés" A. csapata és a Sport Egylet A. csapata között a népkerti pályán, melynek eredményét nem ismerjük.
December 8-án tartotta évi rendes közgyülé в ét a Zentai
Sport Egylet az °Otthon" társalgójában.
December 7-én Мбkosban tartott körvadászatot az els б zen
tai vadásztársaság, ahol 106 nyulat l őttek. A vadászebéd
a mákosi cs ő szházban volt.
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December 21-én ugyanaz a társaság a réti vadászterületen
80 nyulat ejtett. Utána kedélyes vacsora volt a halastavi cs ő szházban.
Az els ő zentai vadásztársaság december 28-án tartott kör
vadászatán 173 nyulat l ő tt a laposban. Eleven bizonysága, hogy szép eredményt lehet elérni, ha a vadászterületet védelmezik.
1914. január 4-i, a rétben tartott körvadászaton már alig esett félszáz nyul a nedves, havas világban, c вΡip ő s
szélben. A tavalyi nedves tavasz és .nyár miatt a fogoly-

állomány igen megcsappant.
A vadásztársaság január 10-én tartotta évi rendes közgyü
lését.
Január 25-én a zentai "Egyetértés" labdarugó egye вΡület
szinel őadá вΡ sal egybekötött bált adott a Nagyvendégl őben.
El ő adták Гn,ikedvel'5ik a "Vén bakancsos és fia, a huszár"
c. darabot.
Március 15-én a zentai "Egyetértés" labdarugó- mérk ő zést
tartott a szegedi S.C. "Rákóczi" labdarugó-csapattal. Az
eredményt nem ismerjük.
Az "Egyetértés" labdarugó csapat vezet ő sége és tagsága
április 5-én tartotta meg alakuló nagygyű lését /a Karácso
nyi Lajos vendégl ő melletti/ egyesületi helyiségében, a
Keresked ő Ifjak Egyletében.
A Zentai Sport Egylet Hus. ~ ét vasárnapján, április 12-én,
a népkerti labdarugó-pályán mérk ő zést tartott a szegedi
Spárta Atlétikai Club els ő csapatával. Ugyanezen a napon
mérk ő zött ІЈаgyarkanizsán a zentai "Egyetértés" labdarugó
-csapata a magyarkanizsai ifjuság labdarugó-csapatával.

ј prilis 19-én a zentai Sport Egylet és a zentai "Egyetér
tés" kombinált válogatott csapata játszott a délmagyaros
szági ifjusági bajnokcsapattal. Idem tudjuk az eredményt.
Aprilis 26-án ismét labdarugómérk ő zés volt Zent án,

az
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"Egyetérté в " csapata tartott ba гátságos mérk б zést a eze

gedi Mink" Te ѕtedz б Kör csapatával a Népkertben Bir"kodott Simon Mihály f ógimn. tanár. Az "Egyetértés" csapata a következ ő volt: kapus IvTiller - hátvédek Bakay I.
és Beer - fedezetek Nemes Sinkovi c в , Beek - csatárok
Erdélyi Kreutle, Slavnic Bakay II., Weinhaxdt.
.

:

,

,

.

,

A "Zentai Tekézб Egyesület májuz 16-án nyitotta meg, ba
amikor
rátságos ünnepély mellett népkerti uj pályáját
"

,

,

is a гВ dezett ozsonnán é s ünnepélyen , az egyesület "min-

den un i embert szivesen látott". Az ozsonnára el бre kel
lett jelentkezni Szabó Sándor elnöknél vagy Fel вбhegyi
Andrá в titkárnál.
Az egyesület május 21-én is versenyt rendezett, ezuttal
a Gyermekvéd đ Liga javára, jótékonycélra. A versenyen el
ѕб dijat nyert Rec ѕ kó János, másodikat dr. Tolmácsy István, harmadikat pedig dr. Kerekes Kázmér.
Az egyesület junius 7-én tartotta évi rendes közgyűlését
és szokásos évi háziversenyét is.
Juniuв 7- én a zentai "Egyetértés" labdarugó-csapata
a
szabadkai Munkás Te нtedz ő Kör csapatával játszott. A zen
tai csapat felállitása: Regdon - Bakay I., Weinhardt Мбѕ zdхоѕ , Bakay II., Halász - Müller, Birclin, $lavnic,
Homolya, Erdélyi. Tartalék: Pa ~ ió. Csak annyit tudunk,
hogy a zentai csapat sz'p eredményt ért el.
Juriius 11- én a szabadkai "Testvériség" Football csapaté
val játszott az "Egyetértés", mely er бв cѕ atár ѕorral, Erdélyi, Homolya, Slavni ć , Bakay II., Múller - bocsátkozott küzdelembe. Az eredményt nem ismerjük.
Junius 28-án az "Egyetértés" kombinált csapata játszott
az Adai Football Club elsó csapatával. A zentai csapat
felállitá ѕa a következő volt: Kincses I. - Bakai II., Ho
molya - Kincses II., Papp II., Keresztényi - Muzsika, Há
vii, Мбн zбхов , Gondi, Halász. Tartalékok:. Rosenfeld, Hevér, Nadxljanski, Márkus. Az eredményt nem tudjak.
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A Habsburg dinasztiát ért véres tragédiák száma vasárnap, juniue 28-án egyel szaporodott . Az annektált tartományok f бváro еában , Szaxajevóban , Fere~ cz Ferdinánd,Habs
burg fóher оeg , az Osztrák-Magyar Monarchia trónörököse
és felesége Hohenberg / szül. Chotek/ Zsófia merénylet
áldozatául estek. Ez volt az elsa világháboru kirobbanáв ának kđ zvetlen oka.
Az események ellenére azonban, a különféle sportrendezvé
nyele tovább folytak.
Nagyszabásu lóverseny rendezését vette tervbe a zentai
Gazdakör és a Gazdaifjak egyesülete , augusztus 20-ra. A
nevezéseket dr. Erdélyi István gazdaköri titkár fogadta,
bánatdi fi ellenében . Kocsi - és lóversenyeket terveztek er
re a napra , a nagyréti versenypályán, a következ б futamokkal:
Távolsági kocsiverseny. Difi 250 korona /I. 125.-, II.
75.-, III. 50.-/ Távolság 10 kilóméter, részt vehet ben
fi minden zentai lakós, tulajdonában lév б 3 éves és annál id бвebb 16.
Megnyitó verseny. Difi 200 korona /I. 100.-, II. 60.E-,
III.40.-/. Távolság 1400 méter. Részt vehet minden zenta
i lakб s tulajdonában lévб 3 éves és annál id бвebb 16.
A zentai Gazdák és Gazdaifjak egyesületének likversenye. Difi: a zentai gazdalányok I. és II. dija. Távolság
1000 méter. Csakis egyesületi tag tulajdonában lév б 3 éves és annál id бвebb 16 vehet részt.
Kett б s fogatu üget б-kocsiverseny. Di j 350 korona / I.

250.-, II. 70.-, III. 30.-/. Távolság 2000 méter. Részt
vehet minden zentai lak б s tulajdonában lévб 4 éves
és
annál id бвebb 16.
Zentai likverseny. Difi 400 korona /I. 300.-, II.65.-,
III. 35 .- korrona/. Távolság 1200 méter . Ré вztvehet minden zentai lakб s 4 éves é s annál idбвebb lova.
A 3. számu futamnál csak egyesületi tagok lovagolhatnak .
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i иünden dijból 5% levonatiic az egyesület javára.

Julius 12-én a zentai "rgyetértés" labdarugó egyesület
csapata a népkerti pályán barátságos mérk ő zést tartott
az ujszegedi "Torna Club" I. csapatával. Az ujszegedi
csapat nemrég a fels ő-szegedi kerületben összes ellenfeleit legyve, nagy gólaránnyal került az els ő helyre. A
mérk ő zés eredményét nem ismerjük. A zentai csapat f elál
litása a következő volt: Kincses - Bakay I., Šinkovics Weinhardt, Bakay II., Hevér - Trihalik, MUller,.Slavni ć ,
Homolya, Erdélyi. Tartalékok voltak: isészaros, Paši ć ,
Halász.
Julius 19-én.d. u. a zentai "Egyetértés"futballmérk ő zés
Bel egybekötött nagyszabásu népünnepélyt rendezett a Nép
kertben, este pedig Karácsony Lajosné vendégl ő jében zárt
körű táncvigalmat. A népünnepély mű sora: 1. Térzene a f ő
téren , onnan d. u. 3 órakor a vidéki és helybeli labdaru
gók levonulása a Képkertbe. 2. Az ifjusági els ő csapat
és az "Egyetértés " kombinált csapata mérk ő zése fél 3 tól
fél 4-ig 3. Szépségverseny ki a legszebb asszoriy, ki
a legszebb lány, ici a legszebb labdarugó.Eredménykihirde
tés az esti táncvigalom szünórája el ő tt. 4. Konfetti-,
szerpentin-csata és világposta. 5. Az "Egyetértés" I. b.
-

.

,

cs аp г .t. _nak rev аnsmérk б zése az Adai Futball Club

fél 4-t ől 5 óráig. 6. 100 és 200 méteres ifjusági

ellen

ver-

senyfutás. 7. Léghajók feleresztése. 8 . Az "Egyetértés"

I. csapata és Becstopolya I. csapata közötti labdarugó
revansmérk ő zés fél 6-tól 7 óráig.

Ezen az ünnepélyen az "Egyetértés" három labdarugó csapa
ta szerepelt, a következ ő felállitásban: Ifjusági csapat
- ;Máté - Torök, Sztáres б /Star ć ev ?/ - Vass,Nadrljanski,
Tóth - zulik, Szabó, Kiss ; Tšálint, Ilo,lász II, Az I. b.

csapat - Kincses I. - їіёѕ zѓхоѕ , Gulyás II. -Keresztényi,
Papp II., Kincses II. - иárkus, 1ável, Deutsch, Gondi,Ha
lász S. Az els ő csapat - Kinć ses I . - Bakay I .,
SinkoHomolya,
vics - Hevér , Bakay II ., +`Jeinhardt - Erdélyi ,
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Slavni ć , Trihalik, Мüller.
A népünnepély után sorsdönt ő napok következtek, esütörtö
kön, julius 23-án d. u. az Osztrák - Magyar Monarchia
belgrádi nagykövete át гіyujtotta a monarchia ultimátumát
a szerb kormánynak.
A világháboru kitörése el őtt még egy sportdélutánt tarta
nak Zentán, julius 26-án, vasárnap d. u. kett ő s labdarugó-mérk ő zés volt a Népkertben. A zentai "Egyetértés" lab
darugó egyesület I. b. csapata a helybeli "Törekvé&" esa
patával mérkő zött 4-tól fél 6 óráig. Utána az els ő esa
pat játszott a Osantavéri S.E. els ő csapatával barátságos mérk őzést.
Utána megtörtént a monarchia mozgósítása. Annak kihirdetése óta rajszámra viszik az embereket a kaszárnyákba.
1914. julius 28- 4n megjelenik Ferencz József c ѕ ászáх és
király kiáltványa: "Népeimhez!", mely kelt Ischlben ugyanazon a napon. "Mindent megfontoltam és meggondoltam"
- mondja többek között, megtörtént Szerbia ellen a hadüzenet, kitört az els ő világháboru.
Sportolóink tömegesen vonultak be katonának, a vadászok
kötelesek voltak augusztus 1-én fegyvereiket a rend őrhatóságnak beadni elismervény ellenében, a fegyverek tartó
iának korlátozásáról szóló rendelet értelmében. Ezután,a
kivételes állapotra val ć tekintettel, az állami vadász
jegy többé nem elégséges arra, hogy a vadászsportot ű zzék, hanem feltétlenUl szükséges, hogy a rend őrkapitány
külön engedélyét is megszerezzék a l őfegyverek tartására.
Az augusztus 20-ra tervezett 16- és kocsiverseny a háborus események következtében elmaradt.
Augusztus 30 -án a zentai "Törekvés" labdarugó egyesület
Adin mérkő zött az Adai Sport Egylet labdarugó-esapatával.
Szeptember 6-án a zentai "Egyetértés" és a
"Törekvés"
csapatai kezdik meg, egymá ѕközötti mérkő zéssel az
ő szi
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labdarugd-szezont a.népkerti pályán. Az "Egyetértés" kék
fehér csapatának több játékosa bevonult katonai szolgálatra, s ezé гt helyüket al вб bb osztályu játékosokkal р 6tolta. A "Törekvés" csapata hiány nélkül vette fel a kifz
délmet.
Az 1915 . év elejét ől kezdve, mind ritkábbak a sportmegmozdulások. A sportol бk a harctereken vannak.
Igen kés бn, február 7-én nyílik meg a népkerti korcsolya
pálya. Február 15-t61 kezd бdött meg az általános tilalom
mindenféle vadra, a földmüvelésiigyi miniszter szigoruan

utasitotta a hatóságokat, hogy az általános tilalmi i"
betartását a 1eg вzigorubban ellen őrizzék és a vi в szaéléseket erélyesen torolják meg.
Április derekán az udvarhely-megyei vadásztársaság felhi
vőst intézett az ország vadászaihóz egy vadászcsapat ala
kitáвára, amely a harctérre menne. A mozgalmat elfogadta
a hadvezet бвég is azzal, hogy ha 250 jelentkezá lesz,
'igy akkor ezeket Bгasвóba, egy honvéd pótzászlб ajba oszt
Ja be, s négy heti kiképzés után a harctérre ir&2у itja.
Junius 27-én a Magyarkanizsai Futball Klub rendezett mér
kбzé вt, melyen a zentai labdarugók is részt vettek. A
mérkőzés a zentaiak vereségével végz ődött.
Augusztus 1-én végre felszabadult a vadászat, s a zentai
elвб vadásztársaság szeptember 19-én Bogarasban körvadászatot tart, melyen 15 vadász, összesen 83 nyulat és 10
foglyot l6t.t. 26-án a szállásokon tartott ugyanezen vadásztársaság körvadászatot e еб s id őben, s.csak 30 nyulat
és néhány foglyot ejtettek.
Az 1916. év derekán szorgalmasan teniszeznek az itthon
maradottak, d ć mб s sport nincs városunkban.
Az els б бв zi körvadászatot a zentai vadásztársaság szeptember 17-én tartotta meg. Az eredmény 113 nyul és néhány fogoly, a szükö ѕ háborus ellátást javitotta.
,.,`..,.,...
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A vadáв ztár вaság november 17-én tartotta rend kiviili köz
gyű lését az Eugen-száll б éttermében Orbán Károly alelnök vezetésével.
,

1917. januárjában az országos vadászszövetség inditványt
terjesztett a kormányhoz, a vadkivitel korlátozása és a
vadhun árának maximálása tárgyában. Eddig u. i. jelentus
шennyi ѕégii vadhun került Ausztria hüt бházaiba. Másrészt
pedig a februári farka вorditó-hideg napokban a vad tömegesen keres menedéket és védelmet a tanyákon és a lak бhá
zak közelében, sokan fel is használják az alkalmat s tömegesen pu в ztitják 5ket. Féli, - irjá,k az uj вágok - hogy
majd jövőre nem lesz vadhun, s most azon felül, hogy tilos dolgot cselekszenek, még nagyot vétenek a k đ zélelme" s ellen is.
Ebben az évben sportesemény nem is volt, a világháboru
tombolt az összes frontokon.

Haнonlóképen, sporte нemények nélkül telik el az 1918-as
e ѕztend б is. Egyetlen, testneveléssel kapcsolatos esemény az, hogy julius 12-én éjjel, éjfél után, ismeretlen
okból kigyulladt az egyetlen tiszai fürd б .Zentán, s teljesen leégett, e ѕupán a vizben lév đ talapzata maradt meg.
A tű z sok ruhanemű t is elpusztitott, mert a száraz faanyagban rendkiviil gyorsan terjedt tovább és mentésr đl
szó sem lehetett.
A borzalmas, szép látványnak, mely az egész környéket be
világitotta, a ké ѕб éjjeli órák ellenére is sok néz ő je
akadt. A fürdet 50.000 koronára biztositották, s igy a
kár megtérült.
A Zentára vezényelt aratószázadok parancsnokai módot ki
váлván nyujtani a város intelligenciájának arra, hogy a
nyári forróság ellen, a leégett tiszai fürdi dacára a Ti
sza vizében védelmet találjon, e célból a leégett fürd ő
vel szemben, a torontáli oldalon strandfürd őt létesítettek. A strandfürd őt csak a tisztikar .által meghivottak
vehették igénybe, s e célból a katonai parancsnokság ré75.

szér đl igazolójegyeket küldtek ki a m е ghivandók гбв zére.
Végül is, a zentai fürd đ-ré ѕ zvéцΡytársa вág uj uszodát vásárolt Törökbecsén, melyet augusztus 13-án huzott fel
Zentára a Fulton g đzö в .
A fürd đigazgató вág a nap bizonyos 6ráiban népfürd đt is
nyitott az uszodában, ho.zzáférhetđ ,'30 filléres beléptidijakkal.
.
.
.
A'háború folyásában szeptember 4-én вoradönt đ fordulat
történt: a ezaloniki'front áttörése.
Ennek következtében a bolgár. kormány és az antant kormányainak megbizottai szeptember 29-én megkötötték a fegyverв zünetet és rögtön megkezdték a béketárgyalá еokat.
Október 20-a táján a szerb, olasz, görög és francia sere
gek a Morava völgy.ében már Kragujevacig nyomultak el đre.
Október 25 én az osztrák-magyar csapatok ,a Duna és a Dri
na mentén helyezkedtek el védelmi vonalban. Fiumét meg
szállták a horvátok, s ezzel megkezd đdött a monarchia
f elbomlá вa.
-

Október végén.Magyarország és Ausztria külön békeajánlatot tett a nyugati hatalmaknak, ѕ ez a lépés a. Németországt6l vall eltávolodást jelentette. Délmagyarország
katDnai kiürítését megkezdték. Egyidej űleg a nemzeti tanác в vette át Magyarország ügyeinek intézését.
Október 31-i ülésén Zenta város képvisel đ-testülete is a
nemzeti tanács mellé állott.
A nemzeti tanács november 2-án az összes frontokon f egyverszünetet kötött. Az antant seregei november i бn bevo
nultak a felszabaditott Belgrádba, a sajtó arra számit,
hogy pár napon belül Ujvidéken, majd Zentán le s znek.
-

Moháe вi Pál, a zentai nemzeti tanács elnöke letette az
esküt a nemzeti tanács kezébe.
A Szerbiából kivonuló német csapatok, november 12 én meg
kezdték a Zentán történđ átvonulásuk el ő kéв zité вét. Haj
-
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fali 3 órakor három autóval szálláscsináló tisztek érkez
tik Zentára, délben már megérkezett a trén egy része
215 kocsival és autóval,. estig pedig beérkezett mintegy
400 lovas, 47 gépfegyverrel és 17 ágyuval. Két nap alatt
még mintegy 1500 lovas és 5000 sorkatona érke z еtt. A németek Сѕб kán át Szegednek vették az irányt, ahol vonatra
akartak rakodni.
A szerb csapatok 14-én Ujverbászra és Szabadkára értek,
s 16-án, amint a német csapatok a hidon.keresztül elhagy
ták Z еntát., bevonultak városunkba is.
Az ujvidéki kongresszus december 1-én nemcsak a Magyarországtól való elszakadást mondta ki, hanem a szerb impé
rium életbeléptetését is. A kongresszus határozata értel
mében, Bácska, Baranya" Bánát, Vojvodina néven különál
16 test és felette a szerb impérium uralkodik.
A rendkivüli és világrenget б politikai és hadiesemények
következtében, 1918-ban sportra még gondolni sem lehetett. Sportolóink majdnem kivétel nélkül a frontokon
vagy hadifogságban voltak, a sportpályák teljesen kihaltak.
A zentai sport krónikájának elj ő szakasza ezzel lezárult.
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Jegyzetek

/1/ Atlétikai versenynek tekintették az akkori divatos
"sportok" minden ágát, s a klub tagjai a sport minden ágával foglalkoztak.
Hogy gémi fogalmat alkothassunk arról, hogy mit jelent ezekben az énekben egy atlétikai vegyes program,
a sportágak differenciálódája el бtt, álljon itt, min
taképen, a Szabadkai Sport Egylet által Szabadkán,
1903 • augusztus 2-án rendezett nemzet közi atlétikai
versenynek versenyprogramja:
12,5 kilóméteres or ѕ záguti kerékpárverв eвy Magyarország bajnokságáért. Mindexmemü vezetés megengedve. Irány: a Pest ѕ zállodát бl a bajmoki ország. utig és vissza a palicsi országиton a palicsi pályára, ahol 5 körrel f ejez бdik be a verseny.
10 kilóméteres országuti gyaloglás. Irány:
a
Pest szállodától a palicsi pályára és ott még 5 kör
teend ő .
3.100 yardos/91 m és 40 оm/ аikfutás.
sulydobás.
2000 méteres kerékpárver в eвy juniorok гбв zér8.
b. Rudцgгás.
1/4 angol-mérföldes /402 és fél méteres/ s{kfut"
Szabadka szab. kir. város bajnok вágáért.
Szertornázás /korlát és nyujt б/. Két erб - és két
iígyességi-szabadon választott gyakorlat.
Maga вugrá ѕ .
2000 méteres junior gyaloglás.
Sulyemelé в és távolugrás - ö вѕzetett veroőűy.
2000 шétere ѕ kerékpár-verseny.
Egy angol-mérföldes /160 méteres/ sikfutá в .
20 kilóméteres kerékpárverseny, bármin б vezetés
megengedve.
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15. Pusball-verseny.
/2/ Szárig /Szárit s/ Bertalan azUl. 1833 köriil. Alig 15
éves volt, amikor a szabadságharcban, 1848/49-ben a
30. honvédzászlóalj kis бrmeater e lett.. Közpályáját
1856. január 10-én kezdte, 1861-ben Szabadka szab.
kir. város telekkönyvi hivatalának vezet б je,1867-ben
Báca-Bodrog vm. esküdtbirája, 1868-ban Zenta város
f б jegyzб je, 1874-t бl Zenta város f бügyésze.
Dudás Lajos /szül. 1850. augusztus 12 - meghalt 1912.
február 5. 1 városi jegy z б , f б j egyzб , majd polgárme вter Zentáл . Mint ilyet, 1906 juniusában nyugdíjazzák
A korabeli вajtб nyugdíjazása alkalmából a fejl бdés
kerékköt б jének nevezi. A polgármesteri székben utóda
Száricв Bertalan fia, Géza.
/3/ Boromisza János ügyvéd, városi képvi ѕelб , majd polgármester Zentán, /f elesége Kova caich Katalin n бegy=
leti elnök/, 1898-ban mint polgármestert nyugdijazdk. A helyi uj в ágok nyugdijazá вa alkalmából megálla
pitják, hogy"nem alkalmas arra, hogy Zenta várd в
polgármesteri székét továbbra is betöltse; nincs ember Zentán, aki gyengeségét xie iamerné, s aki, ha
egyénileg még jó barátja is, be ne vallaná, hogy nem
alkalmas arra a helyre, melyet betölt..."
Helyére, 1898 decemberében dr. Buday Dezs бt vála в ztják polgármesterré.
/4/ A Magyar Irodalmi Lexikon III. kđ tetének, 543. oldala adatai szerint:
Vojnioh O вzkár /szül. Bajea, 1864. május 18., megh.
Port Said 1914. május 18./, földrajzi író, utazó.Baj,
aai f öldbirtakos volt és vagyoni körülményei lehet бvé tették, hogy földkörüli utazásokat tegyen, melyek
során a tengerpartok viszonyait, els бнorban a vulkanikus hatásokat tanulmányozta. Utjaiban több könyvben számolt be. IUvei: B цdape stt бl Sitkéig /1894/;
Oroszországban a 40-62 széle ввégi fok között /1904/;
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A Csendes Óeeán szigetvilága /1908/; British India,
Burma, a Maláji f élaziget és Siam /1913/; A Keletindiai szigettengerben /1913/.
/5/ Mészáros Lajos József gimnáziumi rendes tanár, szül.

Szegeden, 1859 . szeptember 6-án. Elemi- és kđ zépisko
léit Szegeden végezte, a b đ lesé вzetet Pesten végezte
el 1883-ban, s ugyanazon évben középiskolai tanári
oklevelet nyert görög és latin nyelvb бl. 1888-ban a
zentai.községi algimnáziumhoz rendes tanárnak válasz
tották meg. Irodalmi és közmüvel ődé вi mozgalmakban
mindig tevéke гіyen részt vett.
/6/ A"Magyar Szd" c. napilap 1971. julius 28-án_ indult,
"A szabadkai Bač ka 70 éve" cimü sportcikke, többek
között megjegyzi, hogy"... az 1912 el őtti játékosgár
dára már senki sem emlékszik és egyébként is olyan
kezdetleges fázisban volt akkor még a játék,
hogy
képtelenség lenne bármilyen ös вzehasonlitás."
Ire a játékosok nevei, "akikre már senki sem emlékszik": Kozla András, Szilberleitner Ferenc, Gonber
Gyula, Szilberleitner József, Szárig János, Esztergomi Ferenc, Ormos, Heged ű s József, Oláh кároly, "akik, ha oly kezdetleges fázisban volt is akkor még
a játék", mégis első séget nyertek nem is olyan gyen
ge csoportjukban.
/7/ Dr. Zákó István Zentára jövetele el đtt a
zombori
Sport Egylet aktiv tagja volt. Ez a sportegylet 1885
táján alakult és a századforduló éveiben még mindig
е zéles körben működött. Кülönö ѕen az atlétikát és a
vivést gyakorolták tagjai. Emlité вreméltó eredményeket értek e1% igy dr. Geranc ѕér Lбеzl б
atlétájuk
prágai és bécsi szereplése és gy ő zelmei, az Egylet
által 1897/98 években rendezett országos atlétikai
versenyek, ahol Gerencsér Lsmét jeleskedett, az 1903
évi Délragyarorеzág atlétikai versenyeit is ez az
Egylet rendezte és bonyolitotta le /melyen a Zombori
78.

atléták mellett a szabadkaiak, bajaiak és ujvidékiek
is indultak!, - ezek mind-mond öregbítették az Egylet hirnevét. Nem csoda tehát, ha dr. Zákó
István
mindezt szerette volna uj pátriájában, Zentán
is
megvalósitani egy minden sportágat átfogó egyesület
kereteiben.
/8/ A régi Hid- /kés đbb Bartha Miklós-/ utca, az S.H.S.
államalakulás után Jovana Djordjevi ća utca vezetett
a régi fahidra, mely az utca folyt. аtáѕ ában ivelte át

a Tiszát. A mai Stevan Sremac park helyén a régi g đ~
fürd đ állt.
A Szép-utca a mai Zlatna greda utca.
/9/ A Függetlenségi Хör helyisége a régi Majoro s-házban
/késóbb Vasa vendégl5, majd a legujabb id őkben a
Szocialista Szövetség I. ker. : вzékháza/volt a F бté-

r en.
/10/Franciául: totalisateur, l бvег' senyeknél hivatalos iroda fogadásokra.
/11/Ezekben az években kiméletlen és elria в ~ tó politikai
harcot vivott városunkban a 48-as függetlenségi
és
a korm"уpáг t, illetve azok funkcionáriusai,váro ѕunk
akkori vezet б emberei.
/12/A Teke Egyesület népkerti kett đв nagy tekepályája,
kb. északkelet-délnyugat irányban feküdt a Népkertben, a mai Kioszk ée a gerek -tб közötti részen.
Az elвđ világháboru alatt tönkrement.
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RQELLP$LETEg:

A legrbgibb zentai вportegyesttletek dokumentumainak
faoн imil-mš вolatait Katona I%l boosštotta rendelkezés űnkre. Ezekböl adunk a kávetkez đkbеn všlogatšеt.
A Zentai Athleticai Clubb 1882.Lvi alapszabšlyter
vezetbnek kisbrđdokumentuma a minisztLriumban.
A všrmegye zšrad еkkel leendő kegyes ellštšв vb+
gett felterjeszti a tervezetet.
Az alapszabšlyzat hitelesitett utoleđ oldala.
Az alakul đ kđ zgyűlb е jegyzákányvbnek zšrđ rb е ze.
A mini в z ~ briиm lšttamozšаa.
A všrmeggye felterjeszti az 1889 ben alakult Zentai Tekbzd Tšrsulat alap ѕ zabšlyzetvezetbt.
Belцgyminiszbriutni kezelbsi lap a Tekbzg TŠrsasšg
alap ѕ zabšlya űgybben.
A beterje sztett alapazabšlytervezet utole đ oldala
a minisztbriumi lšttamozšs ѕal.
Az 1893-ban alakult Zentai Koroе olyšzb Egylet beterjesztett alap вzabšlytervezetbnek mini в ztbriumi
kezelési lapja.
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A képek jegyzéke

Első kép:
Zenta, 1903 nyaran. A teniszez ő iifjúság, balról jobbra: á11ó sor
Tóth Eszti, Vuji ć szofі , ;Zákó Olga, Madari Aranka, Sz űcs Margit; ülő sor
Szűcs Böske, schwarczer Irén, Madari Anci, Tóth Sárika; el ől ül Zákó
Milán.
Második kép:

Zenta, 1904 nyarán. Játék a népkerti terniszpályán, balról-jabb гa:
Tóth Sánika és Maradi Aranka.
Harmadik kép:

Zenta, 1907 augusztus. Az 1905. évben alakult Zentai Athlétikai
Club labdaгugó-csapata, az els ő labda'гugá-csapat Zentán.
Balról-jabbra, állnak Döme LásZló (utcai ruhában), Táth Gyula,
Simon Mihály, König Bandi, Felso""hegyi András, Schaffer, Champien,
Csernák József, Neaвes Géza, ülnek Stössel Miksa, Prahászka, Temesváry.

Negyedik kép:
Törökkanizsa, 1913. julius 20.
Zentai »Csillag« sportegylet — Törökkanizsai Atlétikai Club 1:0 (1:0)
A földön ülnek {balról-jobbгa) Krocsek József (TAC), szegedi Imre (Cs),
Matejin Boaivoj (TAC), Mélykúti Lajos (TAC), Milivoj Gruji ć (TAC),
Gubás József (TAC).
Középen ülnek (balról-jobbra) Tumbász Elemér (Cs), Biliczki Ferenc (Cs),
Mayer András (Cs), Wilhelm Károly (TAC), Kovács József (TAC), Micskéi
Kálmán (TAC), Milić Matej,in (TAC), J.ankovics István (Cs).
Alló sor (balról-jabbгa) Danogi Lajos (Cs), izéli Imre (Cs), Ungár Béla
(TAC), Csernák Lajos (Cs), Gulyás Kálmán (Cs), Szalai Zoltán (TAC),
Burány Arpád (Cs), Vidákovics Ferenc (Cs).

Zenta monográfiája 19.

Zent, monogn0i јa 1E

.

Senta се 1966. godine proslavití 750 tog ґ'dišnJicu.

Narodní Odbor Opštine je na íniciJativu grupe javnih radnika, dana 28 okt. 1961•
godine pod brojem 051597 1 reš ► o da se tim povodom izda Monografija Sente. Za rukovodenJe radovima oka ove edicije Savet za kuituru је imenovao slede ći Urediva č kí odbor:
ERDÉLYI István glavni uredník, Danilo BRANOVA Č Ki, dr BURÁNY Ве ► а, KATONA Рá1,
.

dr SZEL1 lstván, ТОТН HORGOSI Páí, Nestor VUKOV

с► anoví

uredništva.

Osećajućí odgovornost pred javnoš ću í pred uspomenom veiikih Senćana, uredništvo
)е pristupiío poslu i rezultate svog rada na príkupijanju materíjaia koje Ii osnova pripremijene monografíje, objavljuje u ovim brošurama.

