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Bevezet б .

Jelen két füzet, az e néven már 1972 januárjában megjelent, 1875-tel 1918-ig terjed ő sportkrónika folytatása..
Adatai az 1919-1944. évek sporttörténé вeit adják, ez az
id ő szak a két világháború közti eseményeket öleli fel.
Az els đ világháborúban az azt megel ő ző virágzó sporté
let teljesen elhalt, megsemmisült a nagy világégésben. t5 ј országok, új élet, új sportviszonyok .keletkeztek,
sportolóink
mindent el őlr ől kezdtek: Alapjaiból kellett megteremteni
a
te ѕtnevelé.s feltételeit, s ez, - több, mint ötven év távlat
ból megitélve, - sokkal jobban sikerült, mint azt remélni lehetett. A tömegsport soha nem látott fejl ődéinek indult, s e
téren sportegyesületeink é s a szokol egyesület sorsdönt б szerepet töltöttek be.
Ezt a perindust igen. érdekesen jellemzi még az is,hogy a
testi- és szellemi-kultúra igen szépen és hasznosan egészit.et
ték ki egymást, - a sportegyesületek által egyre-másra rendezett kultúrel б adások, szindarabok, tea- és táncesték, amellett, hogy kultúхб lvezetet is nyujtottak, igen sokszor szanálták az egyesületek zilált anyagi viszonyait, s tették isihét huzamosabb id бre lehet бvé,hogy a sportolók zavartalanul
hódolha н sanak a testkültúrának..
Ezek az évek sok-sok országos, s đt európai hifii zentai
ver senyz бt neveltek, igen sokan szereztek hirnevet városunknak idegen földrészeken is. Sajno в , a huszas évek kivándorlá
si láza megtizedelte élsportolóink sorait de a visszamaradottak lelkesedé вe és tudása, a sporteszméhez való helyes hozzá.
állása, mindig biztositotta a kvalitásos utánpótlást.
És itt mutatkozott meg a tömegsport el őnye, mely az élsportolók pótlását biztositotta, itt mutatkozott meg sportvezet ő ink önzetlen és szeretett бl fű tött munkájának eredmé.nya.
Egy szóval: spor.tunk ezekben az években már túljutott a
korábbi korszak.megnemértés бn, nehézségein, buktatóin, s .
sport társadalmunk szerves részévé lett. Rendezvényei városunkban társadalmi eseményekké váltak, s ezek az évek bebј.,žo3.
,

-

nyitották, hogy a sport újjászületése és kultusza nem min ő di
vat, hanem lényegei része nemzeti kultúránknak.
Mindezen eredmények mellett ationban meg kell emliteni az
elkövetett hibákat is. Beszélnünk kell arról a tényr бl is,
hogy városunk sportolói nem tudták minden téren megteremteni
a kő zö ѕ еportte ѕ tvéri hangot, bajtársi szellemet. Ebben közre
játszottak a politikai és nemzeti вégi túlfűtött viszonyok é8
az ezek következtében kialakult körülmények. A sportolók között bizonyos elkülönülés mutatkozott. Külön sportegyesület ben tömörültek a magyarok és a szerbek, külön a cionista alapokon szervezett egyesületben a zsidó fiatalok.. Az akkori tár
sadalmi rétegez ődést tekintve, nem tudták megtalálni a közös
hangot a túlnyomórészben keгeskedókb.ől és intellektuelekb ől
álló sportegyesületek, a mindinkább feltör ő és meger ő söd б,moz
galmi alapokon álló mилkáѕ-sportmozgalommal.
Pedig a munkásвportalók mindinkább tért hódítanak és min
den vonalon el ёretörnek, sokszor országos eredményeket érnek
ei. Ezekben az években egy engedélyezett hivatalos, valamint
számos, hat бѕági engedély nélkül alakult íd4lege ѕ ifjúsági
egyesületük működött.
A вportpártoló közönség, városunk sportszeret ő publikuma
azonban, helyemen mérte fel a sport egyetemes érdekeit,értéke
it és eredményeit, s megkülönböztetés nélkül látogatta a
sportrendezvényeket, - ezzel pártfogolta az egyesületeket, bármilyen világnézetű vagy nemzeti вégi és társadalmi összetételű is volt a rendez ő egyesület. A tiszta sport szeretete mu
tatkozott meg ezekben a manifesztációkban. A sportban csak a
te ѕtedzб , gyönyörködtet ő és léleknemesít ő ѕ zбrakozást látta,
ѕ pártfogásával mégis csak a közös célok táborába szoritotta
az itt-ott széthúzásra hajlamos sportolókat és sportegyesületeket.

Ilyenmódon, - legalább is más városok sportegyesületeivel szemben, - egy közös és zentai viszonylatban összehangolt
sportmunkát mutatott sportunk fejl бdése. Ennek következtében
sportolóinkat és egyesületeinket igen nagyra tartották, megfe
lelken re нpektálták is ellenf eleik.
Talán éppen ezért, - er бѕ konkurrenciát látva bennük a
szabadkai egyesületekre nézve, - az ottani labdar úg6-alszövet

и

ség bizonyos hátrányos megkülönböztetésben részesitette csapa
tarokat , s nem tanúsitott valami pártfogó és jó indulatú magatartást a zentai egyesületekkel szemben , mint ahogy ezt egy
vezet ő és iráлцΡr itó fels őbb sportfórumtól joggal várta el
sportközvéleményünk . Ez az egé в zségtelen viszony erósen rányomta bélyegét el őrehaladásunk lehet őségeire.
A tárgyalt évek folyamán, sportegyesületeink igen nivós
kultúrel őadásokat, ѕ zinel đadásokat is rendeztek, melyek az er
kölesi és anyagi sikert tekintve irigylésreméltó eredményeket
értek el.
Ezekben az években nagy tömegeket mozgó ѕitott a
sport
váro вunkban , a pártfogók é s szurkolók hada több ezerre növeke
dett. Éѕ itt érdeke зΡ megemliteni, hogy a város ké зΡ đbbi politi
kai, gazdasági és kultúrális vezet ői , majdnem mindannyian z
egykori sportolók vagy sportvezet ők poraiból kerültek ki,
ѕ
azután már ezek teremtettek mind újabb é s újabb lehet ő ségeket
sportunk f ejl ődéséhez.
Az 1930-as évek elején változik az általános sportf elf ogás, kiélez ődik a harc és a ver sengés az egyesUletek között.
Nem mindegy többé , hogy melyik egyesület , milyen eredményeket
ér el és hogyan viszonyul az uralmon lév ő politikai áramla tok és pártok felé: ett ől függ u.i . a városi és politikai vezetők pártfogása vagy ellenszenve , s az esetleges anyagi tárni
gatás mérve is.
A második világháború kezdete hatalmas zökke n őt jelent
sportunk fejl ődéaében , ez a sportkorszak az 1944 - es év végének történé вeivel végz ődik , mely mintegy határk őként áll a
sportesemények forgatagában . Ezzel városunk sportéletének egy
igen mozgalmas é s eredmér}y ekben b ővelkedő korszaka zárult le,
hogy helyet adjon egy még termékenyebb új periddusnak , mélyben
a sport é s a testnevelés eddig soha nem látott fejl ődést ért
el, további sportkedvel ő tömegeket mozgósitva.

Zenta

,

1973
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áprilia.

Tolmác ѕy Géza

Az el ѕб világhábori4 utol ѕ d éveiben a sportélet ugy®zólván megszűnt Zentdn. đregje-fiatalja, aki eddig a sport különféle ágát ű zte, kivétel nélkül katonai szolgálatot teljesitett vagy hadifogságban volt. A zentai Sport Egylet fennél
lott ugyan, de ténylegesen nem m űködött, nem is működhetett,
atlétái és labdaгugói távolléte miatt. Az "Egyetértés" labda
rugб-aвapata ugyanilyen helyzetben volt . 1918 бѕ zén, az
Osztrák -Magyar Monarchia összeomlásának idején , rég az egyesületi élet is szünetelt.
tagjai
De 1919 tavaszán újraéledt a sport, a klubok
lassan-lassan в zálling б ztak vissza, eleбnek a labdarugók hoz
ták össze c вapa~ ukat , melyet a követk_ ez б , 1920 /1921 években
meglehet бѕen eг ós és rangos csapattá fejlesztettek . Az 1919es labdarug б idényben már a Sport оеapatában játszottak,
mint kapusok , Redgon Lip бt /Poldi / é s Müller Maxi /Gróf J бzsef kereвkedб sógora/, mint hátvédek Mezei Gyб zб és Döгe
L"zlб , fedezetek és csatárok Biliczki Ferenc, Slavnid Aleksandar /Braoa/, Csonka Gyula, Csonka Lajos, Habram Nándor
/jogász, obbö в szeköt б , aki nemrég tért vissza Zentára Kis
kunhala вrбl , ahol is, mint gimnazista a kiskunhalasi Athléti
kai Klub labdarug6 - csapatának volt g бlzвákja/, Gy бri Aladár,
Homolyyaa Nándor, Nagymélykuti Bálint , Mészáros J б zвef / jobbв zé1 аб/, Qig Jdzsef /Pipi/, stb.
A labdaгdgók a köгвуy kbeli, kanizsai, adai, roholi, törökkaniz нai csapatokkal játszottak s бt Gerber Nándor becsei
sörgyáros j бvoltáb б1 akit nagy sportbarátnak ismertek s e
célból anyagi áldozatokra is kész volt, még Becsére is ellátogattak Gerber vadászko оѕiját küldte Zentára mely a csapat tagjait Be іаére és vissza fuvarozta.
1919. június 29-én tartja a Sport Egylet els б nagyв zabá
an sportnapját a Népkertben konfetti szerpentin
csaták,
ѕ zép вégvereeny tánc, szeren вsehalászat а zerencaekerék- játék, körhintázás , kacsavadászat, cirkuszmulatság , оukrászda,
italmérés , zené в séták stb. Este a Royal- в zálloda nagytermé
ben táncmulatság volt.
Augusztus 15-éf ismét népmulatság a Népkertben a sport
rendezé в ében , este mű soros est a Nagyvendégl б в zinháteгmében,
Szeptember 14-én a Sport Egylet nagy propaganda labdах t
gб-mérkб zé ѕt tart, de nem tudj'ik , hogy kik játszottak és mi=
lyen eredményt értek el.
Október 12-én a népkerti pályán labdarúg б-mérk6zé ѕt ref
dezett a Sport Egylet I.b. és a Moholi Atlétikai Club I. с a
pata ; az, eredményt nem ismerjük.
1920. február 2-án a Sport Egylet azinjátsz бi el бadják
"A régi sze тetó " і ., 5 felt' . szinművet . Ugyanazon a napon a
vadásztársaság a Royal nagytermében táncvigalmat rendez.
Aprili в 5-én a Nagyvendégl б в zinháztermében a "Gyimeeí
vadvirág " énekes szinművet adják el б a Sport Egylet в zinját,
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azdi. A Sport Egylet hivatalos helyiségei a Vass - vendégl бben
vannak.
Az el" világhábord nélkülđ zéeei miatt , az egyyesületnek
sok pdtolni val б a volt a játékosok é s a pálya fel вzereléae
kđ rtil, ezért ink bb mulat gokat rendezett az egyesületi vagyon gyarapit"a céljábdl, nem pedig aportver вenyeket . utnkösd
vasárnapín ismét nagyszabású népkerti mulatságot rendeznek,
olyan аz okkal, melyek nagyban тonzzák a kđ zđnвéget : szépség
verseny, konfetti és szerpentin - csata , világposta , вzereno вehalá ® zat, kđrhinta , kđrtánо , zsákbafutáв , lepényevés , virsli!
vég, polgári házasság , céllövészet, szerencsekerék , kugliveraeny, amerikai árverés, szбrakoztató - sátrak, cukráezda, kacsa
vadászat , 101 éves jövend бmondó a a Ltoszk.
Bács -Bodrog vni . alispánja november 14 én kđ zli a beltigyminiaztérium Bácska , Bánát, Baranya /BBB/ osztályának 8999/
1920. ѕzámu július 20-án kelt rendeletét mely szerint az
SHS királyi kormány legfel ѕбbb felügyelete alá tartozó mindazon egyeatiletek melyek még a magyar kormány által jóváhagyott alapszabályok alapján mükđ dиΡek , kötele вek 19? 0. oktdber
1-tбl 'j alapszabályokat alkotni a változott viszonyoknak meg
felel бen vagy ugyanazon id б alatt likvidálni. Likvidálás esetén kötele вek a vagyon szétosztását elrendel б kđ zgyiilési haté
rozat jeggyz бkđnyvi kivonatát a kir. kormánynak láttamozás és
jdváhag$s végett felterjeszteni . Amely egyeatilet a rendelet
hez вzigorrfan nem alkalmazkodott , azt kbtelesek voltak a helyi hatóságok azonnal felfüggeszteni . Valdazinüieg ezzel az
eljárással van kapcsolatban dr. geczeli Ferenc ügyvéd december 19-i felhivása , hogy a "Zentai Sport gyeeület " választmá
nyának határozata értelmében az egyesület hitelez бi jelentsék
be kđvetelé вüket, s azok is jelentkezzenek, akiknek birtokában egyleti tulajdont képez б ingóaágok vannak.
Milorad Vukov , Voja Manió és Marko Vukovi' , 1920 novembe
rében, Szabadka~n val б tartózkodásuk alkalmával látták az ot$
már megalakult Szokol-egyesület sikeres mükđdé ѕб t . Hazatérve
Zentára elhatározták , hogy itt is megalakitják az egyesületet,
melynek vezetéaére a városi katonaügyosztály tanácsnokát Emil
/Mile / Herceget kérték fel. Ez el is vállalta az egyesület ve
zetését azzal, hogy az egyesünetet a demokratikus testvériség
és egység gondolatával alapitsák meg, tekintettel városunkban
él ő nagy számu kül đnféle nemzeti вégti népre. Az egyesületnek
tagja lehet minden polgár , társadalmi , nemzeti és felekezeti
ktildnba'gre Vald tekintet nélkül , az egyesület minden . tagját
testvérnek - " brat" - tekintették . Csakhamar megt đrtént
az
egyesület hivatalo в _ megalakitása , az alakuló kđ zgytilés
a
"Fehér hajó" vendégl бben volt november végén . A kđ zgytilé вхаn$
id бѕ el đljár бvá / stardina/ Emil Herceget , vezet бvé /ndelnіЖ/
Milorad -Milo Vukovot , titkárrá Oskar Rusvurmot választotta.
1920. december 1-én, az ország egyesitésének ünnepnapján, az
újonnan alakult egyesület , a nap tiszteletére szolcol- akadémi
át adott a Royalban , nagyszámu néz б é ѕ ünnepl б kđ sönaég el бt~
December hб nap folyamán megindult az egyesület tágabbk đгü
megszervezése.
1921 tavaszán a Sport Egylet mükđ dését a helyi rendбrkapitányeág betiltotta , a városi tanács pedig az eddigi népker-
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ti sportpálya ha в zиálati jogát megvonta, s a pályát felszántatta hogy hasznavehetetlenné váljon.
A klub ellen foganatositott intézkedés után ugy lát аzo ц
hogy a Zentai sport f ejl бdésének különđѕen pedig a virágzásnak indult a mind nagyobb nép ѕzerü"gnek örvend б labdarugósnak, ho вΡ szú id45re befellegzett. De nem igy történt. A labdarú
gás szeretete csodát tett most már rend бr ѕégi tilalommal
sem lehetett elfojtani as ifjak futball rajongását a hamaroб csapatok,
san gombamódra szaporodtak az illegális labda
melyek hivatalos vezet бѕбg és helyi геnd'5гћаtбѕ gі engedély
nélkül m{iködtek, egyenként .is dinamikus , nagyszerb er őket
képviselve.
1921 tavaszán már működött egy ifjúsági csapat Zentán,
"ZICs " - Zentai Ifjúeági Csapat - néven. Itt olyan tehet" ges fiatalok játszottak , dolgozdk é e diákok vegyesen, akik
kés бbb a nagy csapatok f бer бsвégeivé fejl бdtek fel. Játékosai
állandóan váltakoztak, a csapatban játszottak többek k đ zött
Kuklie Károly, Mezei Mihály, Rosenf eld György, Kovács Géza,
Borbél János , Gál János , Bálint Mihály , Mészáros József/Ti tinke / , Hável József , Vig Bandi, Jesina Mihály , Hadler Lajos,
Nenad Bordjo đki , Slavko Pajió , Milorad Vuji čió - " MuвΡa", a tere
rini Szab б és Fehér Illés , Gábor Menyhért , Gábor István, Mót"
György /nyomdász/, Veres Aladár /Aranyos /, Kuklis István,
Lesch Bároly , Wolland , Jб zаef, Duan Stefanovió és mások.
Nem tévedés az, hogy egyes játékosok neveit egyik és másik csapat listáján is olvashatjuk . Szokásban volt u. i.,hogy
egyesek bizonyos idó multán más csapatba léptek át. Igy példá
ul a "Sport" nem engedte meg az i вΡmét müködб labdarugdp'.lya
haвΡználatát a "ZICs" tagjainak követelve a "ZIC в t бl, hogy
jobb játéko вΡait engedje á t a "Sport" csapatáпak erd ѕité вére.
A ZICs " játékosai azonban egymás k đ zött sr бs fogadalmat tettek,- amint az egykori résztvev бk visszaemlékeztek rá "vér
ѕ zerz бdé вt kötöttek ", hogy nem hagyják el csapatukat. Végin
is, hosszas töprengés után, hogy a sportpályán jogot szerezzenek a játékra , kđ zđвΡ megegyezéssel. Borbély Jánost áldozták
fel a klub érdekében , megbizást adva neki , hogy lépjen át a
"Sport"-ba , s ezzel szerezzen lehet б séget a "ZIC в" részére a
pálya ha вΡználatára. /Ké ~ 5bb a csapat több tagja is átlépett a
"Sport"-ba, mignem 1924 - ben, az akkor azerepl "ZICs " csapata
teljes egészében az akkor гL1d д 6 Szentai AB a вapatába lépett,
s ezzel megazünt létezni./
1921 tavaszán, közvetlenül a Sport Egylet betiltása el бtt, rég egy Labdarugó - csap t alakult Zentán , mely " Ezre" néven mü,köd б tt, s elejében kiírálag a helybeli és környékbeli
zsid б ifjúság köreib бl rekrutálódott /1/.
A klub elnöke Gráf Ármin helybeli nagyiparos - kere вkеdб ,
titkára H бnig Yzвб , az igazgatóbizottsági tagok nevei közül
pedig і пak Le б neve ismeretes. A labdarugó-c вΡapat intézб je,
az akkor nemrég /1912 -ben! Zentára került Kiss Frigyes fogász
volt, mint az egyesület akkoriban egyetlen nem zsidó tagja. A
csapat a népkerti u. n. "Szokol-pályán" játszott rely ma szü
kitett térrel a Népkertben lév б gyermek] t вzбtér , más pályš
hiányába.. Ez a pálya azonban már abban az idбben sem volt
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kell б nagyságú, ѕ nem felelt meg az el бirásos méreteknek.
Ezekben a háború utáni években helyi lapok nem jelentek
meg, s más iráso в adat is csak ritkán található a helyi sport
életre vonatkozólag, - igy đ tven év távlatából nagyon nehéš
rekonstruálni az akkori ѕporte ѕeményeket . Mégis ismerjük az
"Ezra" több játékosának nevét. A játékosok nem voltak mindany
nyian zentaiak , a környékbeli kđ z ѕб gek zsidó fiataljai egéaz3
tették ki a csapatot . A kapus singer /egy bajai f iu/, a többi
Rosenfeld
játékosok Eisler Márton, sternberg Andor /Bandi /,
Györggy /Rozi/, Fischer Márton, Eisler , Braun József , két sugár ée három sohr-fiú, valamint Deutsch /az akkor ismert Hani
néni fia/. Rajtuk kivül játszottak a csapatban tiszaszentmiklósi б s ѕ zanádi zsidó fiatalok is, akiknek a nevét ma már nem
tudjuk. Dresszük: világos kék ing, fehér hajtókával és szegés
sel, fekete nadrág. A csapat a Dávid -csillagot viselte qэorТ
meze bal mellén.
A Sport csapatában ugyanekkor Jelina Mihály , Borbély János, Honolya Nándor, Fábrik Ferenc, slavni б Aleksandar, Janka
vic в István , Vigg József , Biliczki Ferenc, Csonka LajÓs és
Gyula, Gulyás Sálшán, мб száгos István, Bálint Mihály, Gy бri
Aladár, Lesoh Sároly, Webel János kapus stb. játszottak. .A
csapat meze tiszta fehér, fekete inggallérral.
1921 tavaszán új labdarugб-klub is alakult "Vojvoda Mi~ i б " néven. Ennek kizárólag szláv származápú játékosai voltak
/többnyire szerbek és orosz emigránsok/. Petar Piskunov, Geor
gije Vlasenko , Vasilije Filippenko, Andrejev Nikola " Njika",BoFrlió
ž'idar Matié , Konstantin Zavišid, Milko Pisarev, Ante
a
hadnagy, Branko slavnió neveit ismerjük. Ez a csapat is
népkerti , u. n. "szokol - pályán" játszott A kapus, korábban a
temesvári гeáli ѕkala csapatának kapusa , Zaviić volt , ki eleinte centert is játszott. Mezük: krém szinti ing, fekete nadrág, a csapatot rövid fennállása alatt Zavidi ć finansžirozta.
A csapat hivatalos helyi rend бrhatóeági engedélyt nem szer zett, kiszemelt elnöke Dr. Branko Beleelin orvos volt, intéz6
je pedig Djura Terzin -"Djuka " kirakatrendez б . A csapat egyet
len mérk б zé ѕt játszott az "Ezré" val a"szokol pályán
eredmény 0 : 0 volt. Az utolsó percben a birб ii - est ítélt a "Vo vo
da Mi đió " ellen, amit a kapus kivédett. Mivel a2 orosz ját óб k
sok egy része távozott Zentár бl, a шбгkб zé ѕ után a csapat fe
oszlott , a labdarugб fel в zerelé вt átadták a helybeli gimnázium labdarúgó - csapatának.
A zentai Sport Egylet is játszott egy mérk б zést közvetlen betiltása el бtt az "Ezré "-val,az eredményt nem ismerjük.
Betiltása után, rövid ideig,Zentán a zsidó csapat és a "ZICs"
képviselte a labdarugá ѕt.
A szokol-egyesület sikeresen szervezte meg
egyesületi
müködését 1920/1921 telén , s a tornasport /teremtorna , talajtorna , katonai rendgyakorlatok / eddig nem látott eredményeket
ért el. A szokol-fiúk közül igen aktiv tagoknak mutatkoztak
Miroslav Erdeljan , Ivan Pecarski , Milorad Aradski, Mileta Pie
đti б , Budi Prekajski , Toga Marjanov , Nenad Bordjo ~ki , Vladimir
Čvorkov, Djordje Bord jd ki , Nikola slavnió , Vasa Pa lovió, »a
nilo Branovački, Milorad Vuji đi6, Nikola Andrejev, Paja Vla-.
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nikolin, Baгlekoviá , Milan Slavnid , Slavk o Vukov , Vasilije Fi
lipenko, Lazi ć , Kipra Isakovi ć , Dušan Erdeljan , Nikola Grujin, Nenad Vuji ć és sokan mások. Taggként lépett be igen sok
вerdül бkorú diák és sokan a polgáхѕágb6l . A Szokol- fiatalok
tornatermi foglalkoztatása és az egyesület jugoszláv hazafias
szelleme igen vonzónak mutatkozott . Ennek ellenére, a szerb
fiatalok közül nem volt mindenki az egyesület tagja , számosan
az ORJUNA, SRNAO, JUNAO, stb. hazafias egyesületekbe iratkoz
tak be . Ezen utóbbiak inkább politikai , mint te ѕtnevelé нi оélokat tű ztek maguk elé.
A Szokol - lányok közül alapitá еt бl tagok voltak Milena Ba
jid, Jelena Vukov , Jelica Br anovač ki , Dragica Aradski,Darinká
Vujiči ć , Milica Djakov, Mara Tati ć , Nevenka Slavni б , Ru ica
Plavái ć , Leposava Branovački , Bojka Š evi ć , Zagorka Slavnid,
Milaa Vukov é s mások.
A zentai szokol-egyesUlet müködé ѕбnek el вб nyilvános bebenutatkozásaként már részt vett a Jugoszláv Szokol- Szövegég ,
1921. június 28-án, Vidovdán napján tartott második tartományi н zletjén Eszéken. Ugyancsak júniusban Zentán rendez a Szo
kol-egyesület nagy tornaünnepélyt a sportpályán.
A Zentai Sport Egylet müködé вének betiltása után, ennek
labdarúgó csapata tovább működik, в rend őrható вági engedély
nélkül is tovább rendezi mérk б zé вeit. A régi, felszántott lab
darúgбpálya egyik végében j б kora gyakorlóteret taposnak ki ma
guknak , s ott folynak a tréningek , még nagyobb ambiciával éš
tudással rúgják a b őrt.
1921-ben alakul Zentán még két , rend őrható вági engedély
nélkül niаködб labdarúg6-csapat is, az u. n. "Fehér-csapat" és
az "Egyetértés ". A "Fehér - csapat" nyári , alkalmi diák és
egyetemista csapat volt, tagjai csak nyáron át játszottak együtt, s jó játéker бt képviseltek . Többek között játékosai
voltak Mezei Gyóz б , Kreitl Jena, Habram Nándor, Gulyás Kálmán,
Guelminб Sándor stb; mezük tiszta fehér , melyrdl a csapat is
nyerte nevét. Az "Egyetértésben " többek között Sinkovic в Péter, Reinhardt Béla és Erdélyi / ѕzéls б / rúgta a bórt; mezük
kék ing , fehér nadrág
1921 decemberében a Szokol-egyesület közgyülé вén új veze
t бвéget választott . Rangid ő s elöljáró / star"ina/ Sava Vuji~
f đldbirtoko в , oraz. gyiil . képvisel ő lett . Vezet б
/načelnik/
maradt továbbra is k đ zmegelégedé ѕre Milo Vukov, titkár pedig
Oskar Rusvurm. A rákövetkez ő években is ez a vezet бебg maradt
az egyesület élén, egészei 1927. január 19-ig /2/.
Látva a " ZICs" sikeres szereplését , 1922-ben egész sor
ifjúsági labdarúgó - csapat alakult, ugysz бlván a város minden
xé ѕ zében egy-egy, melyek a klubezellemt бl é s városrészenkénti
együvétartozás szellemét ől áthatva , egészséges é s többé kevés
bé jó játéker бt képviseltek . Ezek az ifjú вági csapatok leginkább egymás között rendezték barátságos mérk ő zéseiket, s alkalmat nyujtottak arra, hogy játéko вaik megszeressék és fejlesszék ezt a sportágat . Városi rend őrható вági engedély nélkitl alakultak , hivatalos vezet ősége egynek sem volt, egy-egy
szervszó talentummal megáldott játékos irányitotta a munkát
Vagy végezte az intéz б szerepét , kezelte a pénztárt. Ezek a
-
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csapatok a következ ők voltak.
Vince,
Munkái TK /MTK/, melyben többek kđ zött Lakatos
Takáca Ferenc , Borbély Ietván , Zapletán János , Fendrik Mihály,
Fendrik Antal , Urbán István , Muller Imre /a kés őbbi zentai orvo е ' sportvezet ő aki innen a z вidб if ј uвбgі csapatba lépetE
át/, Bб z ѕб Ferenc, stb.
Famunkások TC /FTC/, mely az asztalosok és furésztelepiek csapata volt. Itt kezdett Wolland J б z вef is védeni, kéеőbb a Szentai AK j бképe ѕségü kapusa.
Zenta - Тjfaluв i Futball Csapat /ZUFCe/, melyben többek között Major Urbán is játszott.
Szentai Labdarilg6 Ifjueág /S ZLI /, tđbbaégében izraelita
valláau fiatalok klubja.
Egy Amateur neve csapat is alakult , de arr бl nincs közelebbi adat.
Sok-sok , kés őbb jónevu játékos kerult ki ezekb бl . a labda
rúg6kb6l, a bizto вitották a nagy csapatok utánp бtláвát.
1922 folyamán, la ѕѕanként az u. n. "Fehér csapat" megma
radt tagjai és az "Egyetértés" legénysége is a "Sport"-ba lépett, mely még mindig mint nem legális csapat muködött. Egy
csapat azonban nem tudta foglalkoztatni a nagyezámu labdaru gбt, többen abbahagyták ezt a sportot, mások viszont a kđгnye
ző községek csapataiban helyezkedtek el. Egyes ZICB" játékósok az " Ezra "- bam szerepeltek.
Az "Ezra " c ѕapatában 1922-ben már csak három z вid б szár,

"

mazású fiatal rхtgta a labdát /Rosenfeld György , Vigh J б z вef,

Sugár/, a többi játékos a "ZIC в"=bбl lépett át. Igy a csapat
1922. június 1C-i felállitása: Rosenf eld György - Lech Ká-

roly, Gál János •- Nenad Bordjoki, Kovács Géza, Milorad. Vuji-

čiб - Kuklia j вtván , Slavko Faj", Mezei Mihály / esapatkapi tány/, Kuklia Károly, Gábor Menyhért. A csapat még mindig viselte meze bal mellém a Dávid-csillagot, kiemelve vallási hovatartozásának jellegét , ekkor azonban Kiss Frigyes intéz ő el бterje а ztásérе a klub vezet ősége ugy döntött, hogy a labdarú
gб-mezr đl leveszi a csillagot,. tekintettel arra, hogy a játé
kosok t`ГΡzlnyomó ré вza nem z вid б származású.
A j бtéktér kér.dé еe már 1921-ben éget ő groblémává vált a

csapatok számának а zaрorodásával, a igy a "ZICs" 1922-ben új
pályát szerez magánk az akkori vásártér /most a katonai hul
őrségi kaszárnya udvarának keleti, a kaszárnya és a k бrház r_
gi épülete közötti / Urea ré ѕ zбn, a kбrház felé vezet ő aszfaltos tIt mentében. Ez a pálya a kaszárnya felépité вének id őpont j áig állott fenn és ezen id ő alatt kulönböz ő klubok haszиΡálták.
Egy kiépitett, ke11 đ nagyságú sportpálya is hiányzott;
a régi,betiltott labdar'5g б-pályát felszántották ugyan, de azért a játéko вok elég nagy teret tapostak ki maguknak, hogy
ott és a segédpályán folytassák edzéseiket. Azonkivíil rendelkezésre állt az u. n. F1 SZO k01-pá1ya", mely kis méreteivel al. kalmatlan volt komoly mérkő zések lebonyolitására é ѕ a váаárté
ri pálya, amely azonban meglehet ősen messze volt a város közii.

p ontjától a nem lehetett el ő irásszerüen karbantartani. Nem
állta játékosok rendelkezésére đ ltöz6 sem, fürd бr ől pedig
ebben az id бben még nem is álmodtak a kiizzadt sportol бk.
és
Mindez bizonyos mértékbegy akadályozta a labdarúgás
egyéb sportok fejl đdését , s a helyi sportpublikum mind türel
metlenebbül várta a hivatalos sportélet megindulását, de a
helybeli rend őrség egyik klubnak sem adott j бváhagyá ѕt /talán
nem is kértek ilyet / sportegyesület alapitá вára.
Az 1920 - as évek elején egy nagy erej ű birkózótalentum
dint fel Zentán, a bánáti származású /1904-ben született/ Holics Sándor , aki 1922-ben , a zentai f бgimnázium 7. osztályának elvégzése után Magyarországra költözött. Onnan pár év inul
va Londonba , majd Párizsba került, ahol mint profi - birkб z3
működött . Ezekben az években , francia produkcióban több oktat б jellegű birkázó -film egyik f ó в zerepl đ je volt a birkózó-bemutat б kon vett részt Párizsban . Kés бbb Amerikába távozott,
több é rtesülés nincs róla.
1922 tavaszán már nem volt Vajdaságban egyetlen
város
sem, amelynek ne lett volna rendes méret ű sportpályája és a
legtđbb nagyobb községben legalább is elkeritett téren rúgták
a labdát . Egyedül Zenta volt kivétel, ebben a harmincezer lakбsií városban nem volt sporttelep é s nem volt hat б ságilag engedélyezett sportegylet sem. Igaztalan volna azt mondani,hogy
nem voltak ѕportkedvel бk sem, nagyon is nagy számmal voltak.A
város nagy kegyesete megengedte , hogy a labdarúgák kiköltözzenek a városi gyepmesteri telep mellé , kilóméterekr е a város
központjától . Ide azonban , nemcsak hogy közönség nem látogatott ki, de még a labdarúg бk sem használhatták a pályát, mert
mire kiértek, már olyan fáradtak voltak , hogy a játékról szd
sem lehetett . Pedig a labdarúgás divatba jött é s közkedveltté
vált, az azt kedvel ő játékosok kénytelenek voltak a környez ő
kđ z вégek vagy városok labdarúgó-csapataiban szerepelni, ha
nem akartak végképpen felhegyni kedvenc sportjuk üzésével.Igy
pl. a Kanizsai SC szineiben szerepeltek Jankovics /álnéven:
Nevezettek
Fekete /, Csonka , Biliczki, Szabó I. és Szabó II.
utaztak
Zentán laktak , ѕ csak a mérkđ zések lejátszására
vendéglát б klubjukhoz , ahol mint igazolt játékosok szerepeltek.
Annál nagyobb örömmel fogadta a közvélemény a helybeli
Keresztény Keresked ő Ifjak egyletének akcióját. Ugyanis az.
melyet
egyesület sportszakosztálya részére telket vásárolt ,
sporttelep céljaira szándekozott kiépiteni. Az új sporttelep
a Népkert mellett terült el, a telek a város tulajdona volt,
s az egyesület a tárgyalásokat megkezdte a telek bérl őivel,
hogy a bérletr ől mondjanak le. Április végére létrejött a meg
egyezés, a már csak a városi tanács hozzájárulása volt hátra.
Minden remény meg volt arra hogy a tanács ezúttal nem teszi
lehetetlenné a sport ujjáéledését Zentán Az egyesület részér ől a megbeszéléseket annak elnöke Ferenczi Pál keresked ő
vezette. A városi tanács azonban a közönség általános megr őkönyđ dé аére oly irányba fejezte ki aggályát hogy a Népkert
mellett létesitend б pálya esetleg ártalmára lenne a Népkertnek és rontaná annak szepségét A közvélemény nagy nyomására
végül engedélyezték a pálya használatát.
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1922 májusában indul a teniszsport is Zentán. A feln бtt
játéko ѕgárda gerincét Bokor Béla, Bokor Bélóné Vujid Vera,
Dudái Emil, dr . Holló Dénes, Heiszler Gyurgyovónszki Aurél
és Dobos Lili alkották rig az ifjúsági gárdában Paja Slavnid,
Szabó Irén , Bergel László , Lбbl Nándor, Sándor István és Csávossy / zombori fiú/ zentai gimnazista szerepeltek . Igen nagy
mértékben el беegitette városunkban és környékünkön a teniszsport általános fejl бdését az a körülmény is, hogy több helyen magán - teniszpályák é pülnek /mint például Bokor Bélóné
tanyáján, a Fels бhegy - Szabadka uton , Zwick gybgyszéгész tula
donóban Adán , Lederer György csókai nagybirtokos pa гk~éban/.
Megindul a tagtoborozós , a pályák modernizálása , klubh z-épi,

tés, stb.

Az új jugoszláv állam /Kгaljevina SHS/ megalakulása után
pár évvel, már viгágz6 sportélet folyt az akkori Vajdaság területén is. Vajdaság országos viszonylatban is elismert kultиrniv6jának egyik fokmér бje volt sportéletének é s sport-zeur
nali в ztikájáвak f ejlett вб gе /3/.
Ismerkedjünk meg az egyéb , egyko гü ѕporttđrténé вekkel is
abból az id бb бl amikor a zentai sport ujjééledt.
Az 1921 /1922 es б szi-tavaszi kétfordul б s labdarugó- bajnoki táblázat , nemcsak a szabadkai alszövetség területén mükö
dd csapatokról, hanem azok erejér'5l is felvilágo ѕitással
szolgál . A bajnoki é v helyezési sorrendje $ ócska ,
SzАND,
Szabadkai Sport, Zombori Amateur , Sloga, Zombori Sport, Kinkordia , Szabadkai TC, Verbászi SK, Kulai AFC.
A Szabadkai Labdarugó Al в zövetség biг ói o вztályónak 1922.
augusztus 7-i hivatalos hirdetménye szerint ebben az id đben
az osztályhoz tartoz б szövet вégi bírók a következ ők voltak:
H OTVác ki Fábián , Kocsmám Emil, Csillag . Мikl бя , BaláZ ѕ Jenб ,
Drenkovics István, 0 г id Vince , Mazi Ć Andrija , Horvócki Péter,
Csajégi Henrik, Benid Š`imon és Matkovics Мiklós. Ugyanakkor
gyakorl б birák : Szakáll Béla , Segedineki Nestor, Reisz Antal.
Мбгk б zések vezetésére engedélyt kaptak még Varga László, Lukatics Ern5 é s Polgár Sándor is.
Ebben az id бben az al в zövetség területén még nem volt kö
telez б a második o ѕztélyban való részvétel, s igy a túlnyom
részben vidéki labdarugó - csapatok csak leginkább botrányokban
gazdag barátságos mérk б zé ѕeket játszottak egymás ellen. Ennek
megakadályozása céljából, az alszövets бg részér бl еrélyee lépéseket tettek hogy ezek a csapatok a második osztályú bajnokságban kötelez беn vegyenek részt s ilyen mбdon fegyelemre
szokjanak.
Zentán még csak alakul бban van a sportélet de az ország
nagyobb városaiban már j б ideje sikerrel müködne .k labdarúgó,
tenisz ., úszó és vizilabda , valamint birkóz б - egyesületek.
A zágrábi teniszklubok kezdeményezésére tárgyalások folt
nak a Jugoszly Tenisz-Szövetség megalakit"a céljából, az
alakuló közgyülést augusztus 27-ére hívják össze. A szabadkar
Tenisz Klub már második nemzetközi versenyét rendezi.
A szomszédos Zomborban , az ottani Sport Egylet már barátségo в
úszó- és vizilabda - гбгКб zést rendez; augusztus 5/6-án Belgrád
-
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ban or ѕzágo в úsz6bajnokság van a karlováoi Olimpija"
és
"Gradjanski
a zágrábi "HASK és "Conoordia
a
ezpliti
"Firula" és "Baluni", a ljubljanai SK "Ilirija" ée"Pri шorje",
a belgrádi BSK és "Brdjanin a susaki "Viktorija
valamint a
Zombori Sport Egylet részvételével. Az or в zágдΡ ѕ bajnokságok
gy'5zte вei között találjuk Jámbor Elemért is a ké ебbbi években
zentai вportvezе t бt /aki zentai tartózkodása alatt, h аláláig
a Kő zgazdaвági Bank R.T. helyi fi бkjának igazgatója volt!, 9
aki a 100 тбteres oldalászában 1,26 3/5 mp. id бvel nyer bajnokságot.
Horvátország birk б zóbajnok®ágáért többek között Zombor
és Szabadka versenyz ői is sikerrel indulnak.
Kikindán 1922 augusztus 27-én országos atlétikai verseny, melyen az összes vajdasági versenyz ők indulnak.
A Prágában megtartott "Szláv olimpiádon", törökkaniz аai,
becskereki pancsovai kikindai, stb. sportolók vesznek részt
sikerrel.
Szabadkán Verbáв zon Bajmokon Zomborban és Apatinban
már n бi kézilabda csapatok mű ködnek.
Zentán ezeknek a sportágaknak még nyoma sincs illetve egyesek csak szervezés alatt vannak, sportolóink versenyeken
nem szerepelnek.
Az 1922/1923. évi labdar:íg б-bajnokságban még zentai csapat nem szerepel. A szabadkai labdarágó-alszövet вég bevezeti
a II. a вztályú csapatok bajnokságát is.
A "Jugoszláv Sportélet" fešháborodott hangú cikkben tárgyalja, hogy Zentán a sportéletet elfojtják, "a hatóság rendi
lete folytán a fia.tal вágnak csak egyszer van joga havonta
sportolni". A szégyenletes tényt a kultuezmini®ztérium figyel
шébe ajánlja a sp о rtuj ѕág.
A lehetetlen sportviszonyok késztették az itteni ifjiisá
gi egyesületeket, hogy mükgdé вtk biztositására egy maguk által megszervezett ifjásági sziivet вégbe tömörüljenek "Ifjásági
labdaх úgб-szövetség" néven. Az új szövetségnek 6 t аgja van:
ZICs, Famunkások TK, B иnkáнΡ TK, SzLI, Jnnateur és ZUCe.
Augusztusban bajnoki körmérk б zé аt rendeztek ,
melyrбl
csak a következ б adatok ismeretesek.
Az В к - SZLI méгkázés 4:2 eredгбnnyel végz бdött, melyen
Rosenfeld bíró kiállította az МTY-b бl Lakatos Vincét. A bajnokságot eldönt б mérkб zée volt a ZICs - MTK, melyet a
ZICs
nyert meg 2:1 irányban.. A többi eredményt nem ismerjük.
A
csapatok igen szerény anyagi körülmények között mükö dtek, a
játékosok saját magukat finan е zirozták, tizenhárman utaztak
egy kocsin Nioholra mérk бz€ sre, a vonat tetején utaztak vidék
re, mert nem volt pénzük a jegyvételre, stb. _
1922. szeptember 9 én tartott rendes közgyülé ѕen az akkoriban, Hámég alakult Jugoszláv Atlétikai Szövetség Zágrábban шegv&ltoztatta nevét Jugoszláv Könny ű atlétikai Szövetégre /Jugoelovenski lakoatletski savez/, zágrábi, ljubljanai,
vajdasági /Nagybecekerek székhellyel/, az игajevói, belgrádi
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és szpliti al ѕ zđvetségi hálózattal.
A "Jugoazl őv Sportélet" 1922 októberében, pro és kontra
sok érvet vonultat fel a n бi sport ügyében, ѕ melegen ajánlja
a teniszt, ú ѕ zá вt, könnyűatlétikát, ѕ a cseh eredet ű kézilab
da-/hazena / játékot. Talán ennek a kđ vetkezшénye, hogy az indul б sportéletben mindjárt az еlsб id бben, els бk között oly
nagy szerepet kapott és játezott a nбi kézilabda Zentán.
A Szabadkai Labdarúg6 - Al ѕzövetség 1923 januárjában határozatot hozott , hogy az ö sszes leigazolt játékost fényképe в igazolvánnyal látja el, mely az esetleges átigazolásra is szolgál.
A Keresztény "erевked6 Ifjak gyeeülete 1923. m őrcius elsó napjaiban megkezdi tagtoborzását , alapszabályai értelmében
egy sportalosztály létesitése céljából, április 23- őn pedig
megkezdi a sportpálya épitését a mai sportpálya helyén,északdéli fekvésben.
Márciusban Zentán tartózkodik Sándorfi Lakos György /Budapest/, hogy görög - római birkózás -, boz- és dzsiu-dzsicu-tan
folyamokat tartson; ittléte alkalmával dijbirk б z б- bemutatat
tartott Sava Panga čevid, a "szerb oroszlán" néven ismert belg
nádi dijbirk б z бval igen nagy közönyég e18tt /4/.
Zentán, 1923. április 15.: szabadkai gimnáziumi válogabirб :
tott - ZICs 2:1 /0:0/. . Barátságos labd аrugd mé тkб zé в ,
Bruckner L"zló. A zentaiak közül kitűnt Rosenfeld
kapus,
Stefanovi ć /gбllövб/ ás Jesina YHihály.

A Keresztény Kereskedó Ifjak g уевЫ 1 е tе májuв 15 - i vá
lasztmányi ülé еén megalakitja sport ѕzako ѕ ztályát , melynek eg
el бre csak labdarтfgб - osztálya lesz. Májuа 20 -án az egyestilet
10 éves fennáll őвának ünnepét üli, z"zl б ezentelést tart
és
felavatja az új eportpály őt . A pályaavató mérk б zésen a beoske
reki "slavija"-val játszottak, mely 3:0 arányban gy6z đ tt,birđ
Brki'. A Zentai csapat fel őllitősát nem ismerjük. Belépódij ü
l бhely 6, őll6hely 3 din. A mérk б zést Ferenczi Pálné, zász1
anya kezd бriígása inditotta el. Az egyesület este el бadta a
"Válóperes hölgy c. vígjátékot, Wagner Böske, Halász Sándor,
Kaszá в István Lapping Rózsi Deák Böske és Csern ők Böske
"

,

,

kđ zremfiködé вével .

1923. május 10-én Sándorf i Lakos és Kutosoff / Bécs/ fehézs'1уYi boz-dijmérk б zés zajlott le Zentán, melyen Lakos kiütéses gy б zelmеt aratott a 9. fordulóban. Utána Lako в is rost
szul lett, a csak orvosi közbelépés után állt talpra.
Május 21-én Zent őn, a gimnáziumi if j' абg torna- és atlétikai ünnepélye. Már a kora reggeli órákban megkezd6d đ tt_, a
Népkertbe való le- és f elvonulás val бѕбgo в lőtványossőgszámba
ment. Az osztályok szabadgyakorlatokat mutattak be, majd
a
külđnböz б tornaszereken futósban táv- és magasugrásban,stíly
dobósban bakugrósban versenyeztek. A szabadgyakorlatokban a
legjobbak voltak az alsó tagozatban a III. szerb és a II. a.
magyar osztály, a középtagozatban a IV. szerb a felsó tagozatban a VI. szerb oszt őly. Els бk voltak a bakugrásban: Pecze
Ágoston IV., a magasugrásban Djura Krak IV.,t ővolugrásban Bün
Ferenc IV. b., futósban Müller Imre IV. a., a f elsó tagozat
,

,

,

,
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Kiszelyi
ban ela б volt Nenad Bordjo'ki VI., magasugrásban
Lajos V., futásban Fehér Ferenc, súlydobá вbaП Farkas Baráti
Lajos V. oszt./9 m. 15 cm.!, nyujtdn a legjobbak voltak Nenad
Bordjodki, Milorad Vu ј i б iб , Tripolszky Aladár V.és VI. oszt.
tanulók. A f iúk közül jutalmat kaptak Nenad Bordjo őki és
Tripolszky Aladár. A leánytanulók csoportjában a szabadgyakor
latokban els ő volt a II. a. és II. b. szerb valamint a II. b.
magyar o в ztály. Futásban az alsó tagozatban elsó Molnár Aranka I. a., f el вб tagozatban Pet б Mária VI., távolugrá еban Mili
ca Bordjo&i IV., Pet ő Mária VI., korláton Bretz Katinka VI.,
Milica Bordjo ~ki IV. és Molnár Gábor Franciska II. b. oszt.
tanulók..
Május 27. A Keresztény Keresked б Ifjak ѕportszako а ztályá
nak egyleti helyisége a Nagyvendégl ő emeletén van. Beiratkoz'
si dij 25 din., havi tagdij 5 és 10 din. A beiratkozási éš
háromhavi tagdij elázete в lef izetése kötelez.
Május 27-én a Kereskedd Ifjaknak Szentai Atlétikai. Klub
néven ѕzerepl б csapata a becskereki Schwаábi che-vel játszott,
eredmény 3:0 /0:0/ b.l.m. F: Rosenfeld - Szab б I., Fekete Szabd II., lomolya, Biliczki - Mészáro в , Eisel, Slavnid,C ѕonka, Bruckner. G: Csonka, Mészáros, Slavnid.
találkoztak
Május 27-én Bác нka в zokoli вtái Újvidéken
mintegy 3000-en, a gyakorlatokori a zentaiak is résztvettek.A
vasúti állomásra a tű zoltók fuvószenekarának ki вérete mellett
vonultak ki.
Májuв 31-én Zentán Szentai AK - lorgosi AK /mely a II.
o в ztály élcsoportjában van/ labdarfig б-mérk6zée. Az eredményt
nem ismerjük.
Június 3 án Zentán Szentai AK if j. - Törökkanizsai SC ј .
labdarúgó- mérk ő zés, eredményét nem ismerjük. F: Haj"- Szabó
III., Jesina - ladler, Kovács, Borbély - Fehér, Faji', Mezei
/Cica/, Kuklie, Gál.
Június 10-én Zentán: Szentai AK - Becskereki Va вutasзΡ AC
1:1 /0:0/ b.l.m. F: Rosenfeld - Szabó I., Fekete - Biliczki,
lomolya, szab' II. - Mészáros, Vig, Mezei, Csonka, Bruckner.
A vezet' gólt Bruckner l őtte.
A Bzeutai AK vezet бвége júniusban elhatározza, hogy edzбt alkalmaz, ѕ ezután a csapat ö вв zeállitáвát egy négy tag b бl álló válogató-bizottság végzi.
J'mnius 17-én Zentán Szentai AK - "Slavija" /Becskerek/
1:1 /1:0/ b.1.m. F: Rosenfeld - Fekete, Szab б I. - Biliczki,
lomolya, szab' II. - Bruckner, Csonka, Vig, Eisel, иΡé ѕ záхo в .
Tartalékok Borbély, Kovács. G: 11-esból Csonka.
Júzіiuѕ 25-én Zentán Szentai. AK - Adai SC 2:0 b.l.m., közelebbi adatunk nincs. G: Csonka 11-esb б1 és Mé в záro в .
A szabadkai labdarúgó-al вzövetség a Szentai AK csapatát
felvette tagjai közé.
Június 29-én Zentán Szentai AK I. - Szentai AK I.b. 3:0
/1:0/ tréningmérk ő zés.
-

16.

1:1
Július 1-én Zentán:Szentai AK - SZAND /Szabadka/
bird Horvácki P. A SZAND az alazövet вég bajnok
/1:1/, b.l.m
Jacká;
csapata F: Stern Krausz III., Kovács II. - Terhes ,
Karig - Fischer, Újházi, Stipi ć , Haraszti, đrdög. A zentai
Fekete, Szabó I. - Biliczki, Homolya,
felállitá ѕ Rosenfeld
szabd II. - Bruckner Csonka, Vig, slavnid , иé вхатов . А zentai
G: Csonka.
Elette a Szentai AK két if j. csapata ját szott.
A Szentai AK megszámoztatta az űl đhelyeket /mindössze kft
sor pad képezte az űldhelyeket a pálya nyugati oldalán, annak
Helyárak : ül бhely 10 , áll бhely feln đtteknek
hosszában/
5, diákoknak és gyermekeknek 2 dinár.
Júliusban a földművelésügyi miniszter, a pénzügyminiez terrel egyetértésben elrendelte az ö ѕѕzes jeg~ zбknek és járlatlevél - kiállító hivataloknak , hogy minden egyes új járatlevél kiállítása után egy dinár adót tartoznak beszedni a Szokol-egyesület javára.
2:1
Július 9-én Zentán : Szentai AK - SzМTC / Szabadka/
/0:0/b.l. m. biró Mazió Andrija . A zentai G: Biliczki 11-e ѕb6l,
Csonka. Kitű ntek Bruckner , Homolya, Vig, Jankovics /aki itt
már a saját neve alatt szerepelt!.
5:1
Július 15-én Zentán : Szabadkai Sport - Szentai AK
/4:1/. Egyéb adatunk nincs a mérkб zésr бl.
Ebben az id бben már a birkózók is intenzivebb müködé ѕt
fejtenek ki egész Vajdaságban . 1923 . július elején Zomborban
találkoznak mindazon egyesületek képviselni , igy Zent" is,.
melyek a birkózósportot kultiválják Vajdaságban . Itt kimondot
ták, hogy szükségesnek tartják egy đnálló vajdasági birkózó=
szövetség megalakitását, hogy az ügyek az itteni klubok érdekeinek megfelel бen rendezбdjenek . A vajdasági klubok u.i. min
denáron szabadulni igyekeztek a zágrábi birkóz б szöv еtségt6l,á
hol a klubpolitika érvényesült.
Július 7/8-án Zomborban tartottak birkdzdversenyt, de azon a zentai induldk csak alacsony helyezéseket értek el 36.
induló közül.
A verseny napján, Zomborban megalakitották a birkdzdk or
szágos szövetségének vajdasági alszövetségét Újvidék ezékhelZ
lyel, az alszövete бg elnöke Láppy Vilmos lett.
1923. július 22-én Zentán ; ZsАg /Szabadka / - Szentai AK
3:1 /2:0/ b.l.m. bird Kocsmár Zentai G: Jankovics 11- esb б],
Biliczki öngdl . F: Rosenfeld - Jankovics , Mészáros -Biliczki,
Homolya, Kovács - Kuklis, Csonka, Vig, Paji ć , Eisel. Tartalékok Borbély , Stern, Halász.
A Szentai AK vezet бвége 500 új ül бhelyet helyezett e1 a
labdarúg б - pályán . Bruckner balszéls б , katonai szolgálatra vo
nul be VIII. 1-én. .
A "Jugoszláv Sportélet " cikke szerint, a zentai klub vezet бsége á ldozatok árán is, hétr ől - hétre hozatja le az els б оѕ zt бІуd szabadkai csapatokat , hogy a csapat ni тбј.át emelje,s
a közđ nségnek sportélvezetet nyujtson . Minden mérkб zést 15002000 ember néz végig, a igy spoгtszeret б közönséget nevelnek.
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A S Z AK Simon Мihály, gimn tanár, j бnevii sportemberre bizta
a csapat edzéseinek vezetését, munkája a fiatal játékosokon
már meg is látszik.
A Cionisták Еgyesületének kebelében sportklubot alakitot
tak, mely az atlétikát és a tornát fejleszti tagjai
között.
Sportelnök dr. Holló Dénes ügyvéd.
Ezzel a zentai zsidó társadalom azt a spo гttradici бt kivánta folytatni, melyet a többi vajdasági és más városok zaidó sportegyletei kezdemé вyeztek, mint pl. a "Duda Makkabi" Úј
vidékr бl, az 8K "Kadima" Nagybecske гekr еl, a "Hakoahi' Szabad
kár бl, a "Makkabi" Zágrábból, a "Hakoah" Béc еb бl, az MTK Buda
pestr бl, a "Makabea" Nagyváradról, a "Mar аovita Jud" Bгбdból
és a "Makabea" Brnóból.
1923 júliusában újabb könnyité ѕt kapott a sportélet fejl бdése Zent án: a városi tanács elengedte a Szentai AK mérk б zé
sei után járó városi adót, s ezáltal gyarapodtak a klub amúgy
is szű kös jövedelmei.
Ugyanekkor az újvidéki városi tanács 5% - r бl 20%-ra emeli
ezt az adót, $ jelent đ sen sújtja az ottani sport f ejl б dé вб t.
A szabadkai Labdarúgó-Alszövetség augusztus 4-i igazgató
tanácsán a zentai játékosok ügyében úgy döntött, hogy szem el őtt tartva a most alakult Szentai AK nehéz helyzetét, valamint tekintettel Zenta város ѕportfejl ёdésére, megengedi,hoggy
Csonka, Biliczki, Jankovics, Szabó I. és Szabó II. nev ű játékosok barátságos é s nemzetközi mérk б zéseken ré ѕ ztvehes ѕenekNe
vezettek, rig egyesület pentán nem m űködött, Kanizsa igazolT
játékosai voltak.
A Keresztény Keгe ѕked đ Ifjak Egyesületének kebelében külön választmány alakult a Szentai AK anyagi ügyeinek intézésé
re, a választmány elnöke Ferenczi Pál. Határozatot hoztak
a
klubszolga fizetésér бl és lakásáról, valamint arról, hogy idényjegyeket és tréningjegyeket bocsátanak ki.
Július 29-én Zentán;Szentai AK - Bácska I. b. 2:2 /1:1/,
b.l.m., biró Drenkovics. F: Rosenfeld - Szabó I., JankoviceSzabó II., Kovács, Biliczki - Mészáros, Pajid, Bruckner, Cson
ka, Kuklis. Tartalékok Regdon, Borbély, Stern. A zentai G:
Bruckner és Csonka.
A Szentai AK intéz б je, Schlesinger Lajos lemondott tiszt
ббgér бl augusztus 1-é л , helyébe Komára Edét választották.
Schlesinger a szervezés alatt álló zsidó sportklubnál szándékozik megbizá8t vállalni, ezért mondott le eddigi tisztségé.

r ől .

Megválasztása után Komári is hamarosan távozik Zentáról,
igy az intézd tisztséget is Simon Mihály vette át, eddigi
edzés-vezeti tisztsége mellett.
1923. augusztus 5-én Zentán:Szentai AK I.b. - Old
boy
kombinált 3:0 /2:0/, b.l.m. Az öregek csapatában szerepelt tób
bek között Szegedi, Döme, Romolya, Guelmi лó, ljjházi, Halász,
Regdon, s a csatársorban Rosenfeld.
Ifjak
Augusztus 5-én Adán:Adai SC - Szentai Labdarúgó
18.

'

szerepelt
7:0, b.1. m.'A SZLI Adán a Szentai AK neve alatt
a plakátokon , miért is a Szentai AK vezet ő sége megtette a fel
jelentést az alszövetségnél az Adai SC ellen , sportszerűtlen
eljárás miatt.
A szabadkai Labdarúgó-Al в zövetség 1923/1924. évi I. osz
tál у ú bajnokságában résztvesznek a Zombori Sport, Bácska, Sna
badkai Sport, Zombori Amateur, Sloga, SZAND, ZeAK, Concordia,
SzMTC é ѕ a Kanizsai AK.
Augusztus 12- 4 n Zentán:Szentai AK - Kadima /Becskerek/
6:1 /2:0/, b.l.m., bir б Matkoviá. F: Rosenfeld - Jankovics,
Szabó I. - Borbély , Homolya, Kovács - Mészáros , Szab б II. Biliczki, Csonka, Eisel. Tartalékok Regdon, Kuklis, Stern, Halász. A zentai G: Biliczki, Csonka /négyet egym£ ѕ után/ és
Homolya félpályáról.
.
Augusztus 15- 4 n Zentán:Szentai AK - Sloga /Szabadka/ 1:0
/1:0/, b.l.m., biг ó Matkovi ć . F: Rosenfeld - Jankovics, Szabó
I. - Kovács, Homolya, Szabó II. - Mészáros, Paji ć , Biliczki,
Csonka, Eisel. Tartalék Hal£ ѕ z , Stern . G: Mészáros.
Augusztus 15-én Kanizsán: Kanizsai AK - Szentai AK I.b.
4:1, b.l.m. F: Regdon - Slavni ć , J£vorszky - Urbán, Borbély,
Mészáros I . - Mészáros II., R£cz Szab б , Danсвб , Kuklis,Matid.
Tartalék Gy őri, Erdélyi.
Augusztus 19-én Zentán:"Duda Makkabi" /t ј vidék/ - Szentai AK. 1:0 /0:0/, b.l.m.,bi г ó Segedinski. A zentai csapat fölénye ellenére , 11-esel vesztett . F: Rosenfeld - Jankovics,
Szabó I. - Kovács, Homolya, Borbély - Mészáros, Paji ć , Bilicz
ki, Csonka, Eisel. Tartalék Halász, Stern. Rekord в zámú közönség.
Augusztus 26-án Zentán : Schwbische /Becskerék / - Szentai
AK 1:0 /0:0/, b.l.m., bir б Drenkovics.
A hazenna /kézilabda/ organizálását a Jugoszláv Atlétikai Szövet нég vállalta magára.
igy
1923 . augusztusában , mint minden nagyobb városban,
Zentán is megalakul az Olimpiai-Bizottság. Elnök Teši ć Milivoj, alelnök Ferenczi Pál, titkár Simon Mihály, pénztáros dr.
Fel вőhegyi András, választm£ny Döme László, Radivoj Dragin,Bi
liczki Ferenc, dr . Keczeli M. Ferenc , Homolya Nándor, dr. HaT
ram Nándor, Nagy János, Botiidar Mati ć , Újházi Imre.
6:0
Szeptember 2-án Zentán:Szentai AK - Becsei "Soko"
/1:0/, b.l. m., biró Rácz . F: Rosenfeld - Jankovics , Mé в zárosLovác ѕ , Homolya, Borbély - F£brik, Csonka, Biliczki, Paji ć ,
Eisel. Tartalék Urbán, Szabó II. G: Paji ć , Csonka, Biliczki,
Csonka, Eisel, Fajid.
Szeptember 8- 4n Zentán:Szentai AK I.b. - SzLI 2:l,b.l.m.
Szeptember 9-én tartotta a helybeli zsidó ifjúság egylet
té alakuló közgyű lését. Az alakulás célja a közmű vel ődés ész
sport el бmozditása. Elnökké Schweiger Hermann f őrabbit,kultúr
elnökké dr. Glücksthal Gézát, sportelnökké dr. Holló Dénest
és vigalmi-elnökké Riser Istvánt választották meg.
.19.

Szeptemberben a Suáakon megtartott Zombor-Sutiak váro вkőzi úsz б- és vizilabdamérkб zésen Jámbor Elemér, mint zombori
versenyz ő jele вkedett a megnyerte az 50 m. oldalúszást 34,3
mp. id ővel /4/a/; a vizilabda-mérk бzéaen is jó volt.Ugyancsak
az 6 érdeme, hogy Zombor nyerte a 4 =50 m. vegyes-férfivált бt,
az általa 3-4 méterre növelt el бnnyel.
1923 szeptember 9-én Zentán Szentai AK - Zsombolyai SE
7:0 /4:0/, b.l.m., bird Matkovid. F: Rosenfeld - Jankovics,Mé
ezáros - Borbély, Kováca, Andrejev - Pajid, Csonka, Fábrik,
Biliczki, Eisel. G.: Csonka, Biliczki, Pajid /2-2/ és Rosenfeld 11-eabdl.
szeptember 17-én Zentán:Szentai AK - Szabadkai Sport I.
b. 2:1 /1:
0/ b.l.m., biró Drenkovics. F: Rosenfeld - Mészáros
I., Mészáros II. - Borbély, Kovács, Adrejev - Fábrik, C вonka,
Biliczki, Faji', Eisel. A zentai G: Rosenfeld /11-esb бl/ Caon
ka.
Végre elérkezett az id б , hogy a Szentai AK startolhatott
az аlazővet вég II. osztályú bajnokságában, az 1923/24. bajnoki évadban. A csapatokat két oaztályba sorolta az alszövetség,
éspedig
Dunamenti-osztály: Kulai SC, Verb"zi SC, Zombori GD.
Apatini SC, Bajmoki AC., Verbászi Amateur, Palánkai "Sloga",
Nemesmileticsi Soko".
Tiszamenti osztály: Törőkkaniz вai SC, Topolyai SC,Sza
badkai RAD, Adai SC, Horgosi AC, Szentai AK, Szabadkai Amate
ur, Bec нei "Soko".
1923. szeptember 23-án Horgoson: Horgosi AC - Szentai AK
2:1 b.l.m., Bir б Ráez /Horgos/. A zentai csapat az I.b. egy űt
telével szerepelt tekintettel arra, hogy az el ѕб csapat Zertán a "Juda Makkabi" ellen játszott.
1923. az etember 23-án Zentán: Szentai AK - "Juda Makkabi" 1:1 /0:0/, b.l.m., bird Segedinski. F: Zenta: RosenfeldJankovica, Mészároa - Kovács, Homolya, Borbély - Fábrik, Cson
ka, Biliczki, Faji', Eu ler; Makkabi: Hajós - Kiss, BergerLászló,
. Weisz, Ellbogen, Kacaf - Jankovics, Fischer, Radó,
Morgenstern.
diákmérk6zé ѕek:
1923. szeptember 23-án Zentán.f бgimn.
F бgimn. VIII. magyar o. - F бgimn. VII. magyar 0. 2:1 /0:1/,
b.l.m., bird Mezei. A VIII. F: Friedmann - Szabó, Magó - Biro
lin, Weidinger, Prekajski - Guttmann, Scheer, Zics, Berg'
Sándor. A VII. F: Schumacher - Tdth, S оhwartz - Klein,.Sz бke,
Üjházi - Fehér, Selinger, Kovác в , Heinrich, Horvát.
= F бgimn. VII. magyar o. - F бgimn. VI. magyar o. 3:1 /2:0/,
b.l.m., bird Selinger.
= F'5gimn. V. magyar o. - F бgimn. V. szerb o. 2:1 /0:0/,b.1.m.
bird Pajiá.
Szeptemberben a Szentai Labdarugd Ifju ѕág csapata beleol
vadt a Szentai AK e вΡapatába; játékosai már játszattak
23 án
Horgoson, ahol Wolland, az I.b. csapat uj kapusa nagy sikert
aratott.
,
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Október ? én a Keresztény Keresked б Ifjak Egyesülete a
Szentai AK ifjú еágával együtt "virágbálit " rendezett a Nagy vendégl бben , melyen a hölgyek virággal diszitett toalettekben
jelentek meg. Rendez6bizott бб g : Kaszá István, Biliczki Vince,
мбе záro в Vince, Lengyel József, ifj. Újházi Imre és Ferenczi
Dezs б .
Október 1-én Zentán : Szentai AK - S ZMTC /Szabadka/ 1:0
/0:0/, b.l.m. az olimpiai-nap alkalmából, bir б Segedinski.
F: SZAK: Rosenfeld - Borbé]y,Jankovics - Andrejev, Romolya,
Kovács - Eisel, Csonka, Biliczki , Bruckner , Мé ѕ záros; SZ MTC:
Lulid - Kiss, Beretka - Berger, Czénxai, Kilter - Gálfi, Iarkovió, Bécs , Barna II., Szilák . Bruckner Lászl б , aki katonai
szolgálatát töltötte Csakovecen , mint huszár , ahonnan engedély nélkül jött haza Zentára , a igy játszott a csapatban, a
II. félid ő 35 . percében lábát t đrte . G: Csonka.
Október 1 - én Zentán f 8gimn. diákmérk ő zések:
= F бgimn. VI . magyar o. - FBgimn. IV . magyar o. 1 : 0,b.1.m. bi
r б Guttmann.
= F бgimn. VIII . magyar o. - Fógimn . VII. magyar o. 1:0 /1:0/,
b.l.m., biгó Nagyabonyi. A VIII. o-ból Bokor, Sziklai hiányzott, kitűnt Szabó, Weidinger, Éberl.
= F őgimn. V. magyar i. - F6gimn. VI . magyar o. 2:0 /1:0/ b.l.
m., b гб Guttmann . G: Obert.
1923. október l-én az alszövet аég felfüggeszti a SzАK já
tékjogát két hétre , mert megalakalásakor néhány játékosát iga
zolatlanul szerepeltette . Az ítélet méltáлytalan és sérelхe в ,
mert a büntetést még annak idején kellett volna kiszabni,
nem pedig most a bajnoki idényien, amikor emiatt a csapat baj
foki pontokat veszit.
Október 1 -é n a labdarúgó alszövetség hivatalos közlemény
ben adja a Szentai AK fényképes igazolványokkal igazolt јбtékosainak névsorát a következ őkben : Andrejev Nikola, Kovács
Géza, Vig J б zsef, Hadler Lajos , Homolya Nándor , Regdon Poldi,
Rosenf eld György , Jávor е zki J б zsef , Janđovice István , Burány
Ferenc, Biliczki Ferenc, Borbély János, Bruckner Lászl б , C Bi n
ka Lajos, Eisel Lászl б , Paji ć Slavko , Fábrik Ferenc, Gál Јбnos, Kuklis István, Kuklis Károly , Lakatos Vince , Urbán István, Gydri Aladár, Dancsб J б zsef Mészáros Мd kl ба
мбвzárós
J б zsef, Matid Božidar, Nagyabonyi Sándor, Stern Béla,
Rácz
Szabó Ferenc , Szabó Sándor , Szabó Imre , Slavni б .Alekeandax.
Október 14 én Zentán F őgimn. VIII magyar o.
F бgimn.
V/VI. komb . magyar i. 1 : 1 /0,:1/, b.l . m., bir б Bokor /VIII.p./
majd pártoskodása miatt Rosenf eld. J: Simonyi /VI./, Kocsis
/VI. /, Bü n /V/, Obert /V./, Weidinger , Be rgel,Forgáes /mindannyian VIII.
Az al вzövetség okt őber 15 -i közlemé юуe szerint az igazolt játékosok további névpora : Krausz Ernő , Gábor István,Gyб
ri László , Sternberg Tibor, Wolland József én Fehér Illés.
A belügyminisztérium jóváhagyta október 15-én a özentai
AK alapszabályait 15051/1923 sz.a., igy a S zАK
megkezdhette
rendes egyesületi életét.
-
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Az els đ bajnoki mérk đ zés:
1923. október 21-én Szabadkán : Szabadkai Amateur - Szen
tai AK 1:0 /0:0 /, II. oszt . B.i.II., bíró Varga. F: Amateur:
Skotnyár - Milojevid , Tikvicki - Bacsa , Sekulid, Sinkó -4lein,
Jackő , Zvekan, Jónás, Turinezky; SZAK: Rosenf eld - Mezei,Sla_v
nid - Borbély , Kovács, Andrejev - М észáro ѕ , Paji ć , Homolya,
Kuklis , Eisel.
Biliczki , Csonka, Jankovics 6 havi tilalma még nem járt
le, igy nem játszhattak.
Októberben a Szabó testvérek a SZAK-b бl kiléptek , Fábrik
pedig külföldre távozott , valamennyien az els đ csapat játékosai.
Október 21-én Zentán : Szentai AK komb. - TÖrökkanlzeaz AK.
6:0, b.l.m. /4/c/.

'

Október 28-án Zentán : Kanizsai AC - Szentai AK komb. 3:1
/3:0/, b.l.m.

.

Október 28-án Adán : Adai 30 - Szentai AK 1:0 /0: 0/,
oszt

.

тΡв .L.P:i., bir б Segedinski

.

II.

A mérk ő zés alatt a néz đ közön-

ség botokkal és kiabálással fenyegette a zentai játékosokat,
јбték közben benyomultak a pályára és еЈQЭа lyozt k a játék menetet. A mérk ő zés végén, mikor a csapatok az öltöz đbe mentek,
Dancsбt , a SZAK egyik jó játékosát késsel nyakonszurták. A
SZAK a mérk ő zést megóvta s az al в zövetség a SzAK javára igazolta a két pontot.
November 4-én Zentán : Szentai AK - Topolyai SC 1:0/1:0/,
,

II. oszt

.

B.L.. , bíró І.azi ć

.

G: Homolya 35. p. F: Rosenfeld-

Mezei, Slavnid — Borbély , Homolya, Kovács - Fajid , Kuklis, Gá
bor, Mészáros , Dancs б .
_
November 4-én Palicson : Palicsi SC - Slavija/Zenta/ 11:0
/4:0/, b.l.m. a szabadkai és a zentai ifjúsági bah
fokok között , bir б Kovács.
A "Jugoszláv Sportélet " vidéki hálózata még nincs kiépít
ve, s igy nem közli rendszeresen a II.a. é s II. b. osztály
csapatok eredményeit , leginkább csak a szabadkai nagy csapatok mérk đ zé ѕeiгől tud бѕit . Az ifjúsági csapatok mérk ő zéseir ől
sem tudósit.
November il-én a S ZA K mű soros sportestét rendezett nagyobb anyagi , mint erkölcsi sikerrel . A ѕ ze гepl ők tudásuk javát nyujtották de helytelenül válogatták össze az
еl đadott
darabokat , azok helyenként malacságot , kétértelmű , izlé вtelen
kitételeket tartalmaztak.
Az elj ő darab : " Mennyire marha tud lenni egy férj" c.bohб zat volt , melyben Kaszás János, Biliczki Vince, Mészáros
Vince és Wagner Bözsike szerepeltek . A "Biztos rév", "Samuka
a moziban " és a "Moly" c . egyf elvonásos darabokban ugyanezek
szerepeltek, kiegészítve Kiss Vilmossal, mint S аnukа , valamint T бt H. Mariskával , aki a "Moly " c. darabban szerepelt. A
mozi - kikiáltó szerepében Bruckner Aladár remekelt . Kiss Maris
ka ügyesen táncolt é s énekelt a "Cseregyerek " c. darabból.
Rendez ő Bubala Ignác tanitó . A táncolni vágyó hölgyekkel, egy
negyven tagu, ѕportifjakból álló gárda táncolt.
,

22.

A szabadkai labdarítgó al ѕ zövet ѕég torzsalkodásmentes, za
vartalan menetét bizto ѕitandó, a november 25-i közgyűlésen az
elnöki tisztrealagurski Babijant , alelnökké Pavlovié Bori
vojt választották.
A Szentai AK az ő szi bajnoki tabellán a 4. helyen végzett, a következ ő eredménnyel : a Topolyai SC ellen gy ő zött, a
zombori Amateurtól kikapott , a Horgosi SC és a szabadkai RAD
lemondták mérk ő zéseiket, az Adai SC elleni mérk ő zést a SzAK
javára igazolták, - viszont a SZAK letiltása miatt nem játszhatott , ѕ igy elvesztette a Becsei "Soko " é s a Törökkanizsai
AC elleni mérk đ zé ѕeit . Igy a tabellán , a Becsei "Sokon, a sza
badkai Amateur , s a Topolyai SC után a 4. helyet foglalta eg
7 4 - 3 10:7 8 összeredménnyel.
December 1-én az ország egyesülésének ünnepén, a Szokolegyesület kabaré- és tornaestet rendezett.
December elején a Szentai AK kéri az alszövet ѕбgt đl,hogy
a jöv őben minden bejelentett mérkő zésre hivatalból küldjenek
ki szövegégi bir б t.
A SzAK alapitá fitól kezdve 26 mérk ő zést játszott, 13-at
megnyert , eldöntetlenül végzett 6 izben , hétszer vesztett, adott 50 , kapott 25 gólt; Csonka 16, Biliczki 7 gólt rágott.
A mérk ő zéseken eddig 34 játékos szerepelt , legtöbbször készáros I . é s Rosenfeld.
December 17-én a Zentai Zsidó Ifjúság birkózócsapata a
zombori Amateur birkózóversenyén vesz részt 8 versenyz đvel.Az
összes indulók száma 62, az els ő négy helyezett között zentai
induló nem volt. Többek körött indultak a zágrábi Croatia, a
"Juda Makkabi", az Ujvidéki AK , a SZANB , Zsombolya és a Zombo
ri TK versenyzi is. A zentaiak hasznos rutint szereztek a
mérkő zéseken.
1923 . december 25-én a Keresztény Keresked ő Ifjak Egyletének sportszakosztálya tánccal egybekötött kabaréestet rendi
zett á zentai aranyifjuság szereplésével . El őadásra kerültek:
a Кlaz ѕ ik - féle vonósnégyes számai , magyar é s szerb dalokat énekelt Lapping Rózsika, apacstáncot lejtett Biliczki Bizsu
és Sztrilich Lajos, Sztrilich Lajos é s Bukovetz Imre táncdu
ettje , s a "Kelemen Palika" c. egy felv. bohózat Biliczki Bizsu, Auer Ilonka , Habram Maca , Dobos Gyб z ő , Bóbány János, Bukovetz Imre , Krausz József , Riesz József , Száraz János
és
Sztrilich Lajos közreтnüködésével . Rendez ők: dr . Keczeli
M.
Ferenc és felésége , dr. Habram Nándor.
December 26-án megismételték a kabaréestet.
1924. é v a párizsi olimpiászra való készül ődéi jegyében
kezd ődik.
1924 . január 12 . A Keresztény Keresked ő Ifjak Egyletériek
kebelében alakult Szentai Atlétikai Klub népkerti sportpályájának kiépitéséhez н züka б ge в összeg el őteremtése céljából, a
zentai aranyifj иság közreműködésével , az Eugenban mű soros
táncmulatságot rendeztek , azzal, hogy " külön meghívókat nem
bocsátottak ki, a rendezvényen bárki megjelenhetett a belép ő
dij lefizetése mellett!" A szerepl ők 1923 Karácsonyán oly•si23.

kerrel léptek már egyszer a zentai nyilvánosság elé, hogy a
január 12-i program el őadására Kanizsára is meghívták őket. A
január 12-i el бadason mutatkozott be az újonnan alakult ifjúsági vonószenekar. A "kacagtató est 01 mű sora: 1. Nyitányt játezott az ifjúsági zenekar ; 2. Szláv és magyar dalokat adott
el ő Lapping Rózsika; 3. "Ha megversz is imádlak én"apacstánc,
táncolták Biliczki Bizsu é s Sztrilich Lajos; 4. "Végkimerülé
sig bandázs nélkül " c. bohózatot eléadták Bukovetz Imre, Kráusz József és Riesz József ; 5. Az ifj . zenekar száma; 6. "A
vonósnégyes" c. tréfa, el бadták Auer Ilonka, Biliczki Bizsu,
Habram Maca , Bukovetz Imre, Dobos Gyб zб , Guelminó Sándor, Kra
usz József , Sztrilich Lajos, Malonyai Klári, Weber Károly,
Bukovetz Ferenc; 7. Közkivánatra Sztrilich Lajos é s Bukovetz
Imre táncduettje 8. Ugyancsak közkívánatra /harmadszor el őad
va/ a "Kelemen Palika " c. egy felvonásos hohózat,el őadták Au-er Ilonka , Biliczki Bizsu, Habram Maca , Bukovetz Imre, Bobány
János, Dobos Gyб zб , Krausz József , Riesz József, Száraz János,
Sztrilich Lajos. Rendez ő volt dr. $eczeli Mészáros Ferenc,
az ifj . zenekart Simon Mihály gimn. tanár vezette.
Január 13-án Kanizsán adták elv ugyanazt a programot a
SZAK műkedvel ői , a zentai aranyifjak , soha nem látott бгiási
;

közönség eldtt.

1924. január 20-án a zsombolyai birkózóversеnyen két zen
tai birkózó , a SzАK tagjai, mégpedig pehelysúlyban Mati ć, a
légѕű lyban pedig Keczeli a második helyre került.
csapatban
A labdaringó alezövetség döntése szerint egy
nem játszhat háromnál több külföldi játékos, ide ezámitva az
emigránsokat is.
Az 1924. február elején az Újvidéki AK és a február 17én a Zombori Amateur által rendezett birkózóversenyeken nem
indult zentai versenyz б . A zombori versenyen , a szabadkai Fir
rum szineiben indult a zentai származá еú Palkovics, aki köny-nyüsfilyban negyedik lett.
Jóváhagyott alapszabályok birtokában , a Szentai AK végleg önállósította magát és elszakadt a Ker. Kereskedi Ifjak
Egye ѕületétól a február 3-i közgy űlésen, melyen tisztikart vá
lasztottak.
Elnök lett Те L6 Milivoj, ügyvezet ő - elnök Ferenczi Pál,
alelnök Dragin Radivoj é s Szabó Mátyás , ügyész dr. Ferenczi
Antal, titkár Matić Božidar, intéz ő é s jegyz ő Simon Mihály,
orvosok dr. GiUcksthal Géza és dr. Szegedi Mihály, рбnztáro еok
dr. Fel ебhegyi András é s Rosenfeld Ottó , ellen бrök Biliczki
Vince, Ferenczi Dezвб , Gy őri Aladár , szeгtárosok Kaszás István és Nagyabonyi Sándor, в zámvizsgál бk Schramm Nándor, Slavnid Milivoj é s.Szab б Béla , választmányi tagok Bruckner László, dr. Habram Nándor, Biliczki Ferenc , Rosenfeld Györggy, Vujió Svetozar , Plavéi ć Božidar , Slavni ć Aleksandar, dr.Keczeli
M. Ferenc, Homolya Nándor, Guelmin б Sándor, Schüro Erna, ifj.
Kurucz Menyhért, Halász Sándor, Lengyel József, Újházi Imre,
Kovác вevic вΡ б zsеf . Póttagok Jankovics István, Sternberg Bé1a,Csernák
.
Lajos , Regdon Lipót , Mészáros Vince , Márkus Istvа
24.

A közgyüléa megadta a f elhatalmazást a i а bd űrugá - pálya
bekerítéséhez, s kimondotta a birk ć zć szako ~ žtály megalakul ~ sг t.
Február 11-én a SZAK megtartja els б választmányi ülését
Te či ć elnökletével. Elhatarozzák, hogy el đbb a klubházat építik fel, azután bekeritik a sportpályát. E célból deszka- meg
váltási jegyeket fognak kibocsátani, melyek еllenében a deszka-megváltok ingyen hirdethetnek saját deszkáikon.
A birkózó-szakosztály munkájának meginditá вárбl is tárgyaltak, a zsidó ifjúság birkózó-gárdájával egy klubközi versenyt terveznek, ha ez nem jön létre úgy háziversenyt rendeznek. A legmes в zebbmen đ en takarékoskodnak: a szabadjegyeket
bevonják, az egyesületi orvos lemond kocsihasználati díjáról.
Szabó alelnök tervezi a klubházat és felügyel az épitkezé ѕre.
A Jugoszláv Labdarugó-Szövegég február 9-i évi közgyülé
sén többek között határozatot hozott, hogy a katona és egyete
mi-hallgató játékosok az anyaegyegyesületükbe visszatérve azonnal igazolandók.
1924 . február 25-én Szabadka város bajnokságáéz't a SZAND
rendez országos birkózóversenyt Szabadkán, zágrábi, 'újvidéki,
zombori, zentai, zsombolyai és szabadkai birk б zók részvételével, 58 indulóval.
A végeredmény hajnali 4 órakor a következ б képpen
alakult:
Légsúly - 1. Keczeli /SzAK/, 2. Kelii /Juda Makkabi/,3.Schwarz
/Zentai zsidó Ifjúság/, 4. Király /Zombori Amateur!.
Pehelysúly - 1. Milovan č ev /Zombori Amateur!, 2. Sleck /Zombo
ri Amateur/, 3. Schlarger /Juda Л?akkabi/.
Könnyű súly - 1. ies ~ ecker /Zombori Amateur!, 2. Boanyák /Zom
bori Amateur!, 3. Csaplár /Zombori Amateur!.
Ki з középsúly - 1. Grbid /Croatia/, 2. Kohn /Juda Makkabi/, 3.
Sallay /Zombori Amateur!.
Nagyközépstíly - 1. Meer /Zombori Amateur!, 2. Bukvi ć /S Z ANІ)/,
3. Juhász /Zombori Amateur!.
Ezen a versenyen a SZ АK szineiben indultak: Hecki, Ste rn
berg Tibor, Keczeli /légsüly/ és Mati ć /pehelysúly/. A Zentai
zsidó ifjúság szineiben: Schwarz, Beck /légsüly/, Schwarz
/pehel súly/, Sándor, Fischer, Münzl, üogler /könnyű súly/,Hor
váth özép A. súly/.
kitűnt Keczeli támadásaival és Schwarz tehni
A
kajával. Ez volt a kés őbbi j6nev(f zentai birkózógárda
e1 ѕ3
országos jellegíf sikere, H&nig tréner szaktudásának eredmér~ye.
A szabadkai labdarúg б -alszövetség határozata értelmében,
a jöv őben minden átigazolás alkalmával a régi egyesület beleegyezése is szük ѕб ge ѕ , valamint annak igazolása , hogy az átlé
pó játékosnak nincs pénzbeli tartozása régi klubjával szemben.
Az 1923/24-es éveknek egyetlen könny űatlétikát ű z ő sport
embere Zentán Klazsik Imre, aki t~ .v ~.szt?1- ós:i ~ rendszeres ,
mindennapi futóedzéat tart a Népkert - Keresztes /kb. 8 km.
oda-vissza/ távon, kizárólag saját módszerét és beosztását
alkalmazva, nélkülözve minden edz đ i utasitást.

Márciusban labdarugó -mérk đ zé вeket tartanak országszerte
az olimpiai - alap javára , de ezeken zentai csapat nem vesz
részt .

Aleksandar Karadjordjevi ć , a Szerb-Horvát - Szlovén Király
вág, majd Jugoszlávia el вб királya é ѕ Mária, Ferdinánd román
király leánya házassága alkalmából , kölcsönös nászajándék cimén, a két ország közötti egyezség értelmében , az SHS és Román Királyságok között , köl čsönös határkiigazítást hajtottak
végre, mely alkalommal Zsombolyát és környékét Romániához csa
tolták, Módos é s Párdány községek ellenében . Ezzel a politika
i aktussal a zsombolyai sportolók többé nem vehettek rész т
környékünk sportversenyeiben és bajnokságaiban , ami jelent б s
veszteséget jelentett sportéletünknek.
A"Jugoszláv Sportélet " f ebruár 25-i számában örömmel állapitja meg , hogy a kimaradó zsombolyai versenyz ők helyett,
Zenta feltör ő ée sokat igér ő birkózósportja jelentkezett.
A szer- é s talajtorna is er б s lendületet kap ebben
az
időben . A helybeli fógimnáziuu fels бbb tagozatainak diákjai
tűnnek ki különösképpen ebben a sportágban , támogatva a Szokol-egyesület részér ő l . Különösen kitiinб eredménnyel ű zik ezt
a sportágat Vuji čió Milorad , Aradski Sever, Werner János,Csávossy Elemér, Tripolszky Aladár, Bordjoški Nenad, Radovi ć Lju
bomir és г ranko >Sever Mani Ć , Milan Stan č ulov Trifun Karabd,
.Aleksandar Pariid, Dragoljub Zikov. Szákoktatójuk Branko Lukač , a f őgimn . tornatanára.
A Jugoszláv Nehézatlétikai Szövetség /JTAS / 1924. február 20-án tartott tanácsülésén rendes tagokként felvette a
birkózószövetségbe a szabadkai Ferrum SC, Zombori Sport, Szen
tai AK, ujvidéki Juda Makkabi é s a szabadkai S Z AND klubokat.
A Zombori Amateur már korábbról tagja volt a szövetségnek.
A Vajdasági Autonom Sportszövetség /volt ifjúsági - szövet
ség/, 1924 . február 24-én tartotta közgyűlését , melyen megszervezték az ifjúsági labdarúgó - bajnokságot . Ezen résztvet tek: "Vardac ", PSC, RAK /volt Szabadkai Testedz(5 Klub/, PAFC
/kés őbbi Sparta/, " Kadirѕa" , szabadkai " Hakoah" , valamint két
zentai klub , a "Viktória" és a "Slavija ". A zentai klubok azonban csakhamar elálltak a bajnokságtól , annak lefolyásában
nem találjuk nyomát szereplésüknek.
A Jugoszláv Nehézatlétikai Szövetség felkéri a " Jugoszláv
Sportélet " szerkeszt đ ségét , hogy nyisson állandó rovatot hiva
talos közleményei számára, ѕ egyben, ez által váljon hivatalos lapjává.
A Szentai AK vezet ő gége elhatározta, hogy a pálya bekeri
tése céljából kibocsátandó deszkajegyek árát / a szükséges
oszlopok é s lécek árának beszámításával / 30 dinárban határozta meg . Több deszka tulajdonosa abban a kedvezményben részesül, hogy a kisorsolandó kerités-helyen hirdethet.
A f őgimnázium labdarugó-hírei:
Március 30 - án F6gimn . VI. magyar o. - F бgimn . IV. o. 0:0
b.l.m., bitó Sziklai . A VI-ból J: Kocsis I . é s Brezovszky, a
IV-b ől Kocsis II. és Löbl kapus.
,

2.

Március 30-ána РŐgimn. VI. magyar o. - F őgimn. V. magyar
o. 2:0 /0:0/, b.l.m. A VI-ból J: Simonyi, Brezi, Veindrich,
Tripolszky, az V-b ől Bün, Földi, Albert é в Skultéti.
Március 30-án rendezte a Szentai AK a Royal-szálló nag ~тΡ
termében els ő birkózó háziverser у t, nagyszám' el őkel ő közönség el őtt, a Zѕid б Ifjúság birkózóinak részvételével.
Eredmények: Légsúly - 1. Sternberg Tibor, 2. Bruckner Aladár, 3. Dani" József; könnyű súly - 1. Matid, 2. Krausz, 3.
Komári; középsúly - 1. Horvát, 2. Münz, 3. Spekla. A szünetben iskolabirkózást mutatott be az egyesület trénere, Нőnig és
a Zsidó Ifjúsági Egyesület birkózója, Schwarcz.
Keczeli nem vett részt a versenyen. A ver вenybir б ság elnöke Teši б Milivoj, a SzAK elnöke,/a Monarchia alatt Versecen
többszörösén kitüntetett neves birkózó/, tagjai dr. Habram
Nándor és Bruckner Lászl б , a SzAK választmányítagjai.
Áprilisban folynak Zentán az ifjúsági bajnoki labdarug(
mérk ő zések, de csak egy eredményt ismerünk, mégpedig a Spárta
-Slavija 3:0, mer it a Slavija meg nem jelenése miatt, ellenfele javára igazoltak.

A Zentai Zsidó Ifjúsági Egyesület áprili в 6-án klubközi
biг kózóveraenyt rendezett, melyen a SZAK 21, a Zsidó Ifjúság
pedig 15 pontot szerzett.

Az eredmények:
Lég в iály - 1. Schwarc II. КZsI/, 2. Lrausz,/SzAK/, 3. Dancsó /SzAK/, 4. Sternberg /S Z AK/.
3.
Pehely"ly - 1. Andrejev /SzAK/, 2. Mati б /SZAK/,
Schwarc I. /ZsI/, 4. Vogler /ZsI/.
Könnyű "1y - 1. Spekla /SzAg/, 2. Gruik /SzAK/,3 1scher
/ZsI/, 4. t еncsik /SzAK/.
Kisközépsúly - 1. Veiss /ZsI/, 2. Kahn /ZsI/, 3. Mati б
II. /SzAK/, 4. Klein /ZsI/.
A versenyen felt űnést ke ~rtett Gruik, aki kell ő tréning
mellett komoly esélyekkel indulhat akár az уrszágos junior
versenyeken is.
A "Jugoszláv Sportélet" áp гili а 4 -i szárában hirt ad arr бl, hogy az ríj találmány, a rádió is a sport szolgálatába
állt, - naiv esodá.lkozás в al közli a helyszini közvetítések új
módját: New Yorkban egy ismert uj еágiгб els ő izben alkalmazta
a hirszolgálát leggyorsabb módját, a "rádióközvetítést". Megjegyzend ő , hogy rádió Zentán csak 1925. évben jelent meg, s
hamarosan el is terjedt városszerte.
A SzAK a vásártéren is felszerelt /vendbehozott/ egy lab
dar'gó-pályát, s rossz id ő esetében ott tartja meg mérk ő zéséit, mivel ott nem áll meg a viz. A SzAK birkózo- ѕ z đnyege még
nem készült el, s.birközóinak emiatt hiányos a tréningje.
A Zsidó Ifjúság birkózó- ѕ zako ѕ ztályának intéz ő je Weiner
Ernő lett.
A Tisza magas vi:zállása miatt a népkerti labdarugó - pálya viz alatt 61 1, pedig az els ő tavaszi bajnoki mérk ő zés kitű zött határideje veszedelmesen közeledik.
27.

Áprilia 13-án a Szentai AK országos junior birközóversenyt irt ki, melyet Zentán az Eugen nagytermében tartottak
meg. Szabadka, Zombor és Újvidék veraenyz б i neveztek be,a zen
tai versenyz б kön kivül. Keczeli nem indult, mivel katonai
szolgálatát töltötte . A nevezés gyenge volt.
Eredmények:
Légsúly - 1. Schwarez / ZsI , 2 . Király / Zomb . Amateur/,
3. Neu /SzAND/, 4. sauerborn /Zomb. Amateur!. 19 induló.
Pehely sűly - 1. Statter /Zonib . Amat./, 2. Flosberger / Zombori
Amateur!, 3. Pécsi /Zomb. Arat.!, 4. Schwarc /ZsI/.12 induló.
Könnyü н úly - 1. Csaplár / Zomb . Arat. !, 2. Juhász / Zomb . Amat/,
3. Kranjski /Sz АND/, 4. Gieswein /Újv. AK/. 13 induló.
Közép A. súly - 1. Maširevi ć / Zomb . Amat. /, 2. Weisz / ZsI/, 3.
Kahn /ZsI/, 4. Palkovics /Ferrum/. 7 indul б .
Közép B . sti у - 1. Sümegi / Zomb . Amat. /, 2. Nikoli ć / Zomb. Ama
teur/, 3. Kemé П~V /ZsI/. 4 induló.
Az 55 induló közül 28 vidéki volt. A versenyt 500 f бnyi
közön ебg nézte végig , pedig hajnali fél 3 órakor ért véget.
Aprilis 27 - én Zentán : SZAK kombinált - Konkordia / Szabadka/ 2:3 /1:1/, b.l.m. A viz alatt álló pálya helyett a vásárté
ref játszottak , a közönséget omnibusz szállitotta a pályára.Fš
Rosenfeld - Slavni ć , Mezei - Kovács , lomolya , Andrejev - Kuklie, Jankovics , Biliczki , Paji ć , Mészáros . A zentai G: Mezei
és Biliczki.
Április 28-án Zentán : SzAK kombinált - Szabadkai Amateur
4:0 /2:0 /, b.l.m., bir đ Jackб . Az elđ z đ napon játszott játéko
sokból csak 4 ember játszott, a többi ifjusági játékos volt. Á
zentai F : Rosenfeld - ladler, Szabó I . - Gál, Krausz ,
Kovács
- Kuklis II. Rácz Szabó , Szabó II . Kuklis I., Dancsó . G:Kuklis
I.., Krausz , Kuklis II ., Szabó I.
1924. május 11-én Zentán : Szabadkai Sport I . b. - SzAK kim
binált 5 : 1, b.l.m ., biró Segedinski . A mérk б zé ѕ a II. f élid3
7. percében megszakadt a szakadó es б miatt.
Május 4 - án Zentán : Szentai AK - Adai SC 5:0 /3:0/, II.osz
tályú B . L.M. bir б •Segedinski. F: Rosenfeld - Jankovics, Szabđ
- Kovács, lomolya, Krausz - Kuklis II. ,Paji ć ,
Biliczki,
Slavni ć , Andrejev . G: Andrejev , Biliczki , Paji ć , Rosenfeld. Az
egész mérk б zés alatt Rosenfeld csak 2 labdát kapott.
Május 5 - én, a SzAK választmányi ülésén elhatározták, hogy
a népkerti labdarugó - pályát feltöltik , egyengetik é s kib đvi tik. A munkákat a napokban megkezdik.
Május 9 -é n Zentán : F őgimn . VI. magyar o. - F đgimn. IV. ma
gyar o. 11:1. b.l.m.,•biró SZBke A VI. o . góljait Göttche /5`,
Brezi /2/, Tripolszky , Rosenberg , Kocsis és Simonyi rugták. Si
monyi öngolt is fejelt. A IV. o-b бl kitűnt Horváth és Kocsis
.

A Szentai AX engedélyt kér az alszövet еб gt đl, hogy az egyesület trénere Laki István barátságos és nemzetközi mérkе zéseken résztvehessen.
A Szentai AK rendezésében , a zentai sportpálya kiépítésének céljaira , május 17 - én a Kanizsai Sport Egylet mükedvel бi
22.

szinrehozták Zentán Kálmán Imre " Мágnás Miska " c. 3 felt'. ope
rett јб t , nagy siker mellett . A kanizsaiak a kiser ő zenekart
is magukkal hozták. Szerepl đk Kaloper Béla és Maca, њ iiner
Pál és felesége, lati ć Milivoj, Balázs Maca, Reisinger Ármin,
Mé з záro в István, Balázs Bözse, Schiller Maca, Vajda Piri, Va,
Mihályi
da Boris, Valkó Bözsi , Csik б s János , Ba1áz5 Ferenc ,
Tibor, Muhi István.
Utána bál volt. Ü18helyek 30, 25 és 20, állóhely 15, kar
zat 10 dinár.
Május 18-án Zentán: Szentai AK - Kanizsai SK 1:0 /0:0/,
b.l.m., biró Drenkovice . A kanizsaiak életveszélyesen játszot
tak, e ѕapatkapitányukat ki is állitották . F: Rosenfeld Fekete, Szabó I . - Krausz , lomolya, Kovács - Kuklis II.,Paji4
Biliczki , Slavni б , Andrejev /Njika/.
Május 17-én és 18- án a Zombori Amateur rendezésében fol ~~
tak le Zomborban A Jugoszláv Nehézatlétikai Szövegég 1923/4.
évi birkózóbajnokságáért kiirt versenyek , melyen a következ đk
indultak : Zombori Amateur 17, újvidéki Juda Makkabi 5, NAK 4,
Vinkovci 3, SZAND 3 , zágrábi Croatia 2 , Sziszek 2 ,
Zombori
Sport 2 , Szentai AK 1 /Hđnig/ birkб zója. H đnig a többszörös
bajnok Ma irevi бtyel kerültösaze és vesztett : Az országos baj
nokságot rendre vajdaságiak nyerték , mégpedig : légsúly Hoffmann /Juda Makkabi /, pehelysúly Нбhn / Zombori Amateur , könnyű
s,iiy Wiesnecker /Juda Makkabi/, közép A. sá ly Grbi é /Zombori
Amateur/, közép B . súly Haas / Zombori Amateur /,
nehézsúly
Kiss /S z АND/.
Május 18-án ifjúsági labdarúg6 mérkб zé ѕ Zentán:
F бgimn VII. magyar o. - F бgimn IV/V. magyar o. kombinált 2:1 /0:1/, a kambináltból kit űntek Ruff, Bün, Albert, a
VII-b đl Kovács és Fehér.
Május 24- én Zéntán Törekvés / Zenta / - Szentai Labdarugó
Ifju вág / SzLI /, 2:1 /1:1/, b.l.m., biró Nagyabonyi / SZAB/. A
SzLI csak 8 emberrel állt ki. A Törekvés legjobbjai Kocsis I.
Bün, Simonyi , a SzLI- é Éberl.
Egy ezzel kapcsolatos hir a Jugoszláv Sportéletb ől: Mül
len Imre , a SzLI technikás esatára, a vizsgákra való készül8
dés folytán, erre az id őre lemondott a futballról, helyette
megfelel ő pótlást talált a csapat.
1924. má j us 24 -én Zeиtán: Szentai AK - 5zabadkai RAD 5:0
/3:0/, II. oszt. B.L.M., bird yrenkovics. G: Slavni Ć /2/, Biliczki Homolya, Kukli в II. F: Rosenfeld - Mezei, Jankovics Krausz Homolya, Kovács - Kuklis II., Pajió Biliczki,Slavni ć,
Andre j ev.
A Szentai AK 60 к 120 méter méret{ire nagyobbitotta
meg
labdarugó - pályáját.
1924 június 1 -én Zentán: Szentai AK - Sloga / SzabadkaL
1:1 /0:0/, b.l.m., biró Косвтаг . G: Slavni ć , F: Rosenfeld
5 гаb о I., ladler - Krausz, Homolya , Kovács - Kuklis II., Paji ć , Slavni б , Rácz Szab б , Mészároa.
3:0
1924 jiíniue 8 -án ,Zentán: Bácska I.b. - Szentai AK
/2:0/, b.1.m., bir б Segedinski. Az ellenfél a bird segédleté
.
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те гикё :зуč;d sére .
7~

.

1924. június 9-én Becsén: Szentai AK I.b. - Becsei "Soko" komb. 2:1 /1:0/, b.l.m. G: Kuklis II. és Mezei. J:Wollaid,
ladler, Kovács, Gál, Fehér, Mezei, Kuklis II. és Paji ć .
Vasutasok név alatt új sportegylet alakult Zentán, mely
nek szervezési munkái folynak. Az egyesület nem fejtett ki
semmi emlitésreméltó tevékenységet.
határozott,
A szabadkai Al вzövetség bírótestülete úgy
hogy Zentára nem küld bírót, amig a teе tületnek
Segedinski
biro megsértéséért nem adnak elégtételt. Ezzel szemben
a
S ZAK kifog. вolja a bíró ш 1Кk dését, pártoskodással vádolja a
birót, azonkivül Segedinski gólt ítélt a Bácska - S Z AK mérk5zésen Zenta ellen kornerb đl anélkül, hogy a labda a kornert
rúgó játékoson kivül, senki mást nem érintett, azonkívül •pedig indokolatlan 11-ejt itélt a S Z AK ellen.
Az Alszövet вб g igazgаtбtanácsa, június 21-í ülésén
a
S Z AK-ot 500 dinár pénzbünteté вre ítélte.
Júniu в 9-én gimnáziumi torna- és atlétikai verseny a nép
kerti ѕpoг tpályán. Zenekar kísérete mellett ritmikus gyakorla
tokat végeztek majd a tornaszereken kisebb csoportok tornamu
tatváлyokat mutattak be. Az ünnepély legszebb és legnehez еb
tornamutatványait a gi тnázium u.n. "kilence В " csapata mutatta
be Branko I,uka č tornatanár vezetésével. A "kilences" tagjai:
Sever Mani ć , Milan Stan čulov, Mílorad Vuji čié, Tripolazky Ala
dór, Trifun Karabaá, Aleksandar Pani ć , Dragoljub Zikov, Sever
Aradski és Nenad Bordjoški.
Ugyanaznap délel бtt folytak le az osztályközi és .egyéni
tornaversenyek, melyeken ré в ztvettek a gimnázium magyar és
szerb tagozatának összes o в ztályai. Az osztályv вr вenyeken elsd lett a szerb VII. osztály, második a magyar VI. osztály. A
f els б osztályok egyéni verserigeiben gydztesek: ezabadgyakorla
tokban Bordjoki Nenad /VII. sz .o./, korláton Bórdjoéki Nenađ,
nyújtón Pani ć Alekeandar /VII. sz. o./, távolugrásban Zikov
Dragoljub /VII. sz .o./, magas ццggrrósban Weiszrich Béla /VI. m.
o. /, súlydob á sban, diszkoszdobásban és föleslabdában Farkas
Baráti Lajos /VI.m. o./, futásban Gyetvai Béla /VII. Si. o./ .
A staféta-futást a szerb tagozat tanulói nyerték.
A siker Branko Lukač és Oskar Rusvurm érdeme.
Június 15-én Zentán: Szentai AK - Szabadkai
Amateur
4:1 /3: 1 /, b.l.m., birб Kova čevi б /lejvidék/, A birétestület
bojkottja miatt nem jött hivatalos bird Zentára, s igy a tervezett bajnoki mérk б zés helyett barátságosat játszottak.
G:
Biliczki és Slavnió /3/. F: Rosenfeld - Jankovics, Radler Andrejev, Kovács, Gál - Kuklis I., Paji ć , Biliczki, Slavniú,
Kukiis II.
Június 22-én Zentán: Szentai AK - Becsei "Soko" 3:4.Tréningmérkdzés. A bajnokinak kisorsolt mérkdzés helyett játszot
ták, mivel az alszövetség ismét nem küld$tt ki bírót.
1924. június 28/29-én a Zombori Sport kétnapos úsz бver
senyt rendezett sziszaki és zágrábi résztvev бkkel. Az 50 in.
junior gyorsdszásban második lett Osávo ѕsy /Zombori Sport/, a
zentai f бgimnázium tanulója.Ugyanitt ré в ztvett a
Zombori
Sport old-boya 4 a 50 m. vegyes stafétájában Jámbor
Elemér
,

5p .

/Zombori Sport /, ké ѕđbbi zentai sportvezet б , mint a staféta
második tagja, de mivel rosszul váltottak, a versenybir бѕág
ele đ helyüket megsemmisitette é s az együttest di е zkvalífikál
ta.
A Szentesi AK kifizette az alszövetség 500 dináros büntetését, hogy bir бt kapjon bajnoki mé гk б zéseire.
A S Z AK június 22-én, a tervezett bajnoki mérk đ zésre már
kiadta a belép б jegyeket , mikor é rtesült arról, hogy a mérk ő
zés az al szövetség intézkedésére elmarad . Igy nem maradt máš
hátra , mint az , hogy a jegyek árát vis ѕ zatéritse a közönyég
nek. Fennmaradt azonban 87 dinár , melyért nem jelentkezett
senki . A SZAK , hogy kiengesztelje az alszövet вéget , a nem ki
ván ujjat húzni vele , a fennmaradt összeget befizette az ohm
piai - alap javára.
1924. júniusában Ohridban katonáskodik több
vajdasági
labdarúgó, köztük zentaiak is, kik egy alkalmi
labdarúgó csapatot alakitottak a katonaság keretein belül, e
júrіuв
28-án , Vidovdánkor 4:2 arányban megverték a község sportklubjának több belgrádi játékosul meger б sitett csapatát . A katona-csapatban a Кбvetkez бk játв zottak: Nyári /Kanizsai AC/- Já
vorszki / SzAK/, Prisztál /Kanizsai AC/ - Fischer /Kanizsai AC],
Sarnyai / Kanizsai AC/, Novák /Kanizsai AC/ - Krausz / Szentai
AК/, Kova čevi ć /Becsei "Soko " , Borbély / Szentai AK ! , Labanc
/Adai SC/, Pla ~ ki / Šid, Srem/
A katonacsápat legjobbja Borbély volt, aki egymaga
2
gólt l еtt jók voltak még Jávorszki , Krausz, Nyári é s Fischen
Június 29-én Topolyán: Topolyai SC - Szentai AK
5:1
/2:1/, II. oszt. B.L.M., biró Or či б . Topolyából J:
Langhof,
Borsos , Janik és Szenti . A zentai csapat végig 10
emberrel
,

játszott.

Június 29- én Zeatán: Szentai AK I.b. - Törekvés
4:1
/0:1/, b.l.m. A mez бву legjobb embere Éberl /Törekvés/ volt.
Zenta város képvisel őtestülete június 27 - én határozatot
hozott, hogy a nagyréti 40-45. számú parcellák 25 éves bérleti jogát , sporttelep céljára a zentai Keresztény Kereaked б If
jak Egyesületére / Szentai AK/ ruházza át.
J І1.ius 9-én Ferenczi Pál a SzAK ügyvezet б elnöke lemon
dott , hely é be a választmány dr. Keczeli M. Ferenc ügyvédet vš
lasztotta . Egyben megállapodtak Csonka Ferenc vendégl б ssel,
hogy klubhelyi séget bocsát a klub rendelkezésére.
A labdarúgó - csapat eddig keresztben fekete - fehér
mezt
hordott , fekete nadrággal , most azonban Radivoj Dragin,a klub
alelnöke 11 új f utball-dreszt ajándékozott a csapatnak, a régi mezt ekkor váltotta fel a hosszában fekete-f ehér trikó
/az eddigi fekete nadrággal/.
Július 6-4.n Zentán т Szentai AK
Szabadkai Amateur 1:0
/1:0/, II. oszt. B.L.M.; biró StipiE. G: Paji- ć . A SzAK 3 tartalékkal játszott . F: Rosenfeld
Mezei, Jankovics
ladler,
Kovács, Gál - Kuklis II., Paji ć , Biliczki, Slavni ć , Кuklis I.
-

-

-

Július 13-án Zentán: Szentai AK - Becsei "Soko"
2:2
/1:1/, II. oszt. B.L.M., biró Csajági, A szezon legszebb
és
egyben dönt ő mérkő zése. F: Rosenfeld - Mezei, Jankovics - Had
ler, Kovács, Gál; Kuklis II., Paji ć , Biliczki, Slavnid, Kuklie I. A becsei csapatban J: Gortva, Pollák /Tojás/, Lozanov,
Kalenid, Dér, Szikra. G: Gortva 10.p., Slavni б 30.p., Gortva
67.p. Iviezei 72.p. /11-esb ől/.
Július 20-án a Szentai AK vezet ő sége csopo г tfé.nyképeket
készittet a Csonka-féle vendégl đ ‚L1ube1 у i •/ udvarán, azzal a f elhivással, hogy a fényképezked ők tű zzék ki az új egyleti jelvényt.
Az egyik képen a vezet б ség tagjai vannak: Hónig
Izsó,
Schüro Ernő , Márkus István, Kaszás István, Bruckner Aladár,
Slavni б Alekeandar, Nagyabonyi, Gyбri Aladár, Biliczki Ferenc, iјjházi Imre, Rosenfeld György, Halász Sándor, Mészáros
Vince, Biliczki Vince, Kuruez меnyhért, Rosenfeld Ottó, dr.
Fels őhegyi András, Simon Mihály, Teái ć Milivoj, dr. Keczeli M.
Ferenc, Homolya János.
A másik képen a labdarúgó-csapat aktiv tagjai
vannak:
Kovács Géza, Andrejev Nikola, Rosenfeld Ern ő , Kuklis Károly,
Rosenfeld György, Kuklis István, Mezei Mihály, Hadler Lajos,
Krausz Ernđ , Rácz Szabó Ferenc, Wolland József, Jankovics
István, Biliczki Ferenc, Slavnid Aleksandar, Homolya János,
Paji ć Slavko, Gál János.
1924. július 16-án a Szentai AK választmányi ülést tart,
melyen sz ő van az egyesület nehéz anyagi helyzeté гбl, a icorábbi hitelek rendezésér ő l. Ferenczi Pál, a korábban lemon nadott ügyvezet ő-elnök és felesége, a rendesnél két зΡ zerte
gyobb,. vagyis 500-500 dinár tagsági dijjal az alapító
tagok
sorába lépnek. Ferenczinek, az egyesület megalapitása körüli
érdemeit jegy z őkönyуbe iktatták.
Matid titkár lemondását tudomásul vették, helyette Sla_v
ni Ć Milivojt bizták meg a titkári teend ő k ellátásával.
A klub tagjai és pártolói július 20-án társasvacsorát г
_
deznek. .gy teríték ára 30 dinár.
Július 20-án Zentán: Topolyai SC - Szentai AK 1:0 /0:0/,
b.l.m., biгб Mazi ć . A TSC teljesitményének értékét külön is
emeli az, hogy alaposan meghendikepelve érkezett Zentára. Autója, melyen útrakelt, már a 18. kilóméternél felmondta a
szolgálatot, innen Tornyospusztáig két és fél kilómétert gyalog, tovább Zentáig kocsikon tette meg a hátralév ő 22 km- nyi
utat. Teljesen összetörve, 25 perccel kezdés el őtt érkeztek,
s mégis gy ő ztesként hagyták el a pályát.
Laki István a Szentai AK részére leigazolás alatt álló,
kitű nő fedezetjátékos, a csapat edz ő je, mivel Zentán nem talált megfelel ő alkalmazást, Zentáг ól Zomborba távozott.
Július 27-én Topolyán a szabadkai ` аг ' gó- alszövetség
II.a. és II. b. csoportjainak válogatottja tartott mérk ő zést,
eredmény 4:0 /1:0/. Itt zentai játékosok nem játszottak.
Az 1923/1924. évi szabadkai alszövetségi f utballbajnoksá
gok befejez ő dtek. A II.b. csoport tabellája:
~

1. Bec зei "Soko " 24, 2. Topolyai SC 21, 3. Szabadkai Amateur
21, 4• Szentai AK 19 , 5. Adai SC 12, 6. Törökkanizsai SC 8,
7. Szabadkai RAB 4 , 8. Horgosi SC 2 pont.
A Szentai AK 14 mérk đ zésének eredménye : nyert 9 , eldöntetlen 1, vesztett 4 izben , gólarány 29:14.
A Szentai AK eredményei a tavaszi fordulóban : SzAK - Becsei "Soko" 2 : 2, Topolyai SC 1:5 , Szabadkai Amateur 1:0, Adai
SC 5:0 , Törökkanizsai AC.3:0, Szabadkai RAB 5 : 0, Horgosi SC
3:0.

.

A szabadkai labdarúg б-al ѕzövetség igazgatótanácsa a Szin
tai AK által korábban felvetett kérdéssel kapcsolatban, a fŠ
szövetség el đ zetes megkérdezése után , közli a birói testület
tel, hogy érvényes a kornerból / sarokrúgásból / elért direkt
gól. Ezt megel đ zđleg egy hónappal , a Nemzetközi Szabályalkotó
Bizottság Londonban ülésezve fogadta ei a megfelel đ szabály i
lyen módon való megváltoztatását , mit ennek alapján a Jugo
в zláv Labdarúgó - Szövetség július elején szintén elfogadott.
Augusztus 15-én Becskerekeim tartják meg a becskereki
alszövetaég é s a szabadkai II. osztályu labdarúgó - válogatott
mérk őzését , melyet az alszövet вég igérete szerint Zentán kellett volna megtartani . Itt sem szerepelt zentai labdarúgó.
Jülius 26 án ѕziv в zб lhüdés követke ztében , 34 éves korában váratlanul meghalt a Szentai AK elnöke , Teši ć Milivoj városi f đ jegyz ő . A város tisztvisel đi kara é s a Szentai AK tagjai kisérték utolsó útjára, emlékbeszédet mondott dr.Kneževi б
polgárme ster é s dr. Keczeli Mészáros Ferenc.
Városunk lelkes " aranyifjai " elhatározták, hogy augusz
tus 3 -án rendezend ő kabareel őadás jövedelmével segitenek a
Szentai AK megcsappant kasszáján , hogy némileg megszabaduljon
a mostani szorult pénzügyi helyzetb đl . Az egyesületnek óriási
bef ektetései voltak a pálya haszonbérletének , a pályán 1 ~ v6
épületnek átvételével ; sportkeflékek beszerzésével , melyeket
a futballjáték jövedelméb ől fedezni nem tudtak . Az újabb bef ektetések , mint a pálya tervezett bekerítése, tribün és klub
házépités is sok pénzt kiván. A bevétel szezonátlagban 3000
dinár , a kiadás ugyanakkor 2500 dinár , ѕ igy az egyesület kéri
telen a közönség pártfogását kérni.
AK
1924. augusztus 2-án Zentán : íjvidéki AK - Szentai
Ko2:0 /0:0 /, b.l.m., bitó Kocsmár. J: Rosenfeld ,. Leach és
vács.
A szabadkai alszövetség július 30-án tartott ülésén
a
következ ő játékosokat igazolta a Sze ntai AK részére : Emil Aradski, Éberl Antal, Leach Károly.
Augusztus 18., 19 . és 20 - án volt az országos zsidó ifj ї-

sági szövetség ötödik zsidó ifjúsági szletje

,

melyet tfjvidé-

ken tartottak meg,Résztvettek rajta a zágrábi "Makkabi",
a
"Juda
szarajevói "Barkochba", a bródi "Iakoah", az újvidéki
Makkabi ", a becskereki " Kadima", az eszéki " Makkabi", zombori
"Ezra", a szabadkai "Hakoah". A zentai zsidó ifjúsági egyesület 11 verseny z đvel vett részt, de helyezéseket nem értek el.
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Augusztu а 2-án és 3-án a zentai " aranyifjúság " kabaréel6
adása, a Szentai AK rendezésében nagy sikert aratott. K o nfI
rál dr. Boschan Sándor ügyvéd, a táncokat Szab б Béla tánctanár tanitotta be. A mű sor a КÖvetkezб volt:
Harsányi Zsolt jelenete: "Az utolsб szó", el бadták Bi
liczki Bizsu é salonyai Klári.
Hintadal - a tű zoltózenekar ki ѕéretével énekelték Kla_
zsik Anci és Bukovetz Imre.
SZóll б si Zsigmond bohózata : " A bácsi " - el бadtákalo
nyai Klári, Dobos Gy бz б és Sztrilich Lajos.
"Babaszerelem" - mtidal, énekelte Benedek Andor,táncol
ták Biliczki Bizsu és Sztrilich Lajos.
Szenes Béla bohózata : " Az új fürd бme ѕ ter " - el бadták
Biliczki Bizsu , Bukovetz Imre, Dobos Gy б zó , Stöckl József és
Weber Károly.
Farkas Imre 1 fely . operettje :" A kis kadét " - el бadták Klazsik Anci , Benedek Andor , Bukovetz Imre é s Riesz
Јбzeef .

Liptai Imre 2 f elv. bohózata : " A lakodalom " - el őadták Malonyai Klári, Bukovetz Imre, Dobos Gy бz đ

,

Riesz József,

Sztrilich Karcsi , Sztrilich Lajos é s Weber Károly.
Az énekszámokat Klazsik Lehel é s Klazsik Imre kisérték.
Augusztus 10-én Zentán : Szentai AK - Schwgbische /Becske
rek/ 2:1 /1:1/ b.i.m., biró Kocsmár. A S ZAK f eifrissitette
csapatát fiatal játékosokkal , akik beváltak . A megerеd ő zápor
miatt a biró lefujta a mérk б zést a II. félid ő 30 . percében. A
csapat lelke ezuttal is Kovács volt.
Augusztus 6 án a SzAK - választmány elhatározza , hogy az
egyes külön szakosztályok,mint pl. a birkózószakosztály, kiadásaikat maguk tartoznak fedezni, amihez a klub csak havi 100
dinárral járul hozzá . A tagdíj - befizetéseket megszigorították.
A határozat nagy elégedetlenséget keltett a birkózók között.
A Szentai AK átszervezte labdarúgó-e ѕ apatát . Az öreg játékosokat ifjúsági játékosokkal pótolták . Az új csapat a kö vе tКе zб : Rosenfeld - Hadler, Mezei- Leach , Kovád, Gál - Kuklis II ., Paji ć , Éberl , Rácz Szabó , Dancsó . A csapat 6 hétig
gyászszalagot visel elnöke elhunyta alkalmából.
A szabadkai labdarúgó -alszövetség átszervezte a bajnoksá
gért küzd ő osztályokat . A zentai csapat az újonnan szervezett
-

II. osztályban kapott beo ѕ ztá вt.

Augusztus 15-én Zentán : Szentai AK - ZsAK-Konkordia komb.
4:2 /1:0 /, b.l.m., biró Kocamár. A két szabadkai csapat ekkor
fuzionált . G: Mezei /11-esb бl /, Kovács 65 p./büntet бb ől/, Kovács 70.p. /büntet đb бl /, Paji ć 85.p. J : Rosenfeld, Jankovice,
Mezei , Kovácѕ , , Biliczki , Paji ć , a szabadkaiból Matkovi ć , Svra
ka, Rogli ć , Cvetkovi ć , Duli ć és Strбbl.
A zentai els б vadásztársaság augusztus 16-án
tartott
tigztdjitó közgy ű lésén elnök lett dr. Pecareki Branislav üg тΡ
véd, alelnök Szarich Géza , titkár Ramadanski Ljubomir , рбnzta
ros Recskб János.
Augusztus 17-én Zentán : Szentai AK - SK Ferrum /Szabadka/
1:1 /1:1/, b.l.m., biró Kocsmár.
.
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Augusztus 24-én az "aranyifjak", mint a Szentai AK müked
vel ői Szabadkán a Népkö гben megismételték, az augusztus 3- I
kabaré programját. A Népkör a szinpadot a tágas udvaron állította f el, s igy a hatalmas közönség szépen elfért. A Szerepl ők óriási sikert arattak programjukkal.
El őadták Szenes tréfáját "Az új fürd бme ster"-t, a "Babaszerelmet", a "Lakodalmat", Bukovetz Imre és Sztrilich Lajos
groteszk táneo ѕ kupléját, végezetül pedig a "Kelemen Palika"
c. bohózatot. Rendez ő dr. Kéczeli M. Ferenc volt. Szánt6 Gábor dr., a Népkör elnöke meleg szavakban köszönte meg a vendégszereplést, a közönség percekig tartó éljenzése mellett.
Gördülékeny, ötletei, izlé вesen pointirozott számok voltak.
Szeptember 1 én a szabadkai labdarúgó-alszövet вég megejtette a II. osztályú egyesületek ѕorѕol"át az őszi szezonra.
A következ ő csapatokat osztották be a II. osztályba: Becsei
"Soko", Topolyai SC, Kanizsai AC, Zombori TK, Szentai AK, sza
badkaí "Sloga", Verbászi SC és Bajmoki AC.
A Szabadkai Amateur a százon kezdete el őtt feloszlott s
Konkordia beleolvadt a szabadkai ZeAK-ba, igy ezek nem in ~ u.
tak đnáll6 egyesületként az őszi szezonban.
Az al ѕ zövetség intéz őbizottsága a Szentai AK-hoz igazolta a következő játékosokat: Aleksandar Erdeljan, Ljubomir Radovió, Nestor Markovid, Riesz 'yula, Sugár Imre.
Az alszövet вég a következ ő csapatokat sorolta az
elвб
osztályba: Zombori Sport, Bácska, Szabadkai Sport, Zombori Amateur, SzAND, SZMTC és gúlai sC.
Egyidej űleg két III. osztály is alakult, éspedig A. Duna
menti--csoport: Apatini Amateur, Nemesmileticai "Soko", Verb ~
szi Amateur, Zombori ŽSA К , Moravicai "Jugovid", Bezdáni sC é$
Rб dsági SC; B. Tiszamenti-csoport: Adai SC, Törökkanizsai AC,
Szabadkai RAD Csantavéri AC, Szabadkai Ferrum, Szabadkai Tipografija és šzabadkai "Konobari" /Pincérek/.
Ebben az idóben a Jugoszláv Sportélet zentai tцdó нitója,
Rosenfeld György,"R.Gy." jelzéssel küldi be sportcikkeit kđ zlés céljából.
Augusztus 24-én Zentán: Zombori Amateur - Szentai AK 1:0
/1:0/, b.l. m., birő Segedinski. A szezon eg űk legszebb mérk6
zése. F: Rosenfeld - kezei Jankovics - Gál, Хотács , Bili сzkiKuklis II., Pajid, Lesch, bent, Dancsó. G: Csillag 40.p. A
zombori csapatbđl J: Sziklay, Klein, Csillag, May. A zentai
csapat nagy formajavulását Simon Mihály intézőnek köszönheti.
színjátszói, a zentai "aranyifjak", auA Szentai AK
gusztus 31°én Adán szerepelnek, az Adai T ű zoltó Testület felkérésére. Zentárбl számosan kiѕ érik a szimpatikus müvészgár dát.
1924. szeptember l-én.Zentán: KтΡi1ai SC - Szentai AK 3:0
/2:0/, b.l.m., bir б Mazid. Nagy érdekl бdé в mellett játszották.
A kólai csapatot Schaller, volt magyar válogatott irányitjF.•,
aki egymaga két gól is l őtt. A második félid őben, amikor Bim
liczki eredményesen fogta Schallert, a zentai csapat állandó
fölényben játszott, de gólt nem ért el. J: Biliczki, Radler,
Mezei, Jankovics.
35..
-

Szeptember 7-én Zentán: Szentai AK - Szabadkai
Sloga"
2:1 /0:0/, II. osztályu B.L.M., bur б Csajági. G: Biliczki. A
tüzolt бnap miatt nem volt nagy bevétel.
Szeptember 14-én Zomborban Zombori TK
Szentai AK 2:1
/0:0/, II. osztályu B.L.M. Más adat nem ismeretes a mérkózésr ól .
Szeptember 11-én rendkivüli közgy űlést tartott a Szentai
AK, melyen duszelnökké dr. P gc arsk l Branislav ügyvédet, alelnökké pedig Rudics Elek földbirtokost választották meg egyhan
gúlag.
A zentai csapat megóvta a szeptember 14-én, Zomborban el
vesztett mérk ő zést a biro szabályellenee itélkezései miatt.
Elhatározták, hogy az els ő csapat részére új cip őket eze
reznek be.
Választmányi tagokká Kiss Frigyest és Madarász L"zl б t,
póttagokká pedig Gy őri Istvánt és Zelinka Róbertet választották.
A szeptember 14-én Zomborban lejátszott, Zombori TK elli
ni mérk ő zést a Szentai AK megóvta a játékvezet ő szabálytalanságai miatt, itéleteit megváltoztatta a közönség nyomása alatt,
stb. Fischer részrehajlóan vezette a mérk őzést.
Szeptember 14-én Zentán: Szabadkai Sport I.b. - Szentai
AK I.b. 3:0, b.l.m. A zentai I..b. csapaton meglátszott a tréning hiánya, ad hoc csapattal nem lehet kisérletezni.
Szeptember 21-én Zentán: Szentai AK - Becsei "Soko" 2:1
/2:0/, II. osztályú B.L.M., biró Kocsmár. G: Rosenfeld 2. p.
/11-esb ő l/, Fajié 20.p. A becsei csatárok nem tudtak áttörni
a Jankov ice - Mezei gáton.
Szeptember 15 -én megkezdték működésüket a Zsidó Ifjúsági
Egyesület szakosztályai: a birkózó-szakosztály, valamint az
újonnan alapitott torna- és sakk-szakosztályok. Felhivják a
zentai zsidó ifjúеágot, hogy új tagok a hitközség tanácstermé
ben jelentkezzenek.
A Szentai AK-nak.korábbu befektetései miatt, körülbelül
Din. 60.000 adóssága van.
Szeptember 29-én a Jugoszláv Nehézatlétikai
Szövétség
hivatalos közleménye az igazgatótanács a szövetség tagjául
felvette a entau Zsidó Ifjúsági Egyesületet /Sen ćansko Jevrejsko Omladinsko Društvo/.
Szeptember 29-én Zentán: F őgimn. VI. magyar o. - F бgumn.
IV/V. magyar a. komb. 4:1 /3:1/, b.l.m.
Szeptember 28-án Kanizsán: Kanizsai AC - Szentai AK 2:0
/0:0/, II. oszt. B.L.M., biró C вajági. J: Losoncz I., Gruji ć ,
Szecskd, Karapan čiá, Kalmár, Brunczlik, Bálint, Losoncz II.,a
zentai csapatból Rosenfeld, Biliczki, Jankovics, Slavni ć . Fel
ázott pályán, állandó szitáló es őben játszottak.
Október 5-én Zentán: Verbászi SC - Szentai AK 4:1 /0:0/,
II. oszt. B.L.M., biró Krausz. G: Szép /3/ és Quiring, mug
Mengl öngólt rúgott. Nagy szél befolyásolta a mérk ő zés menetét.
"

:

:

36.

-

1924 . október 12 én Zentán : Szentai AK - Bajmoki AC 0:0
II. oszt . B.L.M., biró Mazi ć . Gyenge niv б jú mérk đ zé в , a sötét
ség miatt 8 perccel a rendes id đ el đ tt félbeszakították.
A zentai csapatnak , Zombori TK - val lejátszott labdarűg6mérkđ zése elleni óvását az alszövet вб g elutasitotta /5/.
a
Október 12. A Szentai AK vezet đsége a közelg đ télre
Népkertben korcsolyapályát akar léte н iteni , s e célból a váro
$j
si tanácstól bérbevette a régi korcsolyapálya területét.
melegedđ házat emel a régi helyén. A költségek fedezésére idényjegyeket bocsátanak ki. A.népkerti nagytavat rendbehozták.
Az egyesület vezet đ sége október 15 - én ertekezletet tart
sakkozó tagjaival a klub helyiségeiben.
Október 19 é n Zentán : Szentai AK I.b . - Tipográfia /Szabadka/ 4:0 /0:0 /, b.l.m., biró K đ szegi . J: Fehér , Gál, Matié,
Kuklis , Rácz Szabó.
Október 19 - én Topolyán : Topolyai SC - Szentai AK 0:0 II.
oszt . B.L.M., biró Kocsmár . J: Wolland , Mezei Homolya, az ellenfél csapatából Ocsenás.
Októberben a SZAK birkб zó ѕ zako в ztálya újra munkába kez
dett , a tréningeket a Keczeli -f éle vendégl ő П agytermében tar
tották . A szakosztály élén Mati ć Bdidar áll. A szakosztály
lérö3 távozott dr. Habram , valamint H đnig trénér.
Október 26 ágy tartották az u.n . " fels đ -terület " vadászbérlói körvadászatukat , melyen szerencsétlenség történt. Vartus földbirtokos két gyö yörü lováv аl behajtott a területre,
amikor is a lovak megbokrosodtak s đrült vágtatással belerohantak egy tanya fehér falába . Csak az egyik 16 /a jobbik/ ér
téke 12 . 000 dinár volt . Emberéletben nem esett kár.
A Sentai Ujság 1924. október 29-i számának hiányában, az
év utolsó labdarúgó mérk б zésének , a Szentai AK - Konobarski
SK /Szabadka/ X. 26-i eredményét é s eseményeit nem lehet rekonstruálni.
A S Z AK birkózóinak nemcsak a felszerelése hiányos, de al
kalniaa helyisége sincs , ahol gyakorolhatnának . November elej
vii H đnig tréner ismét átvette a birkózótréningek vezetését.
A korcsolya bérletjegyek Bakai János üveg - é s porcellánkeresked đ üzletében vásárolhatók , egész szezonra feln đtteknek
120, 12 éven aluliaknak 60 dinár . A korcsolyapálya felállítása tisztán az érdekl ődđ k akaratától é s támogatásától függ,
mert amennyiben nem akadna elegend ő számú jilentkez đ , úgy a
S иA$ vezet ő sége nem tartja üzemben a korcsolyapályát és a kö
zöПség nélkülözni fogja ezt, a nálunk 10 év óta szünetel đ
kellemes téli sportot.
-

-

-

November 30-án Becskereken volt birk б z бverse у , melyen
:

meglátszott H đnig tréner munkájának eredménye . Zsürielnök és
pentozóbiró Bruckner L"zl б volt , akinek érdeme az azonnali
pontozás rendszere , s a szünet nélküli menetek.
ve
A S Z AK 7. a Kadima 18 birkózát indított, a z entai
senyz đk mindannyian helyezést értek el , s a versenyt végig dominálták . A zentai csapat a dijakon kivül egy hatalmas, nemze
ti szinekkel átkötött babérkoszorút nyert.
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Eredmények:
Légsúly: 1. Sternberg / Z/, 2. Markon /К/, 3. Nagy /K/,4. вruck
ner /Z/.
Pehelyysúly : 1. KenderesiZ/, 2. Benceik / Z/, 3. Markon II/K/.
KönnytІ "ly : 1. Komára / Z/ 2, Franck /K/, 3. Gruik /Z/.
közép A . súly: 1 . Sorgye / Z/, 2. Kohn II./K/, 3. Нбnig /Z/.
Közép B. súly: 1. Graf /K/, 2. Salamon /K/.
Pontarány 16:13 Zenta javára.
November 23-án a Szentesi AK, az Eugen - szálloda szinpadtermébeп , mükedvel бi el őadásul egybekötött táncvigalmat rendi
zett. Eladták Ghéczy István népszinmüvét , a "Gyimesi vadvirágot" /6 /. Ugy anyagilag , mint erkölcsileg sikerült . Szerepl ők
Szeghe б Vilma , Reazler Ilonka, Polyák Marcell , Szabd Mariska,
Kurucz Menyhért , Fátyol , Halász Sándor , Mészáros Vince, Fenn
ozi Imre. Rendez ő Bubala Ignác, az énekszámokat Rebmann zenetó
nár és Fodor kántox kisérték:
November 30-án, a másnapi állami ünnep alkalmából Szokolakadémiát rendeztek a szokolok a Royal nagytermében , a követke
zб mü ѕorral. 1. A nevelésr ől - el őadja Dejanovid Berislav gimn.
tanár; 2. Katonai fegyvergyakorlatok - bemutatják a hely бгѕб g
altisztjei ; 3. "U boj" - a "Zrinjski -Frankopan " c. operából énekli a szolcol - énekkar; 4 . Botgyakorlatok - bemutatják a szo" Küzdelem"
kolifjak ; 5. Együttes férfi- és n бi- gyakorlatok
c., bemutatják a szokoltagok ; 6. Teni в züt б - gyakorlatok - bemutatják a n ői szolcol-tagok ; 7. Szertorna és szimb бlikus szabad
gyakorlatok.
A S ZAB ismét klubhelyiséget változtatott, december 13- án
tartotta klubavatását a Keczeli - féle vendégl бben, társa вvacsoгával egybekötve.
Vuji ć Sava földbirtokos és társai december 21-én körvadászatot rendeztek , az elejtett 150 nyulat a rokkantaknak ajándé
ko zták .

December derekán Zomborban megalakult a Vajdasági Birkóz бAl ѕ zövetség az alapi.tógyülé ѕen hét egyesület képvisel ői jele,

tek meg. Jelen volt a zágrábi f бѕ zövet вб g képvi ѕel б je is. Az
dj vezet бѕбget a megjelent klubok, "Juda Makkabi", NAK, becske
neki "hadima ", a SzAND, Ferruin, Zombori Sport és Zombori Ama=
teur

,

képvise7 6ib61 választották meg.
.

Megnyilt a népkerti kor овolyapálya , melyet szorgalmasan
látogattak a senior, junior és gyermeksportolók : dr. Biliczki
Ferenc, Csonka Lajos, a labdarúgó - csapat tagjai , Halmos Ilona,
dr. Huвzágh Nándor, Jávor н zky Janka, Bün Ferenc , Donát László,
Pollák Miklós , Branovaeki Eva, Molnár Ilonka é s Rózai, Werner
István, Megadja István, Tripolszky I еtvás, Dalba Jen б ,Gyetvay
Géza, Nagy Imre, Tóth Abonyi Tibor , Simon Mihály és Zsuzsa, Ni
koli ć Radomir , Matykó Jen б , stb. Versenysport , sajnos ebben
az ágban nem alakult ki.
A Zsid б Ifjúsági Egyesület 1925. január 11-én tartotta évi
közgyű lését a zsidó hitközség tanáоѕ termében , melyen a"Hagibor"
nevet vették fel.
A Szentai AK rendezésében a zentai "aranyifjúság " Ѕ zilveв z
teгkor ' mutatta be a "J' éjt Muki !" c. boh б zatot , melyet 5 nap
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alatt tanult be. Rendez đ dr. Keczeli M. Ferenc, sze гepl ők dr.
Beáli ć Demeterné , Biliczki Bizsu , Thurzó Rózsi, Habram Maca ,
Bukovetz Imre, Guelminó Károly , Bózѕб Péter, Weber Károly,
Riesz József és Benedek Andor voltak.
A Szentai AK,spoгttelepére egy második szolga-telepf elügyel đt alkalmaz.
A Szentai AK 1925. január 18- đn fér у esen sikerült kabaré
estet rendezett az Eugen-szinháztermében , az "aranyifjiiвágТ
közremű ködésével . Els ő szám : " Foxtrott a tanyán", szerepl ők
Bukovetz , B б z вб ; 2. Sztrilich Lajos és Bukovetz Imre táncos
kupléja ; 3• A "Sakk " c. bohózatban ezerpeltek Malonyai Klári,
Sztrilich Lajos és Dobos Gy őz ő ; 4. "MÜkedvel đ k Poc нolyagöreвő
lén".c. bohózatban Sztrilich és Bukovetz anyaszerepeket ját=
szott, kivülük Bózs б és Dobos szerepeltek; 5. a f őgimnáziumi
tanulók együttes tornagyakorlatai zenekisérettel.
Nobilis vendégek a körvadászaton , január 25-én . A helyi
vadásztársaságg vendégeként a közvadászaton résztvettek az ame
rikai konzul é зΡ alkonzul , továbbá a lengyel és az osztrák követ. Vadászat után vacsorával egybekötött mulatság volt. Öszн zesen 200 nyulat ejtettek.
Január 30 . A Keczeli - féle garázs által Zentán rendezett
els ő zentai sof őrképz ő tanfolyamot befeje zték, azon 11 helyi
hallgató sikerrel vizsgázott , közülük négyet , a 16 lóeтđв nél
nagyobb kocsik vezetésére is képe зΡ itettnek talált az újvidéki
autóforgalmi kapitányság és az ipa гfelügyel őség által dele gált szakbizott ебg.
A Székely és Társa cég sof őrképz ő tanfolyamának hallgatói: Kopasz Imre , Mikonya János , Dallos Ferenc , Dluhi János
és Szorc нik Márton január 26-án Tfjvidéken, a vajdasági soff бr

vizsgáztató bizottság el ő tt vizsgáztak.
Március 1 - én a szabadkai Ferrum rendezett országos birkó
zdversenyt , 72 versenyz ővel . A Szentai AK nyolc versenyz ővel
indult , legjobbja , Keczeli,betegsége miatt távolmaradt, A verseny legnagyobb meglepetése a SzAK birkózóinak szereplése
volt , akik az el ődönt őkt ől egészen a dönt đkig , ugyszólván ösz
szes ellenfeleiket dobták , s csak a dönt đben , a helyezéseké г~
folyó küzdelmekben maradtak alul. Igy Recskó

,

Gruik

,

Spekla ,

Komári , Tóth, Kenderesi , Horti é s Sternberg közül, csak az
utóbbi került az elad három közé , - második lett légsúlyban.A
Tudatlan
verseny legnagyobb botránya a listavezetés volt.
ami
vagy rosszakaratú listavezet é s folytán megtörtént az,
még soha é s sehol, hogy a zs ű ri magukat a birkózókat kérdezte
meg, estek - e már és hogy eddig hány gy ő zelmük van, emiatt a
végeredmény is hamisan alakult.
Érdekes a verseny epilógusaként Bruckner László sporttuddsitónak a Sentai Ujság március 4-i számában tett megjegyzése: "A Bác зΡmegyei Naplónak a vidéki bi гkóz бkrбl tett rosszindulatú kritikájára csak az a válaszom , hogy kár egy politikai
ujságnak a sporttal foglalkozni akkor, amikor még a politikához sem ért!"
Márciusban a Szentai AK vezet ő sége ismét pesti tr иnert al-

kalmaz, Lakit, hogy két komplett csapatot képezzen ki a tava39.

szi bajnoki évad megkezdése el őtt.
Az egyesület március 7- én tartotta évi közgyülé ѕét, a ve
zet бз égben helyet foglal /a vezet5ségi tagok nevei nem ismer
tesek/ kilenc doktori diplomás egyén, a f őggimnázium igazgató=
tanára és két másik tanár, egy bankigazgató és számos tekint'
lye в keresked ő é s iparos.
1925 . március 22- én rendezte a helybeli Zsidó Ifjúsági
Egyesület els ő or е zágos birkóz бversenyét, mely éjfélutón 3
óráig tartott.Résztvettek rajta a Zombori.Amateur, szabadkai
SzАND és Ferrum, újvidéki Juda Makkabi, becskeréki Slavija, s
Zentáról a Zsidó Ifjúság és a SzAK csapatai, összesen 68 indu
lóval. A legnagyobb meglepetésismét a SZAK birkázóinak jó
е zereplé ѕe volt, pedig csak az els ő három számban
indultak
versenyz ői. Eredmények:
Légsúly: 1. Szilágyi /Ferrum/, 2. sternberg /SzАK/, 3.
Tóth
/SzAK/, 4. Deak /Ferrum/; 20 indulóval.
Pehelys.ly~ : 1. Keczeli /SzAK/, 2. Szabó /SzАND/, 3. Nikió/Sla
vij лΡ~ , 4.Liš ćevi ć /Amateur/; 16 induló.
Könnyű súly: 1. Gruik /SzAK/, 2. Goldstein /SZÁND/, 3.Schwartz
/Zs. Ifj./, 4. Jenei /Ferrum/; 18 indul б .
Közép A. вú1 : 1. Falkovics /Ferrum/, 2. Bukovits /S ZÁND/, 3.
tЈrmđ s /Ferrum /, 4. Maširevi ć /Amateur/; 7 induló.
Közép B. súly: 1. Gráf /Slavija/,2. Juhász /Amateur /, 3. Bar
tók /Zs. Ifj./; 4 induló.
Nehézsúly: 1. Mehr /Amateur/, 2. Weisz /Zs.Ifj./; 3 induló.
A pontverseny: SzAK 9, Ferrum 7, szАND 6, Amateur 5,Zsid б Ifjúság és Slavija 4-4 pont.
A Sentai Ujság sporttudósitója kif ogásolta a rendezést,
mert az egyesület, zs űrijének elnökén és orvosán kivül "csupa
gyerekemberkékre bizta a verseny lebonyolitását, akik a xiivósnak ígérkez ő versenyt alaposan lerontották".
1925 . március 29-éré kitű zött bajnoki labdarúg б - mérkő
zést a Bajmoki AK lemondta, igy a ,Z AB játék nélkül jutott
gуб zelemhez.
Az egyesület edző je alapos munkát végzett a játékosokkal,
egyénenkénti oktatóst is alkalmaz.
1925 . április 5-én Zentán: Szentai AK - Topolyai AK 1:0
/0:0/, II. oszt. B.L.M., bíró Or čid. F: Wolland - Mezei, Szab6 I. - Borbély, Kovács ladler - Kuklis II., Paji ć , dг .Bilicz
Ici, Kuklis I., Radovi ć . G: Radovi ć , saroklövésb ől.
Aprili В 5-én el őmérkő zésként $Z AK I.b. - Törekvés 3:3.
A SZAK I.b.-b ől kitű ntek Kuklis István és Rócz Szab б Ferenc. A Törekvés F: skultéti István - Kocsis Nándor, Nagy Јбzsef - Gábor Menyhért, Bün Ferenc, Burány Béla - Ger ő István,
Kocsis Ferenc, Ruff István, Ullmer Teddy, Renká Pál.
április 9- 6 n a Keszeli-féle garázs második soff őrképz ő
új
tanfolyama vizsgázott. 12 soff őгhallgató, 2 úrvezet ő , 3
személyaut б és 2 teherautó állt ki a vizsgára, melyen sikeresen estek túl. Április 15-én kizárólag úrvezet ő k kiképzésére
nyit tanfolyamot a garázs.
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Zentán az autók száma rohamo an вza p orodik, április 1-én
28 autó volt magánkézben, ez a ѕz m napröl-napra. n ő ,
bár még soká nem éri el a szabadkait, ahol már 132 autó "robog, tiilköl és illatozik" - állapitja meg a Sentai IIjság. Az
ujság felhivja a rend еrkapitány figyelmét az utcán бri"i sebességgel vágtató autókra, s kéri a menetsebesség szabályozását, mug a lovak meg nem szokják az autókat.
Április 12-én Zentán: Szabadkai Sport - Szentai AK 4:2
/0:1/, b.l.m., birб Drenkovics . G: Mezei /11-esb ől / é s Paji Ć
saroklövésb ől . F: Wolland - Mezei, Szabó - Hadler, Biliczki,
Borbély - Sternberg , Kuklis II., Paji ć , Kuklie I., Rácz Szabó.

április 13 - án Zentán : Szentau AK - Ferrum 0:0 b.l . m.birб
Drenkovics. Eredetileg az I.b. csapatot jelölték ki játékra,
végin is egy kombinált csapat ját szott Huavét-hétf đn a szabad
kai csapat ellen.
Április 12 - n.és 13 án, a SZAK rendezésében , az "arany
ifjiíság " közremüködésével{, dr. Keczeli M. Ferenc rendezésében
szinrekerült Herczeg Ferenc " Gyurkovics lányok " c. igjátéka,
Szerepl ők:
mindkét este zaúfolá ѕig megtelt néz ő tér el őtt .
Thurzó Rózsika,Habram Maca,Rebmann Vi1ma,Kecskés Maca,Bilicz-

é

=

ki Bizsu,Rudics Sáru,Schmidt Bözsis a kis Ferenczi Ibu.Férfi

szerepl ő k Bózsó Péter,Guelminó Béla,Benedek Andor, Bruckner
László,Szoresik Miklós,Riesz József.
A görögkel еti Huevét két napjára, április 19. és 20-ra a
S ZAK lekötötte az SZMTC és a Pincérek csapatát.
ápruli ѕ 19 - én d.e. az SZMTC-b đl vonaton megérkezett egy
játékos , aki jelezte , hogy a csapat többi tagjai d.u. autóval
jönnek a mérkő zésre. Ennek alapján a $z AK készen állt a d.0-i
mérkő zésre , a közönség megváltotta a jegyeket é s várta az ellenfelet . Ehelyett a következ ő vonattal érkezett még két
S ZMTC játékos , de a csapat többi tagja nem jött meg . A SZAK,
hogy mentse a szituációt saját két csapatával játszott tré
ningmérkő zé ѕt , a kiadott jegyeket pedig érvényesitette másnap

ra.

Másnap azonban , április 20 án, Zent ára érkezett a Fincérek csapata helyett az Sz МTC komplett csapata, mely el ő zőleg
a Pincérek csapatával megegyezett a.eserét illet őleg El őz ő
napon autódefekt miatt nem jöttek. Irásban kötelezték magukat,
hogy a zentai csapatnak nyujtandó kártérité в fejében ј niuѕban egy mérkő zést játszanak Zentán.
Április 20-án Zentán : SzAK - SZMTC 4:0 /2:0 /, b.l.m.,biró Horvacki Petar. Er бѕ szélben játszottak . G: Kuklis I. 7.p.
• Radovi ć 10 . p. Radovi ć 67.p. Paji č 87 . p. J: Skultéti kapus és
-

Borbély .

április 26-án Becsén: "Soko " - Szentai AK 3:1, II. oszt.
B.L.M., buró Stipi б . Egész napon át zuhogó es đ után, bokáig
érő sárban és vizben nem lehetett reális játék. Zenta gól ját
a 88. percben l őtte Paji ć .
április 26 án Zentán : SZAK I.b. - Helybeli kombinált esa
-

pat mérk ő zésének eredményét nem ismerjük.
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A SZAK I. b. játékosai: Kocsis Náлdor, Nagy József,Kocsis
Ferenc, Rácz Szabó Ferenc, Sternberg Tibor, Gábor Menyhért,
Kökényesi András, Burány István, Ullmer Teddy é s Markovié Nestor kapus. Bird Rosenfeld György.
Május 3-án Zentán Szentai AK
Zombori TK 3 :2 /1:2/, II.
oszt. B.L.M., bird Stipi б . Felázott pályán,zuhogб es őben játszottak közönség nélkül. G: Biliczki.
Május 10 - é n Zentán: Szentai AK - Schwgbische /Becske rek/
0:0, b.l.m., bird Segedinski. A zentai csapat igy állt fel a
becskereki bajnok ellen: Wolland - Mezei, Szabd I . Borbély,
Kovács , Hadler - Kuklis I., Radovi ć , dr. Biliczki , Rácz Szabó,
Kuklis II.
Lengyel Menyhért " Antdnia " c. vígjátékát május 21-én az
Eugen- száll б nagytermében harmadszor hozzák színre a műkedvé
lik, a régi ѕzerepo ѕ ztásban . Az el őadás tiszta jövedelmét ezu~
tal a Szentai AK javára forditják.
1925. május 17-re hirdette a Sz АND kaitúrszakosztálya,hogy
Zentán, az Eugen-szálloda szinházte гmében el őadja Lehár"Lugemburg grófja " c. operettet , saját zenekarral . Kinos é s kellemet
len el őadás volt. A színházterem megtelt, az el őadás kezdetét
fél 9 órára hirdették._Már 9 óra régen elmúlt, amikor egy f ehérkesztyüs ur megnyugtatta a közönséget , hogy a zenekar még
nem érkezett meg, néhány percnyi türelmet kér. Közben köztudomásúvá válik , hogy a zenekar még este 7 órakor Palicson szórakoztatta a közönséget . Fél tiz, majd tiz óra , sokan felhőborod
va visszakérik a belép ő jegyet s távoznak . A kedélyesebbek csoportokban beszélgetve várnak. Féltizenegykor a zenekar helyett
megérkezett egy rozoga zongora , amit diadallal cipeltek a függöny elé s leültettek mellé egy kislányt, most már kezd ődhet
az el őadás . Így az el őadás éjjel negyed háromkor ért véget. Az
évek óta gyötört zongorán a kiséret legtöbbször néhány taktussal megel ő zte vagy lekéste az énekest . Az egész incidens nem
ártott Reiter Ilonka , Richter János és Veisz Babus m űvészi el ő
adásának. A tisztelt SZ ALAD és kulturszako в ztályának tisztelet
re "sok - sok j6kivőnság hangzott el!"
6:0
Május 17-én Zentán: Szentai AK - Sloga /Szabadka/
és
/4:0/, II. oszt. B.L.M., bird Csajági. G: Biliczki, Pajid
Mezei 2-2. Állandóan a szabadkai csapat térfelén játszottak.
A zentai zsidó ifjúsági egyesű let " Hagibor ", május 24-én
a Keresztesben, ping-pong - versennyel , amerikai ő rveréss еl,tom
bolával, tánccal egybekötött majálist rendezett tagjai és vendégei számára. A kirándulókat d.e. és d.u. autóbusz ѕ zállitotta.
Május 24-én Vajdaság 1925/1926. évi bi гкб zбbajnoksága Zen
tán a SzAK rendezésében , 42 indulóval . Eredmények:
Légsúly: 1. Aeczeli /SZAK/, 2. Tóth /SZ AK/, 3. Szilágyi / Ferrum/, 4. Neu /S Z ALAD
Seitz
Pehelysúly: 1. Szabó /Sz АND/, 2. Goldstein /SzAND/, 3.
/SZALAD/, 4. Barna /Ferrum/.
KönnyfS61 у : 1. Schwartz /Hagibor/, 2. Gruik /$Z AK/, 3. Recskó
/SzAK/, 4. Jenei /Ferrum/.
Közép A. súly: 1. Juhász /Amateur , 2. Bukvi ć /S Z ALAD/,3. Palko
SzAND/.
vice /Ferrum/, 4. Damjanov %
42.
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Közép B. súly : 1. Kincsei $Z AND/, 2. Weisz Hagibor/, 3. Ni4. Koméri /S Z AK .
koli ć /Zombori sport
Keczeli betegen is bajnok lett, melepetésre Tóth a többszörös bajnok Szilágyit gy ő zte le , Gruik öntusst vétett, igy
csuszott a 2. helyre.
A versenyen botrány is volt, a Kóbor-Goldstein mérk ő zés
miatt Kóbor és klubtár вa, Kohn sportszerűtlenül viselkedett
és megsértette a zs ű rit, miért is utóbbit kizárták és diszkva
lifikálték.
II.
Május 24-én Zentán: Szentai AK - Kanizsai AK 0:0,
oszt. B.L.M., biró Mazi ć . Állandó zentai nyomágy mellett hihetetlen szerencséje volt a kanizsaiaknak.
Május 24 - én Zentán labdarúgó-el őmérkő zésként : " Aranyifjú
вág"/Zenta /-" Cinegék" /Szabadka/ 4:3 /3:0/» kаb агбnібг kб zбв , bi
гб dr. Keczeli M. Ferenc. A zentai csapat fe1á11itésa:Benede&
Andor - Jankovice István, Dorogi József - dr. Bruder, dr. Pa
ni ć , Riesz Lajos - Homolya Antal , Dobos Gy őz ő , dr. Habram Jénos, Bruckner Lészló, Kaupert György. Tartalékok Weber Kéroly, Riesz József, Guelminб Béla, Szorc вik Mikl ба , Kaupert
Pál, Barsi Dávid.
A szabadkai csapat: dr. Mé в zéros I. - Horék K.,dr. Nagy
- dr. Lendvai I., Mijatov T., dr. Varga B. - Kolicin J. ,
Vojnió B ., dr. Krmpoti ć , Mé в záros T., dr. Szű cs F.
Június 7 -é n a f ő gimnázium tanulóifjúsága tornaversenyt
rendezett a népkerti sportpályán . A szerb és magyar tagozat
növendékei szabadgyakorlatokat , szertorna-gyakorlatokat, versenyfutást , vivést , magaвugгб t mutattak be.
1925 . június 11-én Zentán : Szentai AK - Becв ei " Soko"3:2
/0:2/, alszövetségi labdarúgó - mérk őzés az olimpiai - alap javéra, bird Mazi ć . A zentai csapat gбllövői Radovi ć , Kuklis II .
és Mezei / középcsatár/.
Június 14-én Zentán : Szentai AK - S ZMTC 4:0 /2:0 / b.l.m.
bird Segedinвki . G: Radovié 3.p., dr. Biliczki 12 . p. Paji ć
51. p., Mezei 60. p. A szabadkai csapatból jók voltak Barna
I., Barna II ., Švгaka é s a kapus.
Június 20-én, a francia-nap alkalmából, a Franciabarátok Köre a Szokol egyesülettel karöltve , esti programot adott
a Royal-Szálló disztermében . A Szokol - egye аület torna- és ver
Menyjátékokat mutatott be. .
Június 21 -é n, a vasárnapi program keretében в zintén tornamutatvényokat adtak el ő šzokalistéink.
5:0
Június 16-án Zentán: Ostmark /Bécs / - Szentai AK
/3:0/, nemzetközi b.l.m., bird stipi ć . Munkanap ellenére rekordszámu közönség nézte meg a bécsi proficsapat játékát. A
zentaiak nem egyszer veszélyeztették a béc е iek kapuját, egy
gólt l őttek is, de a bird nem adta meg.
Június 21 - én Zentán: Vrbészi sO - Szentai AK 2:1 /2:0/,
osztályu B.L.M., biró Priboj . A bird gyengesége és pértoskodása miatt a mérk ő zés botrб nyba fulladt , a közönség bea
nyomult a pályára . Az igazságos eredmény 4:2 lett volna
!,
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zentai csapat javára. Az amat бгizmuе nagyobb dicѕбségéгe, a
verbáв zi csapat zentai átrándulása még a professzionista "0 вt
mark"-nál is többe került. A szezon uto1 іб bajnoki mérkб zé ѕé

volt.

Július 8-án Zentán: Wienna Kricketter
Szentai AK 6:0
/3:0/, nemz е tközi b.l.m., biró segediiiski A bécsi amat őrliga
els б helyezettje, nemrég a világbajnok uruguaji csapattal ját
szott 1:1-et. Nagy számú fizet б és még nagyobb számú, a pá=
lyán kivülr бl nézб , nemfizet đ nézd e18tt játszottak
Kovács,
Borbély, Paji б önmagukat múlták felül, nagyon jók voltak Hadler, Radovid é s Mészáros . Eleб félid бben Wolland , a másodikban Skultéti védett. A Wiennában játszott Castro , az uruguaji
csapat világhirü нzélsб je is.
Július 19 é n Zentán: A Szentai AK labdarúgó pályán, majd
este a Royal-ban a helybeli Szokol-egyesület nagy tornaiinnepélyt rendezett a zentai, kikindai , szabadkai és az ö а sze в
környékbeli szokol-egyesületek közrem űködésével . Külőnösen ki
emelkedtek a kikindai, szabadkai és zentai tornászok вyujtón
és korláton bemutatott gyakorlatai , valamint a zentai " kilences" /"devetka "/ tornamutatványai . A belép бjegyikkel meg lehe
tett tekinteni az ugyanazon nap Zentára érkez б repül бgépeken
is a népkerti Szokol-pályán.
A zentai Zsidd Ifjúsági Egyesület " Hagibor" augusztus tán d.u. nagy népkerti mulatságot rendezett , este pedig az
Eugen-száll6 szinháztermében tán юcalegybekötött kabaréel бadá ѕ
volt.
Augusztus 2 án a zentai Keresztény Keresked б Ifjak Egyesülete is rendkivüli nagygy űlést tartott az Eugen színháztermében, a sportszakosztály autonomiájának ügyében.
Augusztus 9 én rendkivüli küzgyülé ѕ volt , melyen határoz
tak a Szentai AK végleges elválásáról az ar~yaegye еtilett бl.
1925. augusztus elején megváltoztak a Szentai AK egyesületi szinei . Az eddigi keresztben fekete -fehér mez / fekete
nadrággal / helyett a város szineit képvisel б , négy mez бre oiz
tott kék-sérga trikót viselnek a labdarugб -játékosok / fekete
nadrággal /, a kézilabdázó - nđk pedig kék bluzt / sárga hajtбkával/ sárga szoknyával.
Augusztus 2-án mutatkozott be a zentai zsidó
ifjúság,
"Hagibor" leány -hazenacsapata a becskereki zsid б leánycsapat
elleni mérkбzésen , utána a Szentai AK tervezett
barátságos
mérkб zést a becskereki "Kadimával ", de a mérkб zé еrбl
nincs
semmi adatunk.
Augusztus 15-én és 16-án országos Szokol-szlet Cirkvenicán, melyes a zentai ѕ zokolisták is résztvettek, a város palgármestere és dr. Zagorica Ivan kir. közjegyz б kieéretében.
Augusztus elején a belügyminiszter 57000 sz . a. rendeletet'adott ki az autбk használatárбl . A rendélet szerint, többek között , egy autó sem haladhat gyorsabban , mint a.trappban
haladó kocsi , ahol nagyobb t đmegek vannak az utcán, még ezt
a gyorsaságot is csökkenteni kell. űtcac вeréléвnél köteles
az autd az utca jobbra e вб ré в zérбl a következ б utca baloldalára váltani, ha ijed б s fogatokkal találkozik, köteles megáll
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benzinfüstöt
ni, s őt a motort is megállítani. A városban a
teljesen el kell zárni hogy a leveg őt a biiz és füst ne ront
ѕa.
Éjjel vagy ködben az autót ki kell világítani elél 2,hátul egy lámpával a városban teljes világit" tilos. Ha az
autó elindul köteles Bipolni vagy tiilkölni. Az autót az utcán
felügyelet nélkül hagyni nem szabad hosszabb utcai tartózkodás esetén köteles a vezet ő a motort teljesen 1eállitani. Aki
állapotban
igazolvány n' ІkйІ hajt vagy akinek autója rozoga
van és hajtja , az 15 napi elzárással é s 200 dinárral büntethe
t ő . Büntetik , aki az autó számát leveszi , hamis számot akaszt
ki vagy azt felismerhetetlenné teszi. Büntetik a vezet őt, ha
igazolvány nélküli személyt visz vagy engedély nélkül aut бver
senyt rendez , illetve abban részt vesz . Ha a történt szerencsétlenséget az autótulajdono е vagy vezet ő 24 órán belül a
rend őrségnél bejelenti , a felel őséget magáról elhárítja.
Fenti rendelkezések j б része mai szemmel nézve már meglehet ő sen nevetséges és naiv. Ezzel kapcsolatban érdekes гeжdeletet adott ki Csernye bánáti falu, mely u.i. megtiltotta ,
hogy oг szágátjain autók járjanak , mert rontják az utat és a
lovak ijedeznek az autótól A furcsa rendeletet a bánáti f đispán bizonyára megsemmisitette.
SK
Augusztus 15-én a SZAK lekötötte a jónevü Beográdi
/BSK/ labdarugó - csapatát , de az a mérkб zést táviratilag lemondta. Igy ezen a napon az egyesület labdadigói a helybeli
"aranyifjúság " osapatával játszottak.
El đmérkđ zésként mutatkozott be az egyesület fijonnan alakult két n ői hazena csapata . Külön érdekessége a mérk ő zésnek,
hogy a hazenások az egyesület áj szineiben / kék-sárga/ ját ezottak. Az eredményeket nem ismerjük.
Augusztus 16-án Zentán: szentai AK - Kosovo /Kikinda/5:0
/3:0/, b.l. m., bir б Rosenfeld /Hagibor/. A bánáti csapat esalódást keltett . A zentai csapat a II. f álid őben már nem ambicionálta a gб llő vést . .G: Fajid / 2/, Rácz szabó / 2/ és Burány.
Augusztus 16-án elmérkő zésként játszott Zentán a Ha gii
bor
SZAK 5:3/3 :2/, barátságos n бi hazena - mérkő zés, biгб
Neumann A jól ö вв ze в zokott Hagibor gy ő zött, mely augusztus 2.
án megverte a becekereki " Kordima " hazena-csapatát . A SZAK
jonnan alakult csapata lámpalázas volt de egyenrangú. A mérk đ
zés utol ѕб percéig 3 : 3 volt az eredmény . A SZAK csapata Megadja Böske - Matykó Marcella , Burány Ica - Szabó , Eta - széesé
nyi Aranka , Ldwey Margit, Bokros Manci, a Hagiboré Fischer Ma
riska - Kemény Rózsi, Bergel Ibolya - Ney Ella - Glüohsthal
Júlia, Rosenfeld Baba, Deutch Rózsi. A Hagibor trénere Rosenfeld György , a SzАK- é Bruckner Lászl б .
ZsAK- slavija /BecsAugusztus 23 án Zentán: szentai AK
kerek/ 7 :0 /5:0/, b.l.m., bir б Fischer /Verbász/. A jólépe в sá
gti ellenfél kata ѕ ztrбfáli ѕ vereséget szenvedett a rendkívül
Mezei, TOt - Hadler,
jól ját вz б hazai csapattól F: Wollaiid
Kuklis I., Burány, dr.-Biliczki Paji ć, Kuk
Kováс s, Borbély
lie II.
schwёbi вche
Augusztus 23-án Bicskerikin: szentai AK /Becakerek/ 5:0 /3:0 /, b.1.m., biró Tillinger
/schwübiache%
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Meglepetésre a S ZAK kombinált csapata , mely csupa fiatalokból
állott, saját pályáján verte meg az ellenfelet, mely legutóbb
Zentán 0:0 аг nуban játszott a SZAK el вб csapatával . F:Skulté
ti - Kocsis I., Nagy - Kökénye б i, Honolya, BUn - Heinrich, к
isis II., Rác, Uhlmer, Éberl.
Augusztus 23- 4n Zentán : Hagibor - Hakoah /Szabadka/ 10:1
4 :0/, barátságos f бΡi hazena-mérk ő zé е . Megsemmi зít б fölény.
Rosenfeld Baba egyaránt kitün бΡ t nyujtott , mint kapus és mint
csatár.

1бigkezd бdtik az alszövetségi labdariig б -bajnokságok,

a

zentai csapat a II. osztályú bajnokság egyik favoritja.

1925 . szeptember 6-án Kanizsán : Szantai AK - Kanizsai AC
/5:0/, II. oszt . B.L.M., biró Fischer . Zentáról 300 szurkoló kisérti a csapatot. G: dr. Biliczki, Paji ć , Radovi ć 2- 2.
F: Wolland - Szabó, Tót - Hadler , Kovács , Borbély - Kuklis I.
Radovi ć , dr. Biliczki, Paji ć , Kuklis II.
Szeptember 6-án Szabadkán : Szentai AK I.b. - Hakoah /Sza
badka/,
Augusztus 30-án Zentán : Szentai AK - Ferrum /Szabadka/ ,
b.l.m. eredményeik еt nem ismerjük:
Augusztus 30-ágy Zentán a S Z AR két n5i hazena - csapata
játszott egymással ennek eredményét sem ismerjük.
Szeptember 8-án Becsén : Szentai AK I.b. - Becsei "Soko"
b.l.m. nem tudjuk az eredményét.
Ugyanezen a napon játszott a szabadkai " Hakoah" , nбi hazena-csapata Zentán a SZAK csapatával, de ennek sem ismerjük
az eredményét.
Szeptember 12-én és 13-án nagy szokolünnepségek Zentán,
6 :0

melyen Bácska, Bánát, Belgrád és Eszék s, б ko]istai is résztvit

tik. Szombatos zenés fáklyásmenet volt dr. Kneževi ć Mild pJ
gármester tiszteletére. Vasárnap d.e. vendégek fogadása, felvonulás a F б térre. Utána közös ebéd. Délután a népkerti sport
telepen torna- és atlétikai-verвenyek, este az Eugen- в zállđ
disztermében szokolakadémia és népünnepély, utána bál volt.
A zászl б sze лtelési ünnepségen a város katolikus társa dalmi egyesületei is testületileg vettek részt. A zászl бt Pre
kajski Mills gör. kel. e ѕperi в-plébános szentelte f ii. A f đ té
ref Milorad Vukov üdvözölte a megjelenteket, 34 szokolegyle ~
küldötteit. Dr. Kneževi ć Miloá polgármester lelkes szavak ki„retében adta át a zászlót dr. Zagorica Ivan kir. közjegyz őnek, a helyi Szokol-egyi вület elnökének, majd Mani ć Vojin tett
esküt a szokoli в ták nevében a zá ѕ zl бra.
Szeptember 13-án Zentán : Szentai AK - Sloga
/Szabadka/
2:1 II. oszt. B.L.M. Több adatot nem immerünk a mérk бΡ zésr бl.
Szeptember 20-án Zentán : Szentai AK - Verbászi
Amat őr
9:0 /8:0/, II. oszt. B.L.M., beró Fira Horvatski. Úgy indult
a mérkő zés, hogy a II. félid ő végén akár 20:0 is lehetett vol
na. G: Radovi ć dr. Biliczki Paji ć é s Kuklie II. A II. félid бΡben 24 lövés ment az ellenfél kapujára bel бΡle 4 kapufa volt,
de az ellenfélnek hihetetlen szerencséje volt F: Wolland ,
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Mezei, Tdt - Hadler, Bün, Borbély - Kuklis I., Radovi ć ,
dr.
Biliczki, Pajié, Kuklis II.
<
Szeptember 27-én Zentán: Szentai AK - Ferrum /Szabadka/
4:0 /2:0/, II. oszt. B.L.M., bird Drenkovics. G:Radovid, Kuklie II., Paji Ć .
Október 4-én Zentán: a S ZAK I.b.labdarugó-csapata
játszott a f őgimn. szerb- magyar tagozatainak válogatott játékosaival a népkerti pályán.
Október 4 -én Becsén: Szentai AK - Becsei "Soko"
3:0
/1:1/, II. oszt. B.L.M., bird Mazi6. Zentáról több, mint 100an kisérték a csapatot Becsére. G: Pajid, aki messze kiemelke
dett a jó mezőnyb ől és Kuklis II. F: Wolland - Tót, Mezei Borbély, Bün, Hadler - Kuklis I., Radovi Ć , dr. Biliczki, Paji Ć , Kuklie II. Tartalékok Skultéti, Slavnid.
Október 7-én a doni kozákok nagyszer űen sikerült lovasba
mutatót rendeztek a zentai Népkertben, melyet több százra menő közönség nézett végig. Innen Csantavérre mentek lovasbemutatóra.
Október 11-én Zentán: Szentesi AK I.b. - Postások /Szabadka/ 2:1 /1:1/, b.l.m., bird Stipi ć . A Postások a keruleti
III. oszt, csapatok legjobbja. G: Fendrik, Rácz Szabó.J: Kocsis I., aki minden szempontból megérett, hogy az I. csapatban játszon, Kökénye еi, Sternberg, Fendrik /gyönyör ű korner rúgásaival/, Kocsis II., Sultéti, Uhlmer, Burány, Nagy.
Október 18-án Zentán: Szentesi AK - Topolyai SC 1:0/1:0/,
II. oszt. B.L.M., bird Csajági. G: Mezei 30 méteres azabadr ~igásból. Topolya csak 8 emberrel állt ki. A zentai csatárok
gyengék voltak.
Október 25-én Zomboг ban: Szentai AK - Zombori TK
1:1
/1:0/, II. oszt. B.L.M., bird Mangh. A vezet б gólt Paji ć sze
rezte, de a csapat nem tudott érv nyesülni a mélyen átázot Т
talajon, a szintén veretlen zombori csapattal szemben. Ez alkalommal játszott el ő ször a zentai csapatban a balösszeköt ő
po е ztjáл Csonka Lajos, s Radovi Ćot szélre, Kuklist pedig tartalékba izoritotta.
Október 25-én Zentán: Sz АK I.b. - Konobareki SC
3:0
szere
/2:0/, b.l.m., bird Peji ć . A tartalékcsapat tervszer ű
peltetésének eredménye a veretlen mérk őzések sorozata, mely
egyben ésazerü sportnevelés is.
a
Október 31-én a szezon sikeres lezárása alkalmából
SZAK vezet ő gége bankettet rendezett a játékosai tiszteletére
az Amerika-szálló éttermében.
Egy teriték ára 30 dinár /malacpörkölt, disznótöltelék,
fánk éi fél liter bor/.
Amerika
Október 30-án teaestélyt rendezett a S z АK az
10
szálló nagytermnében a sportbarátok részére. Egy tea ára
dinár.
A Szokol-egyesület vezet ő ségének körében felmerült egy
Szokol-otthon épitésének lehet ősége. E célra Mrkobrad Djordje
f őgimnáziumi igazgató 500 dinárt adományozott XI. 21-én.
47.

Dr. Nikola Pulid, egyetemi tanár, akadémiai rendes tag,
december 5-én sl бadást tartott a gimnázium szokoltermében "Az
ókori n ő" cinien. Az el őadás-sorozat látogatása ingyenes.
Sikerült körvadászatot rendezett a гуkrini vadásztár вaвág,
melyen Branovaćki Milorad, azerencsés kezd zentai vadász, egy

túzokot l őtt.

A Szántai AK birkózó в zako ѕ ztálya megkezdte müködéaét,
mert sikerült megfelel đ helyiségr ől gonoskodni.
December 6-t бl a látogatók rendelkezésére áll a korcsolyapálya, a villanyt is bevezetik, hogy кбѕб délutánonként is
lehessen korcsolyázni Bérleti jegy 150, diákoknak 60, tagoknak 120 dinár.
A Szokol egyesület december 12-én tornaversenyt rendezett az Eugen szálló nagytermében melyen a szabadkai egyesület is részt vett.
A Szentai AK décember 26-án tánccal egybekötött teaestélyt tartott a Kaszinó helyiségében /Amerika в zálló épülete%
A Szentai AK vezetбв ége megegyezett a Szokol- egyesület
vezet ő ségével hogy a birk zб k б s labdaгtgбk, minden hétf őn
és eѕütörtökön használhatják a gimnázium tornatermét.
Rajid megyei f őispán december 29 rе , Zentára küldi Stevan Kupusareviá megyei f ő jegyz ő t é s Djeno Strilié megyei f 612
véltárost, hogy résztvegyenek a megye által összehivott köžgyülésen , melyen az 1889 . XIX. t.-c. értelmében a tiszai halé
szoknak joga van /minden eltelt 6 év után/ szakegyesület meg
аІаkіtdѕб.га , ha azt a jelenlev ők megszavazzák . A közgyűlés
г
idejüleg hivatott arra is, hogy az arra jogosultak között elossza a vizek bérletéb ől ered ő jövedelmet . Nincs adat arról, hogy mi lett a közgyülé в eredménye, illetve,megalakult-e
az egyesület.
A Szentai AK- nak nem sikerült az egész téli szezonra meg
-
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oldani a birkózók zavartalan foglalkozását.

birkózó вport
Az egyesület mind kevesebbet t đrődött a
problematikájával , a versenyek megrendezésére aem forditottak
különösebb gondot. Igy a birkózó - szakosztály tagjaiban, versenyz8lben mind jobban megérlel ődött az a gondolat , hogy egy
olyan klubot kell keresni vagy alapitani , amely elsбdleges f i
gyelmet fordit a birkózásra.
Igy az 1925 • é v végén Palkovics Ferenc, Keczeli István,
Bartók Pál ,és Bruckner László el đbb a helybeli Tű zoltó Testülettel majd pedig a velük folytatott sikertelen tárgyalások
után a Független Munkás - Szakszervezet zentai vezet ő gégével lé
pett érintkezésbe , felvetve egy olyan sportklub alapitásánаT
gondolatát, mely ezt a sportágat támogatásban részesítené.
Szakszervezet
1925 októberében vetбdött fel el ő ször a
kebelében egy munkás - aportklub alakitásának gondolata, amely
hosszantartó vita tárgyát képezte. Ne đić I вidor elnök és Katona János elsб titkár azon fenntartással éltek hogy a megaifjú
lapitani javasolt sportegyesületen keresztül , a munkás
Ság nem szentel majd elég figyelmet a mukásmozgalmi célkitüz'
sekriek, s a sport elvonja a munkásokat a szakszervezeti élet=
,

,

-
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t бl és a mшіká вmozgalom feladataitól.
A ѕ ortegyesület megalapitása mellett azonban er бѕ tábor
érvelt . Igy els đ sorban Josimovi б І lаta másodtitkár, Stojkov Aleksandar

,

L5vei 9tihály, Novoszel István, Takács János, Bor-

bély István é ѕ Takács Ferenc.
Az ös е ze ѕ fegyvertartási engedéllyel biró egyének kötel в
sek 1926. január 1-t бl 19-ig a гend бrf б kapitánys finál megúji=
tani engedélyüket . Az engedély állami ad б ja 50 dinár és 2050 dinár a vármegyei ad б . Aki engedélyét via ѕ zaadja , az köteles fegyverét letétbe helyezni a f бkapitánynál , ѕ ha 6 hónap
alatt azt el nem adja , úgy a fegyvert a f6kapitány вág érve rezteti el , visszafizetve az árát a tulajdonosnak . A rendelet
nem teljesitése esetében 3 havi elzárással és 4500 dinár pénz
büntetéssel sújtják a tulajdonost.
A zentai Gazdakör ifjúsága társas körvadászatot rendez
Pecarski Milko vezetésével , a Gazdakör könyvtárásak javára
január 5-én. A vadászaton megjelen б k résztvehetnek a február
2-án, a Royal - ban rendezend б vadászvacsorán is.
Január 8-án nagyszabó d m ű soros estet rendezett az Eugenszállodában a helybeli Szokol - egyesület.
1926 . január 10-én a SZ AK birkózógárdája Kikindán, propa
ganda mérk ő zés keretében mérkб zött a Kikindai SK " Kosovo" bir
kб zógárdájával . A versem* eredménye megmutatta , hogy nem szabad az egyesület birkózóival mostohán bánni, mert újabb
és
újabb dic ебs бget szereznek egyesületüknek . Eredmények:
L'gsfly : 1. Tóth / SzAK/, 2. Sternberg / SzAK/, 3. Nagy/Kosovo%
Sternberg , Tóth javára visszalépett.
Pehelysúly : 1. Keczeli /SzAK/, 2. Simi č /Kosovo /, 3.
Seregi
/SzAK/.
Könsyií вúly . 1. Flossberger /SzAK/, 2. Bognár / Kosovo/. A le
szebb küzdelem volt a két tréner menete, közülük a SzAX
trénere bizonyult technikásabbnak.
Közép A. stíly : 1. ecakó /SzAK/, 2. Vukov / Kosovo /, 3. Vuri ć
/Kosovo/.

Január 24 - én botrányos rendezés mellett folyt le a S Z AND
szabadkai birkб zóversenye a város bajnokságáért . Rossz rendezés, botrányos birói itéletek é s többszöri levonulások tarkitották a versenyt , a jobbérzésü közönséget teljesen elriasz tották a versenyek látogatášát бl.
D. e. 10 órakor minden verseny" és néz б a verseny szinhelyén volt , di a kezdetet elhalasztották d.u. 2 бrára, mert
más gyiilés volt
a kitű zött id őpontban a teremben valami
ös ѕ zehiva . teste 6-kor abbahagyták a versenyt , mert 8
órára
máshova kellett ismét összejönni a folytatásra . A mérkőzést a
"Salome bár " 3х3 m - es szinpadán folytatták , ahol még a sz бnyeg sem fért el, a szélét fel kellett hajtani az oldalfalakra, a rivaldánál pedig tátongó üresség. A birkózók többször
leestek a szinpadról a zs ű ri , asztalára , a - poharak közé!Több
SzAK - birkózó a vonatindulás miatt lemondta helyezést igér б
mérkđ zését . A végleges eredmény:
Légsúly : 1. Szilágyi /Ferrum/, 2. Boros /Ѕ zАш /, 3. Bán /Fermiatt
rum/, 4. S бregi / SzAK/. S бregi a vonat indulása
nem állt ki a második helyért.
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Pehelysúlyban : 1. Seitz / SzšND/, 2. Goldstein / SZÁND/, 3.Beek
/S ZALAD/. A zentai Sternberg a többiek gáne ѕoskodá вa miatt visszalépett.
Könnyűsúly : 1. Damjanov /S ZAuD , 2. Szabó /SzAND/, 3. Szalma
/S Z ALAD/, 4. Flossberger z АK/. A zentai ver вenyzб
negyedik helyre szorult a három szabadkai veree юу zб össze
játszása é s rossz bírói í téletek folytán . A zentaI
S chware z Gyula i za~gtа1аn 1

nem jutott helyezéshez .

Közép A. súly: 1. Palkovics /Ferruni/, 2. Bukovits /szAND/, 3.
Jenei /Ferrunx/, 4. Spekla / SzАK/. Spekláиak tulajdonkéi
pen a második h е] убгt kellett volna indulnia , de mérleg
nem volt, s iggyy "cuncával" vesztett ellene.
Közép B. súly: 1. Gruik /SzAK/, 2. Pet б /SzAND/, 3. Weiss /Ha
gibor/.
Nehézsúly: 1 . Bartók /Hagibor/, 2. S l nkó /Ferrum/.
A szabadkai klub megmutatta, hogyan nem szabad versenyt
rendezni.
A közigazgatási hatóságokhoz megérkezett a belügyminiszter rendelete február 5-én , amelyben elбirja, hogy csak azok
a vadásztársaságok tagjai kaphatnak fegyvertartásra szóló engedélyt, amely társaságok bent vannak az országos vadá в zegyesületi-szövetségben.
Február 2 - án volt a gazdaköri ifjúság és a VI . vadásztár
ѕaнág bálja és társasvacsorája az Eugen-szálló termeiben, 15đ
résztvev'5vel . A vadásztársaság két hajtóvadászatának jövedelmét a gazdaköri ifjúság könyvtárának fejlesztésére forditot ták.

Februárban Fall Aladár, jónevü trénert alkalmazta a SZAK,
hogy a labdarúgó - csapatnak az elsó osztályba való bejutását
biztositsa. Elhatározták, hogy még a tavaszi mérkózéeek el őtt
bekerittetik a sportpályát , hogy a pály ának rendes váro вi kinézé вe legyen s az ingyenközönв éget a mérk бzé ѕek nézé ѕét бl el
zárja.
Február 13-án az egyesület tea-estet rendezett az Amerika-szálló nagytermében.
Február 21 -é n tartotta évi közgy űlését a Szentai AK. Az
új tisztikar : elnök dr. Pecarski Branielav , ügyvezet ő - elnök
dr. Keczeli М é ѕ záro н Ferenc, alelnökök Izsák Dezs ő , Rudies Elek, ügyész dr. I'erenczi Antal, orvosok dr. Szegedi Mihály,
dr. Habram János, jegyz ők Bordjoéki Nenad, Weisz Ferenc, pénz
tárosok dr . Felsđhegyi András, Madarász István, ellenбrök %ági
kue István , Doтбny Ferenc, Gyбri Aladár , Korcári Ede, f ő szert~
nos Slavni б' Braca, szertáros Bruckner Aladár, a labdarugó szakosztály vezet ője és intéz ő je Simon Mihály, a birkózó- és
hazena - szakosztály vezet бje Bruckner Lб ѕzl б trénerek Csonka
Gyula, Flossberger János, a könny űatlétikai-osztály vezet б je
Viroubal Duеan, számvizsgáló bizottság - elnök Gyetvai Géza,
tagok L $ vei Nándor , Borosgyevi Simon Wirth János , Bienenfeld
emen, dr. Biliczki FeGáspár. A választmány tagjai: Boros Kel
renc, Bakay János , Dudás Emil, dr. Habram Nándor, Halász Sándot, Homolya Nándor , Huszágh Jenб , Kiss Frigyes , Kurucz Menyhért, Mati б Bdidar, Djordje Mrkobrad, Nagyabonyi Sándor, Per
nyé в z András , Szabó Mátyás , Schramm Nándor , Sternberg Béla,
,
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Schüró Ern ő , Vartus Ferenc, Vámos János, dr. Zagorica Iván;
pбttagok Bóz вб Péter, Csonka Lajos, Szegedi Imre, Riesz Lajos,
Gyбri János.
1926. január 1-t бl a toggdijat havi 5 dinárra, a beiratási dijat pedig 10 dinárra szállitották le.
Márciusban Zentára érkezik Fall Aladár, akit trénerként
alkalmazott a Szentai AK. Fall a budapesti "Husosok" kit ű nő
játéko вa volt.
1926. március 6-án a SZAK teaestet rendezett a Kaszinó

helyi ségeiben .

1925 végén és 1926. elején Mezei Mihály és Kovács Géza a
szegedi KEAC egyetemi csapatban játszottak, mint ottani egyetemisták.
1926. március 14-én évi rendes közgy ű lést tartott a zen
tai zsidó ifjúsági egyesület, a Hagibor, a zsidó hitközség ta
nácstermében. Lefolyását nem ismerjük.
Március 7-én Zent án: s z АK I. - SzАK I.b. 7:1 /1:1/, labdarúg б -tréningmérkб zés. A II. félid őben az I.b. kifulladt. Az
el ѕб csapat: Wolland - Tát., Kocsis I. - Borbély, Bün, HadlerRadovi ć , Csonka, dr. Biliczki, Buja вi ć , Kuklis II.
Az I.b. legjobb embere Skultéti kapus és a bels ő csatárhármas, Ullmer, Rácz Szabó és Kocsis II. voltak.
Bujapié, aki a lovdeni sport klub tagja volt, 7-én játszott el ő ször a SzAK labdarúgó-csapatában, mivel igazoló lapja szerint azonnal igazolhat б volt a S ZAK részére.
Március 14-én Zentán: Szentai AK - Sz АND kombinált 4:1
/2:0/, b.l.m., biró Vukovi ć . A szabadkai els ő csapatból csak
négyen játszottak. F: Skultéti - Sternberg, T бth - Hadler,Bün,
Borbély - Kцk1is II., Rácz Szabó, dr. Biliczki, Csonka, Hadi
vié. G: Csonka, Radovi ć , Csonka, Rácz Szabó.
Március 21-én Zentán: Szentai AK - Hakoah /Szabadka/ 2:1
/0:1/, b.l.m., biró Mangh. G: Rácz Szabб és Bün. J: a kapuban
Skultéti, valamint Borbély, Bün, Buja đié half sor. A zentai
csapatot tré иere nem tudja rendszeres edzésre szoktatni, gyen
gén játszottak.
Március 27-én teaestet ad a. SzAK az bгerika-szállodában.
Március 28-án Zentán: Szentai AK - Fer rum 2:] /1:1/,b.l.
m., biró Peí ć . Hatalmas szélben Csonka lövi mindkét gólt. J:
Csonka, Pa.ji ć , Puklis, Tót, Kocsis, Borbély.

dinár
A S Z AK népkerti pályájának bekerité в é re 15.000
gyűlt össze. A március 29-i választmány ugy döntött, hogy a
12 válltikozó közül, mint Iegolcsöbbat, Kalmár Lajost bizzák
meg a munkával, mely 15-20 nap alatt elkészül és 20.000 dinár
ba kerül.
A bácskai Szokel-egyesületek ez évi közgy ű lésén elhatározták, hogy az ez évi nagy szolcol-tornaverseny Zentán lesz
május 22- 6 n és 23-án. A helybeli Szokoi-.egylet megkezdte el đkészületeit, melyekbe bevonták a katonaság alakulatait is. A
tornaversenyen bemutatják azokat a gyakorlatokat is melyeket
ünвереб geken
prágai nagy szolcol-olimpiádra irtak el ő . Az
51.

részt fog venni a 8 egységb đl álló dunai-hadiflotta és 20 reрцl бgép. A Tiszán, rögzitett talpazaton szokolgyakorlatokat
tartanak és nagyszabáві tű zijátékot, valamint lampionos velen
cei éjt rendeznek.
április 4 - én Zentán: Szabadkai Sport - Szentai AK
2:1
/2:1/, b.l.m., biró Rosenfeld. Csonka rúgja . a S zАK gólját
az 1. percben. A biró gyengesége miatt igen durva volt a játék. J: Wolland, Tót, Mezei, Bün, Borbély, Csonka.
Április 5-én Zentán: S Z MTC I. b. /Szabadka/ - Szentai AK
b. 2:1 /1:0/, b.l.m., biró Perl. Kétszer 30 perces mérk đ
zés.
A S ZAK I. b. csapatában játszottak: Biliczki Antal, Erdé
lyi Lajos, Burány Béla, Freund Sándor, Rebmann Lajos, Bene P'
ten, Faragd Nándor, Gábor Menyhért, Bokros István, stb.
Aprilis 11-én Zentán: Szentai AK - Topolyai SK 4:1/3:0/,
oszt. B.L.M., biró Drenkovics.Nagy közönség. G:
Csonka
8., 30. és 40 p., valamint Biliczki 77. p. Mezei egy 11 - est a
kapusba l ő . F: Wolland - T бth G., Mezei - ladler Bün, Borbély - Kuklis II., Paji ć , dr. Biliczki, Csonka, fadovi б , Topo
lyából kitűntek Ocsenás, Borsos, Stílt'.
1926. április 18-án Zentán: Szentai AK - Bec ѕei "Soko"
10:0 /3:0/, II. oszt. B.L.M., biró Drenkovics. Becse megerđѕi
tett csapattal érkezik. A S ZAK szokatlan gбlképes ѕége Fall eá
z đ érdeme. Kornerarány 8:1 Zenta javára. G: Csonka 27. p., Pa
ji б 41. p., Csonka 44. p., a II. f élid. Paji ć 11. p. Kuklis
sarokrugásból közvetlenül 26.p., Csonka 31. p., Paji ć 11 - ed бl
33. p•, Kuklis 38. p., /41. p. Mezei mellé 16 egy 11-est!, Pa
ji ć 11-esb đl 42. p., dr. Biliczki 45. p.
A becsei csapatból jók voltak Dél, Cifra, Belovar, Loza-

nov, Tojás, Kaleni ć , Arnovljevid.
Aprilis 18-án Zentán el đmérkđzé вként: Gradjanski /Zenta/
S Z AK I.b. 0:0, b.l.m. Gradjanski: K đrösi - Botos, KapitányMarinkó, Nagy, Andrijevi ć - Kaszás, Orbán, Tót, Schramm, Domány. SZAK I. b.: Skultéti - Nagy, Kocsis I. - Gábor,Mészáros
I., Kökényesi - Fendrik, Kocsis II., Rácz, Burámy, Ruff. Tartalék Bene, Bokros, Markovié. Biró Bruckner.
Április 25-én Zentán, a II. oszt. bajnokságra aspiráló
két csapat: Szentai AK - Zombori TK 2:1 /1:1/, II. oszt. B.
L.M., bir б Mazi ~ . Soha nem látott nagy közönség, százak marad
tak a kapukon kivül, kik bebocsátásért dörömböltek, - de á
kapukat lezárták, több ember nem fért a játéktér körül. Ideges, gyönyör( játék, góllöv đk Csonka 24. p. Bauer 36. p. Cson
ka 72. p. F: Wolland - Mezei, Tóth - Hadler, Bün, Borbély Kuklis II., Pajid, dr. Biliczki, Csonka, Radovi ć . Kornerarány
8:0 a SZAK javára.
Aprilis 25-én Zentán el&mér Кбzésként: SZAK I.b.- Gradjan
ski /Zenta/ 1:0 /0:0/, b.l.m. A SzAK gy đ z Rácz Szabó fejesgo'I
jávai.
Máj ц 2-án pentán: Szentai AK - lagibor 4:2 /1:1/, barát
ságos,nđi hazena-mérk őzés a zentai riválisok között. A gy đ žtes csapat: Baráti Böske - Matykó Marcella, Kállai Erzsébet 52.

Csabai Etelka - Széc вénvi Aranka, Löwey kanyi, Bokros Manci.
A Hagibor mindent két klasszis- játékosára alapitott, Rosen feld Babára és Deutsch Rózsira. Góllöv ők: Deutsch 4.p. Széesényi 10. p. Bokros, Rosenfeld, Bokros, Löwey. Birók: I. f álid ő
Bruckner László, II. félid ő Rosenfeld György.
Május 2-fin Zentán: Szentai AK - "Sloga" /Szabadka/
3:0
/1:0/, b.l.m., biró Mangh. SZAK: Wolland - Tdth, Kocsis - Borbély, Bün, Hadler - Skultéti, Radov" , Rácz Szabó, Paji ć , Kuklis. G: Paji ć /2/, Kukli в . Borbély és Rácz Szabó góljait a bird nem adta meg.
Május 3-án Zentán: Po в táв ok /Szabadka/ - Sz.AK I. b.
5:1
/3:0/, b.1.m., bird Mangh. A zentai góllöv ő Halász Sándor.
Május 9-én kettós II. oszt. B.L.M. vórosunkban:
Zombori TK - Ferrum /Szabadka/ 2:1 /1:0/, birs Drenkovics;
Szentesi AK - Kanizsai AC 5:1 /2:0/, bird Krausz. A S zAK
11. bajnoki mérk đ zé ѕб t játszotta veretlenül. SZAK: Wolland Kocsis, Tdth - Hadler, Bün, Borbély - Kuklis II., Paji ć , dr.Bi
liczki, Csonka, Radovi б . G: Biliczki, Kuklis, Paji ć /2/, Bün.
•
Május 9-én Kikindán: Gradjanski /Zenta/ - Srbija I.b. 4:1
b.l.m.
Majus 16-án Verbászon: Szentai AK - Verbászi Amat őr 3:1
/3:0/, II. oszt. B.L.M., bird Krausz. Er ő s szél és hosszú autó
út miatt az eredmény nem reális. G: Radler /'l1-e ѕb бl/ 2.p. K uk
lie 24.p., dr. Biliczki 30.p• A csapatot 9 autóval 40 szurkol đ
kisérte Verbászra.
Мójus 16-án Zentán: Gradjanski /Zenta/ - Kanizsa AC I.b.
b.l.m. Erednérвуét nem ismerjük.

1926. május 16-án Zentán: Hakoah /Szabadka/ - Hagibor/Zen
ta/ 4:2 /1:1/, b.l.m., bird Bruckner László. Zenta sportja e
napon újabb állomásához érkezett, az eddigi egyetlen labdarúgó
csapat mellett, új egyesület mutatkozott be a közönségnek, a
Hagibor. Az új csapat túlnyomó részben zsidó fiatalokból áll.
F: Rosenfeld - Freund, Sugar - Andrijevi ć , Sternberg, Gross-Ge
rő István/a munkásmozgalom kés őbbi mártirja4, Csonka Gyula,ühlmer Teddy, Müller Imre, Simonyi Iván. A Hagibor legjobbjai:Fre
und és Sugár voltak. Orkánszerü szélben játszottak.
Május 22-én Zentán megkezd ődtek a nagy szokol-ünnepségek.
Diadalkapuk és zászlódisz fogadta a vonatokkal érkez ő ven
dégeket, mintegy 3000 szokolista érkezett Karlócáról, Péterváradról, Ujvidékr ől, Csdrogról, Zsablyáról, Futakrdl, Bec ѕérđl,
Páterrévér ől, Moholról, Adár бl, Verbászról, Palánká гбl, Kikindóról, Bec вkerekrđl, Versecr бl, Feszékről, Pancsovár б l. Gyalogkatonaság érkezett Szabadkáról Ujvidékrб l és Becekerekr5l, hu
szórok Kikindáх ól, folyamőrökTjvidékr đl. A vendégeket dr. Kne
evid polgármester fogadta. Este t ű zijáték és tornagyakorlatoк
Májuв 23-án a f őgimnázium el ő l indult a felvonulás, a váro ѕháza el ő tti diszemelvényen a város vezet бsége, a helyi és
vidéki szokolvezet ők, a katonaság parancsnokai várták a felvonulókat. Az ünnepi beszédet dr. Pavlas Ignjat mondta, s köszönetet mondott a városnak és á közönségnek a meleg fogadtató sért. Utána dr. Kneževí ć mondott üdvözl őbe в zédet. Beszéde köz
ben a F őtér felett repül бr đ l, a ezokolokat üdvözl ő papirlš
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pokat szórtak. A beszédek után a katonai alakulatok és
a
ѕ zokol-egyesületek di ѕ zfelvonulása következett. Az ünnep вégek
súlypontja a délutáni gyakorlatokra esett, melyeket a Szentai
AK bekeritett versenypályáján tartottak. Külön,maga ѕ tribünön
foglalt helyet a vezet őség é в a versenybíróság, mig az átellen
ben emelt tribünön a gyakorlatokat kisér đ tű zoltó - zenekar.
A gyakorlatokat hozzávet őlegesen 8000 ember nézte végig. A
tornaversezxy mű sora: a kisebbek játékai, еerdül ők botgyakorla
tai, lányok szabadgyakorlatai, ló- é ѕ nyujtómutatványok, kato
nák és szolcolok, majd a katonák kUil a gyakorlatai, matróz о
evez ő gyakorlata, tizee csoport /5 fii és 5 lány/ gyakorlata.
A gyakorlatokat 40 kikindai huszár bravúros lovasgyakorlata
fejezte be. A gyakorlatok tervez б je, megalkotója és vezet ő je
Ј üger Karlo szabadfiai tornatanár volt, de része volt a szerve
zésben Mrkobrad f đgimnáziumi igazgatónak és Lukа Branko tornatanárnak is. Este tánomulatságok voltak a Royal, az Eugen
kávéházakban és a Keczeli-féle vedégl бben. Az ünnep вégek jövedelme b бven fedezte a kiadásokat.
Május 24-én, állami ünnepen, Zentán: ZSAK
/Becskereti/
- Szentai AK 4:3 /1:3/, b.l.m., bir б Mangh. G: Csonka /3/. A
II. félid đ luftolásokban és potyagólokban b ővelkedett.
Május 24-én Zentán: Gradjanski /Zenta/ - Tiszaparti ifjú
ság /Zenta/ 8:1, b.l.m. A "Gradjanski" csapata: K őrögi - Botos, Kapitány Imre - Blagojev Ivar, Nagy György, Mari уkб Kasz" Imre, Urbán Ferenc, T б th János, Schramm. Károly, Domány
István.
Május 24-én Kanizsán: Hagibor - Kanizsai AC 1:0 /0:0/,
Жbdar ~ág6-tréningшérk őzé в . A zentai csapatbál kit űntek Rosenfeld kapus és a Sugár-Freund hátvédpác. Kanizsa nem érdemelte
meg a vereséget.
Május 24-én Kikindán: SK Kosovo - Hagibor 9:5 /5:1/, barát вágos nбi hazeвamérk б zé ѕ . Deutsch R6zsi nélkül játszott a
Kikindán "Bácska bajnokcsapatának" reklámozott zentai csapat.
Május 30--án Zentán: Szent i AK - Ferrum /Szabadka/ 7:0
/2:0/, II. oszt. B.L.M., bir б Zivkovi ć . G: Csonka /3/, Pajiá
/2/, Radovi ć /1/, ladler /1/. Ezzel a SZAK végérvényesen a II.
oszt. bajnoka lett. A tavaszi győ zelmi sorozatot el бsegitette
az a körülmény is, hogy a két vidéken lejátszandó mérk ő zést
is Zentán jatszatták, mivel a topolyai csapat eladta a rendezés jogát Zentának, mig a Zombori TK zombori pályája letiltás
alatt állt, s igy azt a mérkő zést is Zentán játszott ák.
1926. június 6-án érkezett meg Jank о vié udvari miniszter
köszönete, a május 2 2 /23 -i szokolünnepségek alkalmából, a ki,
rályhoz menesztett üdvözl ő távirat válaszaként.
Júniu в 3-án Becskereken: Szentai AK - Kadima'1:0 /0:0/,
b.l.m. G: Csonka. J: Woiland., Paji ć , Borbély.
Június 3-án Zentán: Szentai AK - Hakoah /Szabadka/ 6:2
/3:0,', barátságos n бi hazena-mérk đ zé,. A sportpályát két héten át javitották, emiatt a zentai csapat nem tréningezhetett,
igy is Bokros Manci /4/, Szécsény9. Aranka /2/ gólt dobott a
c вúszós, sáros pályán. EzenkjvUl Bokros még 5 kapufát is dobott.
54.

Június 3-án Zentán : Szentai AK I.b. - Ferrum / Szabadkő/
I.b. 3:1 / 3:0/, b.l.m., biró Zivkovid . G: Biliczki / 2/, Rácz
Szabó /1/ J: Biliczki center , Bokros half, Faragó bekk, Ráez
Szab б széls ő , Skultéti kapus, Nagy középhátvéd.
Június 3 án ünnepelte a szabadkai "Bácska " fennállá вának
25 éves jubileumát , melyen a Szentai AK is képviseltette ma-

gát . .

Június 6 án Zentán: Szentai AK - Sloga / Szabadka/
2:1
/1:0/, II . oszt . B.L.M., birđ Molnár . A Zentai csapat utolsó
bajnoki mérk őzését is megnyerte, igén rossz , é sznélküli játék
-

kal .

Sportkommentár : a zentai klub fegyelmi bizottsága nézzen
utána, hogy ő z elharapózd egyenetlenég , széthúzás
ѕ zünjön
meg, szabják ki a büntetéseket , mert az els ő osztályban csak
egységei csapat boldogulhat.
Június 6 án Becsén : Hagibor - Tehnika /Becse / 2:l,b.l.m.
A becsei biró erélytelensége miatt botrányos mérk ő zés volt.
A győ ztes gdlt Uhlmer Teddy rugta.
Június 13 - án Zentán : Zombori Sport - Szentai AK
4:1
/3:1/, b.l . m. az olimpiai - nap alkalmábбl , biró Stipi ć . A bevé
telt az 1928 - ban, Amszterdamban tartandd olimpia költségeire
foгditották . A méг kőzésen már játszott a Szegedr ől visszatért
Mezei Mihály is, igaz, tréning nélkül. A zentai csapat 3 tartalékkal játszott . J: Csonka , Kuklis, Pajid /a g бllö тб/, Bün,
Borbély ѕ a 14 éves Nagy Gyurka , aki els őrangú védőjátékot
mutatott , valamint Skultéti és Markovié a zentaiak két kapusa.
Június 13-án Zentán , el őmérkőzésként : GradjanakiZenta/
- Zlatna Omladina /Becse/ 6:0 /4:0/, b.l.m. G: Bogin /4/, Patarica é s Marié.
Június 20-án Zentán: Hagibor - S.K. Kosovo 3:0 /1:0/, b.
1.m., biró Bruckner László . G: Freund , szabadгugáѕb бl, 2.p.
valamint Muller /2/ J: Freund I. és Freund II.,Sternberg és
Miller. F: Rosenfeld - Freund I . Sternberg - Andrijevic, Sugár, Gross - Freund II ., Csonka gyula , Uhlmer , Mü11er,Simonyi.
Június 20 - án Zentán : Szentai AK - Hagibor 3:1 /3:1/, ba
rát вágos nő i hazena -mérkő zé в . A gy ő ztes csapat felállitása:B а
réti Böske - Matykó Marcella, Zubán Böske Kállai Erzsébet Bokros Manci, Löwey Manyi, Szécsényi Aranka.
Góllöv ők Rosenfeld Baba /H/, Bokros / Sz/, Szécsényi /Sz/,
Bokros / Sz/. A második félid őben a Hagibor kapujába Rosenfeld
áll be, igy az''eredmény nem változik.
Júniusi 20 án Zentán : Szentai AK I.b. - Gradjanski/Zenta/
2:1 /2:0 /, b.l.m. A Sz АK gdljait Biliczki , a Gradjanskiét Božin l őtte.
1926 . június 21 é n Zentán: Szentai AK I.b. - Szentai AK
I. 3:2 /0:1 /, tréningmérk ő zés . A II. oszt ál y ú bajnokcsapatot
a saját második csapata verte meg! G : Bujaši б /I./ é s Bilicz
ki Ferenc /1. /, Biliczki Antal /II./,° c ѕ i в Ferenc /II./ б s
Fall /II. z
ela б csapat egyes játékos4' indolensek voltak;
öröm a fiatalok lelkes és odaadó játéka , a két Kocsis, a kis
Nagy , a kis Bokros , Skultéti , Bene , Biliczki Antal é в Kökénye
ii már beérkeztek é s bármikor beállithat б k az első esapatb .
-

-

-

~

~
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Június 21-én Gradjanski - Tiszapart 2:0, a két
zentai
csapat b . l.m. A Tiszapart csapata: Nagy Kálmán , Rózsa Géza,
Bederna József , Burány Lászl б , Kamrás István , Györe Pál, Domány István , Nagy János, Viatov Tibor, Kuklis Károly , Stepan
čev Miodrag kapus, biró Pilischer.
Júni.uѕ 25 .: Kovács Géza hazaérkezett külföldr ől s ismét
játszani fog a Sz АK-ban.
Június 27°én Ljubljanában tartották meg az agyaggalamb 16vő versenyeket, melyeken az els ő dijat Szerezla István, a
zentai IV . számú vadásztársaság elnöke, a harmadik dijat pedig ugyancsak zentai vadász , Branovaćki Danilo nyerte.
Júniuš 27 -é n Lentáл : Szentai AK - Jedinstvo
kombiná.lt
/Belgrád / 4:4 /2:2 /, b.l.m., biró Csajági.
Június 28 -án Zent" : Szentai AK - Jedinstvo
kombinált
/Belgrád / 2:1 /1:0 /, b.l.m., bir б Csajági.
A Jedinstvo harmadik helyen áll a belgrádi I. oszt. bajnokságban , a Jugoslavija é s a BSK után.
Az els ő napon a zentai g б lokat Bujaši ć é s Pajiá , valamint
Csonka /2/, a második napon Kuklis é s Bün ruggták.F : SkultétiKocsis I ., Hadler - Borbély, Bün, Kovács - Rácz Szabö , Csonka,
Buja i ć , Faji' , Kuklis ; a második napon Faji' helyett Kocsis
II., Bujašiá helyett pedig /aki az I. féli. 20 . p.kiállt/,Nagy
II. játszott.
Július 4-én Zentán : Szabadka II. oszt. alszöv . válogatott
- Szentai AK 3:0 /2:0/, b.l . m,biró Krausz. A S Z AK - nak az elj ő .
osztályba való bejutása tiszteletére játszották . A válogatott:
Fischer
Zsiga /Konobari / - Pet ő c /Fezrum/, Gabri ć /Sloga/ Hekli
/Hakoah , Miladinovi ć /Sloga , Sekuli ć /Konobari / /Sloga/, Stojanovid /Ferrum / Wolf -/Sloga /, Kollár /Ferrum/,
Fellner /Hakoah/. A SzAK-ból jók Borbély, Skultéti, Kocsis I.
A Szentai AK elj ő osztályba való bejutásával kapcsolatos
ünnepeégek folytatódtak július 10 -é n és 11-én.
Július 10 - én este a Royal - szálló szinháztermében tánccal
egybekötött bankettet rendeznek , melyen vendégül látták a eza
badkai labdarúgó-alazövetz get és a bir бtestületet, valamint a
szabadkai SZÁND játékosait , természetesen a SZAK játékosaival
egyetemben.
Július 10-én Zent" : WAC /Bécs / - SZÁND /Szabadka/ 11:0
/6:0/, barátságos nemzetközi labdarúgó -mérkő zés , biró Mazié.
A WAC-ban játszott Schlosser , a 75-szörös magyar válogatott,s
a sokszoros. osztrák váloggatott hátvéd és csatár is. A bécsiek meger őltetés nélkül játszottak , a II. félid őben már nem
ambicionálták a gólokat, csak iskolajátékot játszottak. A támad"ok f ő irányitója Schlosser volt. A S Z ÁND-ból egyedül
Held volt elsdrangu.
játEl őtte , mint el őmérkő zést a kisifjúsági csapatok
szottak:
SZ ÁND 3 : 3 /0:0/, a zentaiak góljait Borbély
Szentai AK
Dezső é s Barsi Jenő /2/ l őtték.
Július 11-én Zentán: SZÁND - Szentai AK 2:1 /1:1/,b.l.m.
Inotai 8 . p. Faji' /büntet őb ől/ 30.p., Horváth 52. p. J:
C~
Sifli, Inotai, Ordög, Bencze, Horváth, Beretka /SZÁND/,illet
-
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ve Borbély, Kocsis II., Bün, Radler, Kovács, Csonka,
Paji ć ,
Radler. Csonka jobb válperece kificamodott. Mangh biráskodott.
Július 11-én Kikindán: Ragibor - Kisovi /Kikinda/
2:1
/1:0/, b.l.m.

Július 18- án Zentán, d.u. a S ZA K-pályán, este pedig az
Eugen nagytermében rendezték Zenta város 1926. évi birk б z6ba'
nokságát. Bartók és Gruik /mindketten SZAB/ a katonaѕágtóі
nem tudtak szabadságot szerezni. Kellemes meglepetést szereztek a SzAK birkózói Keczeli, T бth, spekla, Dobokai és Nagy
/mindannyian a Sz АK-b б1/. Eredmények:
Légsúly - 1. Tóth/SzAK/, 2. Dobokai /SzАK/, 3.Keczeli /SzАK/
4. szilágyi Szabadkai ZsAK/;
Könnyusuly: - 1. Bo вr уák /Radni čki/, 2. Mašire vié /Radni čki/,
3. Nagy /SZAK/
Kđ zép A. súly - 1. Palkovics/ZsAK/, 2. Barna /Zs АK/,3.Flo в sbeтger /Rad аi ki/;
Közép B. súly - 1. Vuči6 /Zsak/, 2. spekla /szAK/, 3. Juhász
/Radni čki/.
Ez volt az országban az e1 і 8 szabadtéri birkб záverѕeny.
1926. júliu нΡ 18-án d.u. a Szentai AK I. és szentai AK I.
b. csapata is játszott tréningmérk őzést /eredményét nem ismer
jtik/, melyen az újonnan leigazolt játékos, Božovi ć Vida is
játszott.

Július 25-én meglepetésekben b бvelked б népkerti innepséget rendezett a Hagibor, mely után b.l.m.-t is rendeztek:
Hagibor - Rakoah /Szabadka/ 4:1 /2:0/, biró Bruckner
László. J: Rosenfeld, Sternberg, sugár, Uhimer, Csonka, Simófyi és Freuxld /kinek sportezeretetére vall, hogy a mérk őzésen
ré в ztveendő , 200 km. utat tett meg!. G: Uhimer /2/, Csonka és
Simonyi /1-1/.
Augusztus 1-én Zentán: SZMTC /Szabadka/ - Szentai AK 5:2
/3:1/, b.l.m. A zentai csapatban egyenetlens'g, viszály mutat
kozik, igy ezen a napon mindkét csapata vereséget szenved. J:
Bün, Božović, Kovács, Borbély, Mezei, Markovié. Wolland és
Csonka hiányoztak.
Ugyanazon a napon el бmérkб zé еként: Gradjanski /Zenta/ szentai AK I.b. 4:1 /2:1/, b.l.m. A Sz АK I.b. csapata 5-6 tar
talékkal játszott, mert a kijelölt játékosok nem jöttek a pá=
lyára.
Augusztus .: A becske reki könnyűatlétikai- alszövetség
a Szentai AK- ot bizta meg az atlétika propagálásával. Zenta
külön központ lenne és magába foglalná a két Kanizsát, Csanta
vért, Adát, Moholt és Becsét. A szAK-ban a napokban megalakul
az atlétikai szakosztály vezet бб ége.
Augusztus 8-án Zentán: szentai AK - Kú1aí SK 1:0 /0:0/,
b.l.m., biró Krausz. Az egykor oly félelmetes csapatnak csak
árnyéka volt a kólai együttes /Schaller, a magyar válogat о tt
irányítója és Plattk ő , az FI Barcelona világhirü kapusa is kú
lai származású/. A zentai csapatban jakvoltak Božovi ć ,Ráz
Szabó, Borbély, Bün, Radler, igen gyengék Bujaáió és Ráсz Sza
bб .
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Augusztus 15-én Zentán : Szentai AK - "Hajduk " /Val evo
6:2 /2:0 /, b.l.m. G : Božovi ć /3/, Csonka, Bujašid, Borbély/l/
1/. F: Wolland - Mezei, Kovács - Hadler Bün, Borbély - Rado-/
vi ć /Ráci Szabó /, Csonka, Božovi ć , Bujaki č , Yuklie.
Ugyanazon a napon el бmérkбzésként:
Szentai AK - Hagibor 2:1 /0:1 /, barátságos n ői hazenamér
kб zé ѕ . Góllöv ők Bokros /SZAK / / 2/ és Neumann R. /H/. A Hagi borban m . v. játszott a két Neumann te нtvér. Korneraráвq 23:3
a SZ AK javára, a SZAK öt kapufát is dobott, mindez Rosenfeld
Baba kitűnd kapusmivoltót bizonyitja . A Hagibor: Rosenfeld Neumann, Bergel - Fischer - Neumann , Bešliбné, Glücksthal.
SzАK : Baráti - Matykd , Kállai - Balog - Csabai, Bokro в , Löwey
/Szécsényi/.
Augusztus 14-én és 15 én Zentán hosszú id ő dta az els ő
teniszverseny , becsei és törökkanizsai indulókkal . A verseny
jutalomtárgyai arany- és ezüst ékszerek . Jelen voltak többek
között, Bec аér81 Galambos Ilonka , Galambos I ѕtvón, Ginder és
neje , dr. Gortva János, Törökkanizsórбl Bálint Jen бné és
Weishut Marianne . Eredmények:
Női-egyes: Ginderné - Tati Mira 6:1, 6:2; Galambos - Bá
lintné 6:3, 6:1, Dobos Lili -+Szabó Irénke 6:0, 6:0 ; Ginderné=
Weishut 6:3, 6:1 ; Bokorné - Ginderné 6:0, 6:0 , Galambos
Dobos 6:1, 6:1; Bokorné - Galambos 6:3, 9:7; gy б zteв
Bokor
Bélóné /Zenta/.
Női-páros: Bólintné, Weishut - Galambos, Ginderné
6:4
7:5; Bokorné , Dobos Lili - Tatić , Szabó 6:0, 6:1 ;
Bokorné,
Dobos - B4lintné, Weishut dönt бmérkózé вt a sötét ебg miatt nem
fejezték be, 6:1, 4:6, 1:0 álláenól abbanmaradt.
jegyespáros : Bokorné , Slavni ć - Szabó Irén , Paji ć Slavko
6:0, 6:3; Galambos Ilona, dr. Gortva - Weishut Marianna, Tripolszky 6:2, 6:1 ; Tati ć Mira, Bokor - Hei ѕzlerné , Gucul 9:7,
6:0; Ginderné , Galambos - Dobos Lili, Dudó ѕ 7 : 5, 6:0;Bálintné,
Heiszler - Tati ć Mira, Bokor 6:2, 6:3.
Férfi-egyes : Gortva dr. - Slavni ć Paja 6:8, 6:4;Galambos
Holló dr. 4:6 , 6:2, 6:0 ; Gortva dr. - Heiszler 6:3, 6:3. Nem
-

fejezték be.

Férfi - páros dönt ő : Gortva dr., Galambos - Bokor, Slavni6
9:7, 6:2.
A beálló вötétség miatt a versenyeket augusztus 19-n fejezték be , az eredmény 3:2 Zent. savóra. A csoportok nyerte
sei: n ői egyes Bokor Bélóné

,

férfi е gye в Galambos István,

f бj

páros Bokorné-Dobog, vegyes páros Bokorné-Slavni ć , férfi póros Gortva - Galambos.
A három éve в zentai egyesület sikere Dudás Emil agilis
elnök fáradozásainak köszönhet ő . Nđgy közönség volt.
1926. augusztus 22-én Zentán : Szentai AK - "Srbija" /Kikinda/ 5:3 /3:0/, b.l . m., biró Csajági . G: Božovi ć / 3/, Faj"
és Csonka; a S Z AK már 5:0-ra vezetett , mikor nem vette többé
komolyan a küzdelmet . J: Borbély , Bün, Kovács, Csonka, B"ovi ć , Paji ć , Hadler.
. Augusztus 29 -én Zentón : Szentai AK - Hagibor 5:1 /1:1/,
b.l.m., bird Sti рi4 . Határbírák Lozanov és Bruckner bi гб jelöltek. Hagibor : Rosenfeld - Sternberg , Sugár - Mattlók , Freund,
Andrijevi ć - Ger ő , Csonka Gyula, Uhlmer, Ivniller
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,

Simonyi.SzAK:

Wolland - Mezei, Kovács,-Radler, Bün, Borbély - Rácz SZab ó,Rа
dovi ć , Božovi ć , Paji ć , Kuklia , tartalékok Skultéti, Kovács I.
é ѕ Nagy II.
Szeptember 1-én a zentai Tenisz Klub Becsén mérk đzött,az
eredményt nem ismerjük.

Szeptember 5- én Zomborban : Zombori Sport - Szentai
AK
5:1 /3:1/, I. oszt. B.L.M., biró Csajági . A S Z AK egész éjjel
utazott / este 6- tól reggel 5-ig! mig Zomborba érkezett, fárad
tan játszott. G: Hippich/ / sulyok I. /Z/, Radovi ć /Sz/,
Schwarez / Z/, Sulyok I . Z 2 F: Wolland - Kovád , Mezei Borbély, Bün, Hadler - Rácz Szabó , Radovi ć , Csonka, Božovi ć ,
Kuklis.
Szeptember 5 -én Zent" Bácska I.b. /Szabadka / - Szentai
AK I.b. 2:0 /1:0/, b.l.m., biró Drenkovics. A zentai Gradjans
kiból többen átléptek a SzAK I . b. e вapatába , a igy ez meger8
Födve indul az Lb. bajnokságban.
Szeptember S-án Zent" : Szentai AK - Szabadkai Sport 5:2
/3:1/, b.l.m., biró Feri. Az árvizkárosultak javára
játszat
ták. G: Csonka /3/, Božovi ć /2/ F: Wolland - Mezei , Tóth Borbély, Bün, Kovács = Rácz Szab б ,
Radović ,
Csonka, Boovió, Kuklis.
Szeptember 5-én Csantavéren : Hagibor - • Csantavéri AK 3:2
b.l.m. G : Simonyi /2/ és Uhlmer Mattlák öngólt rugott. J: Si
monyi Freund Rosenfeld Szük ѕégbiró a cв antavéri Liszkovicš.
teniszversenyt
Szeptember 9/12-én Zomborban nemzetközi
tartottak , melyen Zentáról Bokor Béla és neje Vujić Vera vett
részt; eredméW eiket nem ismerjük.
Gradja naki
Szeptember 12-én Zent" : Szentai AK I.b. /Zenta / 6:1, b.l. m., biró Bruckner.
3:2
Szeptember 12-én Zentán : Csantavéri AK - Hagibor
/2:2/, b.l. m., biró Lozanov . G: Simonyi /H/, Rosenfeld /11-es
ból /H/, Varga / Cs/ /2/, Zaitz / Cs/. A sötétség miatt 15
perccel el őbb befeje zték.
Kanizsai
1926 . szeptember 12-én Kanizsán : Szentai AK AC 4:3, b.l.m. G: Csonka , Božovié / 2/, Kuklis. J: Mezei, Cson
ka és Borbély.
Szeptember 19- én Zentán : Szentai AK - Szabadkai Sport 2:1
Csonka
/2:0/, I. oszt. B.L.M., biró Orčió. G: Bo žovié 3 • p.,
17.p., a 46. p-ben Jagica /Borbély miatt 11-e вb бl/. S ZAK:WO lland - Mezei, Kovács - Hadler, Bün, Borbély - Kuklis, Faji',
Božovi ć , Csonka, Radovi ć .
Szeptember 19-én Zent" el őmérkő zésként SzAK I.b. - Szg
badkai Sport I.b. 1:1 /1:0/, I.b. B.L.M., biró Orćió. F: Markovié - Kocsis I., Bene - Bokros, Nagy II., Tóth - Urbán, Kovács, Rácz Szabó, Skultéti, Köké юyesi. Tartalékok Faragó,
Fendrik. G: Kovács.
A zentai Tenisz Klub szeptember 30-ig új јб tékosokat,vesz
•
f el, s elhatározza, hogy szükség szerint több új pályát akar
épiteni. Jelentkezések Dudás Emil.elnöknél•
Szeptember 26-án Szabadkán: ZsAK - Szentai AK 2:0 /0:0/,
:

,

,

,

.
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v
oszt . B.L.M., bir б Z ivkovi ~ . A S ZAK: Wolland - Kovács, Mezei - Borbély, Bün, Hadler - Kиklis, Paji ć , Biž~ ovi б , Csonka,
Radovió. A Z ѕAK-b6l J: Budanivi ć III., Csisztai, Takács
I.
Roglió. Az еІвб félid őben SzАK fölény , kornerarány 6:1 a S ZAK
javára.
Szeptember 26 án Zentán tenisz-körmérk őzést tartott Kaci
janćić és Popovié teniszbajnok nagy közönség e18tt.
Szeptember 26-ágy Zentán: Szentai AK I.b. - ZsAK /Szabad
ka/ I.b. 3:2 /2:0/ I.b. B.L.M., birб Horvácki P. G: dr. Biliczki é s Skultéti /2/. F: Markovié - Bene, Kocsis i.-Bokros,
Nagy II., Tóth Károly - Urbán, Kivác в , dr. Biliczki,Skultéti,
Köké гyesi . Tartalék Faragó , Fendrik.
Az újvidéki " Juda Makkabi " atlétikai versenyén 26-án, a
3000 méteres síkfutást 10 p. 19 mp. id ővel Matlák /zentai Hagibor/ nyerte. Matlák az 1000 m. versenyben is indult, s 3.
-

lett.

Szeptember 26-án Újvidéken: Hagibor /Zenta/ - Hakoah/Sza
badka/ 0:0, barátságos női hazenamérk đ zé ѕ .
A tiszai halászat jogát szeptember 30-án adták ki árvaré
sen a városi gazdasági hivatalban . Úgy a felj ő , mint az alsđ
Tisza halászati jogát Bogko Dimitrijevi ć vette ki 11200, illetve 10000 dinárért.
Szaporodnak az autók , Vajdaságban 1921 - ben 76 autó volt,
1926 végén már 1750 . Eleinte az olcsóbb , ma már a szilárd építményű jó kocsikat veszik . Az újvidéki pof őrvizsgán 2933
jelentkez ő vizsgázott , köz űik az els ő női sof бr, Nea Slankame
nac is, akinek az ottani rend бrkapitányеág megengedte, hogy
sof őrmunka közben férfiruhát viselhessen.

Október 3 án Zentán : S Z MTC /Szabadka/ - Szentai AK 3:1
/1:1/, I. oszt. B.L.M., biró Mangh . Az SzМTC Manghnak köszönheti győ zelmét , a mérk đ zé е az amat бrsport ariu1csapása és meg
szégyenítése volt. A bir б t a rendez őség é s a rend đrség óvta
meg az inzultusoktól mérk őzés után. G : Csonka 20.p. A kornerarány 13 : 1 a SzA k javára, bel őle két gбl esik, de a bir б nem
itéli meg . ј : Pajid, Biliczki , Csonka , Borbély /SZAK/valamint
Barna II., Ѕугаkа , Mahalik /SZMTC/.
Október 3 án Zentán : Szentai AK I.b . - SZMTC I.b.
3:1
/0:1/, I.b . B.L.M., birб Pei ć G : Kovács, Urbán , Tóth János,
J: Rácz Szabó , Bokros, Bene, Kocsis I.
.
1926 . október 9-én Riser István és Glück Gyula zentai fi
atalemberek egy Renault kocsin Kanizsa felé autóztak, mikor
az országúton egy megálló után GlU ck fel akárta kurblizni
a
motort, de a hajtóvas kivágódott a ke zéb бl és jobb
karját
vállban, kőnyékben é s kézt őben kificamitotta , Rosert pedig ki
sebb zúzódások érték. A motor é s az egész gép lángbaborult és
elégett. Az autó 65.000 dinár é rtékű volt.
Október 10 én Zentán : Szentai AK Kúlai SC 2:0 /0:0/, I.
oszt . B.L.M., bir б Drenkovics . SZAK : Wolland - Mezei, T бth Hadler, Bün, Borbély - Rácz Szabó , Kovács Géza, dr. Biliczki,
Bižov" Pajió. G: dr. Biliczki , Božoviá Kúláb бl kitűnt Futó
kapus.
-

-

-
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Október 17 -é n Szabadkán : SzАND - Szentai AK 5 :3 /3:1/,x.
oszt. B.L.M., biró Krausz . G: dr. Biliczki , Csonka és
Božovid, Paji ć két gólját nem ítéli meg a biró, viszont a S Z AK el
len itél egy gólt, amit Tóth a gdlvonalydl rdg vissza a mez бnybe. A szabadkai kđ zönѕég é s a rendez бв ég fékezhetetlenül
agressziv volt.

A SzAK : Wolland - Mezei, Tóth I. - Tóth II ., Bün, Hadler
Paji ć , Boovi ć , dr. Biliczki ,, Csonka, Rácz Szabó . Tartalék Kиk
lis. Az ellenfélt đl jó volt Sifli +đ kapus, Dér ököllel ütő t$
be egy labdát a zentai kapuba, a biró gólt itélt.
El бmérk бzéе ként , október 17-én Szabadkán : S Z AND I.b.
SZAK I . b. 1:0 /0 : 0/,I.b. B . L.M. F: Markovi ć - Bene,KökényesiGábor, NagyII ., Tóth Károly - IIгbán, Kovács, Patarica, Pakaš
ki, Bokros. Tartalék Faragó.
Október 13 - án i1 , munkás - sportegyesület alakul
Zent án
Sportéki Klub " Radnii" néven.
A klub alapit"ának gondolata tulajdonképpen vi в azanyúlik az 1926 . augusztusában tartott szakszervezeti ülésig, melyen megjelent a Szabadkai Kerületi Munkás-szakszervezet képvisel б je , Lazar Nei ć , aki a sportklub megalakítását pártoló
és ellenz ő két szakszervezeti csoport érveit meghallgatva egy
munkás-sportklub alapítása mellett foglalt állást . A vita során az a nézet alakult ki, hogy éppen a sport

fztján szukséges

a fiatalabb tagokat a munkásmozgalom vonalán megtartani. A
klub nem alakult meg azonnal , Flossberger János a zombori Rad
ni čkitб l alapszabály - mintát hozott , melyet a zentai viszonyok
nak megfelel ő en '.tdolgoztak . Október 13 án az alakuló közgyűlésen választott vezetéség : elnök dr. Branko Beleslin orvos,
alelnökök Nikola Slavni6 jogász és Vlajko Pecarski b őrmunkás,
titkárok Mata Josimovi ć borbély és Joca Bordjoški jogász,pénz
tárosok WUnschl Péter borbély é s.Keczeli István famunkás, iilen đrök Aleksanadar Stojkov b őrmunkás é s Novoszel István fa munkás, intéz б Weisz József mészáros. Yálasztmán у i tagok:Spek
la János é pit бmunkás , Nagy István famunkás. Tóth Károly keres
keddsegéd , Behoz Ferenc famunkás , S őregi Imre b6rmunkás,Bora
Pecarski b őrmunkás.
Az új egyesület labdarúgó - csapata október 17-én már tréniиgmérkőzést játszott a helybeli " Híísos " együttesével. El б ször a birkózó - alosztályt szervezik meg, melybe már át is lép
tik a Szentai AK ö ѕѕ zes birkózói , mivel a SzАK a birkóz б sportot elhanyagolta, valamint a Hagibor csapatából is egypár аП .
Október 24-én Zentán: Bácska I . b. /Szabadka / - SZAK I.b.
6: 1 /2:1 /, I.b. B.L . M. Fi ѕ cher a kijelölt biró nem érkezett
meg, s igy a mérk őzést valószintileg újrajátszók.
Október 24 - én Zent án : Szentai AK - Bácska /Szabadka/ 0:0
I. 'oszt. B.L.M., biró Csajági . A mérkбzésb ёl csak 5 percet
játszottak le, mert egy ó riási esi elmosta a mérk đ zést.
1926 . október 24-én Kikindán : Szentai AK - Kosovo 1:0,ba
rát вágos n ői hazena - mérkő zés . A mérk ő zést itt sem lehetett vér
gig j'.tezani, az I. félid ő 12. percében ó ~ ió ѕi es ő kerekedett.
Löwey Manyi az 5 . percben dobta a gólt . A Kosovo végtelenül
kedves é s figyelmes vendéglátó volt.
-
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Október 31-én Zentán: Szentai AK - Verbészi SC
6:0
/3:0/, I. oszt. B.L.M., biró Segedin е ki. A verbászi pálya letiltása folytán a mérk б zé вt Zentán játв zották. G: Božovió 8,
15. p., Rácz Szabó 35. p., Csonka 53. p., Božovi ć б 0.p.,75.p.
Mezei egy 11-est fölé l őtt. SZAK: Wolland - Mezei, CvetkovióT бth, Bün, ladler - Pajió, Božovi ć , dr. Biliczki,Ceonka, Rácz
Szabó. A Ve гbá вzból kitű ntek Elsass, Trumf.
Cvetkovióot közvetlenül a SzАK-Bácska mér kő zés el őtt iga
zolták le a zentai csapatba.
November 7-én Zentán: Szentai AK - Bácska /Szabadka/ 2:2
/2:1/, I. oszt. B.L.M., biró Csajági. Az október 24-r ől elha
lasztott mérkőzés folytatása óriási közönв ég előtt. G: Rudi
4.p., Božovi ć 11-e вből 25.p., majd a 28. p., Marcikió II./0 уe
kovid lábáról/ 45.p. A Bácska egy ll est nem értékesitett. A
Báо sk$b б1 kitűntek Virág kapus, Rudi ć , Poljakovió, Kulun čió
II., Šlezak. A SZAK: Wolland - Cvetkovi ć , Mezei - Kovács Géza,
Bün, Tóth Géza - Boovió, Pajié, dr. Biliczki, Csonka, R á cz
Szabó. Tartalékok ladler, Knklís.
November 7-én kellett volna újrajátszani a SzAK I.b. Bácska I.b. B.L.M., de a Bácska azt lemondta. A SzAK kérte
az al в zövetaégt еl, hogy a mérk đ zést javára igazolják 3:0 ered
ménnyel.
A SZAK titkára, Branko Lozanov a novemberi labdarúgó-játékvezet ői vizagén képesitést nyert, mint szövetségi biró.
November 14 én Zomborban: Szentai AK - Zombori Amat őr I.
oszt. B.L.M. A mérk ő zés eredményét nem i amerjük.November 14 én ját в zották a SZAK I.b. - Ferrum I.b. /Szabadka/ I•b. B. ~ .
M.-t ‚melynek eredményét nem ismerjük.
November 21-én Zentán: Szentai AK - ZsAK /Szabadka/ 7:1
/2:0/, b.l.m., biró Pe r . G: Csonka /Sz/ 30.p.,35.p.,46. .,52.
p., Takács Í. /Zs/ бб .p., Csonka /Sz/ 67.p., Bencze /Zs ~ ngól
83.p., Kovács 88.p. J: Csistai, Bencze, Budanovi ć II.,Kerchen
mayer kapus, Rogli ć , Takács I. Katrinka /ZsAK/, valamint Wolland, Csonka, Rácz Szabó.
November 21 én Zentán: Szentai AK I.b. - Sloga I.b. /Sza
badka/ 1:1, I.b. B.L.M., biró Perl. Bene /SzAK/ öngólt r{got.
December 16 án a helyi Szokol egyesület tornaestet
és
táncmulatságot rendezett a Royalban A szertorna-számokat a
szabadkai szokolisták mutatták be..
A Szentai AK vezet ősége 1926. december 16-án és 18-án te
a-estet, december 25-én tea-estet tombolával, december 26 -án
sportbálat az Eugenban, december 31-én pedig nagyszabású szil
veszteri kabaréestet tarott szintén az Eugenban.
1927. január 9-én a Szokol-egylet
tisztujitó
közgyűlé еén elnökké Mihajlo Drakulié városi f 6mérn đköt választották.
A helybeі i'Radni ćki SK. január 19-én, Huszák Nándor yen
dégl ő jében házi birkózóversenyt rendezett, melyen az egyes űlet gárdája, Paikovics, Bartók, Gruik, Bosnyák, Schwarcz,Tdtb,
Dobokai, Kiozili, Recskó, Spekla; Weisu és mások mutatkoztak
be. A részletes eredményeket nem ismerjük.
62.
-

-

-

-

-

.

Január 29 én a SZAK teaestet rendezett a Каѕ zinóban.
Január 30 án évi közgyülé вt tartott a Hagibo zsidó ifjú
sági egyesület a zsid б hitközség tanácstermében ґУj ti е ztikа~ t
választottak elnök dr. Giücksthal Andor, tár еelnök dr. Ludaji ć Miloš, alelnökök Pollák Leó és Veisz Dezs ő , titkárok
Кö
fig Gyula é s Pollák Mikl бв , pénztáros Auslö . nder Henrik , jegyz8
Vig J ехв3 , ellenőrök Rosefzweig Richard és Löwingeг Sándo г ,ház
nagyok Löwy Béla, Braun József , ügyész dr. Löbl Nándor, gondfokok Ldwinger Jenб é s Kelemen Jen б , orvos dr. Glücksthal Géza. Vála е ztmány : Bergel Le б , Deutsch . Ignác, Freund Sándor,dr.
Goldstein Jenő , Lederer Jenđ , кетб nу Ferenc, Sugár Ferenc,dr.
Stös вel ЕгП 5, Sternberg Bandi ,. Neu Jenny , Weiner Imre,
Deutsch János. Páttagok Varjas Olga, Sternberg Tibor.
Február 27 én tartotta a Radni ćki SK. évi
közgу ül бебt
a Huszák Nándor - féle vendégl б nagyterхnében.
Február 12 én a Szentai AK tánover еennyel egybekötött te
aestet rendezett e Кaszinбban.
Március 1-én nágyszabásu " Caгneval "- bálat rendezett
a
:Szentai AK az Eugen - szállodában , nagy jelmezes felvonulással.
-

-

.

:

-

-

1927. március h б. Két különböz ő idđben készitett fé вykép-

f elvétel тбl is ismerjük a Szentai AK if ј fѕбgi csapatának ö в zszeállitását.
Az egyik: Stepančev Miodrag - Serf ő z đ , Nagy Kálmán - Takács h egyi ! Béla, Domány István , Rácz Szab б András - Szi тб k
Géza , Burán János, Fendrik Jdnos, Bu гбву László, Kamrá в István.
A másik: Stepan ćev Miodrag - Serf đ z đ , Fendrik János - Ta
kác в József , Domány István , Rácz Szabó András - Burány Lászlđ,
Burán János , Viatov Tibor, Rekeczki Lajos , Takács /Hegyi/ Bé
la.
A fenti ifjúsági csapatok a volt "Tiszapart " "Alvég" és
"Alsó-Ti В zapa гt " játékosaibбl tevб dtek ö в sze.
Március 6 - án Zentán : Szentai AK - ZeAK /Szabadka / b.l.m.
eredményét nem ismerjük . F: Maгkovi ć-Mezei , Tóth I . - Hadler,
Tóth II ., Borbély - Kuklis , Paji ć , Kovács , Csonka , Rász Szabó.
Tartalékok Kocsis I ., Skultéti , Nagy, Bokros.
1927. március 12 -é n Zentán a Szentai AK I.b. csapata tré
ningmé гkđ zést játszott a következ ő ös в zeállitásban : Markovi
Nestor - Faragó Nándor, Bene Péter - Bokros István, Skultéti
István , Gábor Menyhért - Urbán Ferenc, Kovács Kálmán , Kuklis
István , PakабКi Vladimir , Kökénу esi András.
Márciu в 20 - án a zombori kereskedelmi iskola igazgatója,
Lazar Мa četi б tartott el бadá в t a c іerkészetr đl a f бgimnázium
tornatermében.
S Z AK 8:1, I.
Március 13-án Szabadkán Szabadkai Sport
oszt . B.L.M. A zentai csapat megóvta a mérk đ zést , mert ellenfele a sáros pályán javításokat végzett a saját javára.
Március 13 - án Szabadkán SzAK I.b .- Szabadkai Sport I.b.,
I.b. B.L . M. Az eredményt nem ismerjük.
A Szentai AK vбlasztmбnya elhatározta , hogy tenisz-szak:

-
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osztályt állit fel, a ezért népkerti sportpályája mellett 2
teniszppálgát épít. A szakosztály tagjai 400 dinárt fizetnek
beiratási dij cinién. Jelentkezéseket elfogadnak március 23ig.
Március 27-én a Radлi čki SK. birkózóversenyt rendezett
Zenta város 1927. évi bajnokságáért, melyre a zentai birkózókon kivül beneveztek a zombori Radni čki, belgrádi Radni čki,
zágrábi Ierkules, Croatia, Makkabi, az újvidéki Juda Makkabi.
azonkivül a becskereki, kikindai, szabadkai és a' Zombori.
Sport legjobb birkózói . A verseиyrбl nincs közelebbi adatunk.
Március derekán a Нagiborból Uhlmer Tivadar é s Sternberg
Tibor visszatértek a Szentai AK-ba.
Március 27-én Szabadkán: Bácska - Szentai AK 5:1 /0:1/I.
oszt . B.L.M., biró Mangh. A játékvezet б iѕ mét végzetesen befo
lyásolta a mérk е zés eredményét, olyan gólt is megítélt a SZ AB
terhére, melyet a kapus egy méterrel a kapu eldtt fogott, s a
leglehetetlenebb lesgólokat is megítélte a'zentaiak ellen. F:
Skultéti - Mezei , Kocsis I. - Borbély , Bün, ladler - Radovi é,
Uhlmer, Csonka , Paji ć , Kuklie. .
Anyagiak hiányában a Szentai AK I.b. csapata ,
sajnos,
nem vesz részt folyamatosan az I.b . bajnokságban.
Április 3 - án Zent án: SZAK - Zombori Sport I. oszt . B.L.M.
eredményét nem is merjük . F: Skultéti - T бth I ., Mezei - Kovács
Géza, Bün , Borbély - Paji ć , Radovi ć , Uhlmer, Csonka, Ruff.Tar
talék ladler, Tóth II. A mérk б zé вt megeldzdleg a SZAK I.b.csá
pata játszott a RadniZ~ki SK. elsó csapatával . Egyik mérk б zéš
eredményét sem ismerjük.
A Szentai AK Czeisel Károlyt,mint íij trénert alkalmazta
Budape вtrбl aki az MTK-nak volt éveken át játékosa, majd Lve
ken át volt külföldön edzel . Czeisel április elsó napjaiban
,

érkezett.
3:1
1927. április 10 -é n Szabadkán: SZMTC - Szentai AK
Csik,
/1:1/, I. oszt . B.L.M., biгó Balázs. Az SzMTC : Gál Steszna - Terényi , Be čirovi ć , lauser - stark , Barna I., Cér-

nai, Barna III., Markovié. SZAK: Skultéti - Tóth, Mezei-stern
berg , Bün,'Borbély Pajié, Radovié, Uhlmer, Csonka, Ruff.
Csonka a 42 . p. ldtte a gólt.
кprilis 10-én Zentán SzAK I b. - SzМTC I . b., I.b. B. L.
M. Az eredményt nem ismerjük . S ZAK К бrösi - Kocsis, Bene Bokros , Nagy , Gábor - Urbán , Kovács, Petkov, Pakdki, Kökényesi.
A Szentai AK mükedvel đi, az Eugen-szálló szinháztermében
április 17 - én tánc nélkül , április 18 -án tánccal egybekötött
mükedveldi el бadást rendeztek. Színre került a "Noszthy - fiú
esete Tóth Marival" c. 4 felt'. vígjáték. A zenét Balázs Tóni
cigányzenekara szolgáltatta Szerepl бk: dr. Bózsó Péter
/Stomm huazárezredes /, lomolya Antal /Noszthy Pál képvisel ő/,
Benedek Andor /Noszthy Feri f hadnagy / Wagner Bözsike /Vilma/,
Tóth Gyula /Tóth Mihal', Rebmann Vilma / Тб thné/, Biliczki Bizsu /Tóth Mari /. A kisebb szerepekben : Mészáros Manci /Kati/,
Békási Nándor /báró Kopereczky/, GueLninó Béla /Bubenyik/,Nagy
Dénes /Malinka/, Kiss GGyörgy Koz зehuba/, Sztudé пyi Rózsi
:

.

:

.
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/Valkovic аПé/, Kállai Erzsébet /Rozálka/, Szabó Mariska / Ági
néni/, Pap Maca /Kulcsárné/, Riesz György /f бpincér/, Kincses
József /pikkoló/, Horváth Luká ćs /Mihály/.
Rendez ő volt Bubala Ignác, diszletek Bernát Mártontól,
súgó K ővágó Márton.
Aprilis 16-án érkezett a zentai pénzügyigazgatósághoz a
p.ü. miniszter rendelete, mely szerint .a Szentai AK, mint
sportegylet, mulatságai után illetékmentességet élvez, vagyis
a belép ő jegyek után nem kell semmiféle adót fizetnie.
Április 17-én Zentán: Szentai AK - Kúlai SC 4:1 /1:0/,I.
oszt. B.L.M., biró Krausz. Kúlát a nagy szél mentette meg a
nagyobb vereségt ől. G: Paji ć , Csonka, Paji ć , Boovi ć /11-egy ьбlІ . J: Kovács Géza.
Aprilis 18-án Zentán: Szentai AK - SZMTC /Szabadka/ 5:1
/1:1/, b.l.m., biró Krausz. G: Paji ć , Uhlmer, Csonka, Kuklis
I., Csonka. J: Kovács, Bün, Borbély half sor és Paji ć , a két
Kuklis, Csonka, Uhlmer, Mezei. Az SzMTC 11-esb ől l őtte gól-

j át .

Április 24-én Zentán: Szentai AK - Zombori Soko 2:1/1:1/
I. oszt. B.L.M., biró Csajági. A Sz АК : Skultéti - T б th I., Mi
zei - Kovács, Bün, Borbély - Kuklis II., Paji ć ,Boovi ć , Csonka, Ruff. Az év legszebb küzdelme. G: Matari ć ll.p. Csonka 20.
p., Boovi ć 56. p. A Soko legjobbjai Matari ć , Klein kapus.
2:1
Április 25-én Zentán: Szentai AK - Zimonyi'Sparta
/1:1/, b.l.m., biró Orćiб . A zentai gy őzelmet Bün fejesgólja
szerezte meg.

oldMájus 1 én Zentán: Jadranska Straža - Szentai AK
boys 4:6 /0:3/, labdarúgó kabaré-mérkőzés, biró Opai ć.
A
Jadranska Strapa alapja javára. Városunk mindhárom nemzetigének vezet ő férfiai játazottak. A JS: Pecarski Milutin földbirtokos - Veselinovió f őg. tanár, Fischer Ármin keresked ő , Nае taѕ i јетi б hajóállomás-f őnök, Viroubal járásbíró, Svir ćeviá
villanytelepi igazgató - Hirschl I1},és, Ignjatovió rend őrkapa
tény, Cerni helyőrségi parancsnok, zarko Cetina polgármester,
Bün Gergely földbiг toko ѕ . A S ZAK: Izsák Dezs ő malomigazgatбBakay János keresked ő , Rudics Elek földbirtoko а - dr. B б zsó
Péter ügyvéd, dr. Ferenczi Antal ügyvéd, Kaupert György ven
dégl ő s - Simon Mihály f бg. tanár, dr. Fels őhegyi András várő
si f őtisztviaelő , Dobos Pubi jogász, dr. Keczeli Mészáros Fe
renc ügyvéd, Vámos János f őgimn. tanár.
Nyolcan-tizen rohantak egy labdára, mindenki gólt szeretett volna rúgni. A gólokat készakart-véletlen rúgták és f e jelték. Góllöv ők Dobos /2/, Cetina /2/, Simon /2/ Kaupert
/2/, B б zsó /2/.
1927. május 1-én a Keresztesben a Radni čki SK tagjai futóversenyt rendeztek a férfiak és n ők részére, méterekben meg
nem határozott távon. A részvev ők többek között Balla Francis
ka, Balla Panni, illetve Biliczki Antal, Bá1ó Vince, Adám Is'
vén, Hangya, Répás, stb.
Freund Sándor, a becskereki Kadima, majd a zentai Hagibor hátvédje a Szentai AK-ba igazoltatta magát.
-
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Május 8-án Zentán: $ Z AND /Szabadka / - Szentai AK
5:2
/4:1/, I.oszt. B.L.M., biró Csajági . Meglepetés a birб pártos
kodáеa és az alszövetségi kiküldött botrányos viselkedése
/megvert egy gyermeket , aki a SzAK-nak szurkolt /. 1500 néz ő .
F: Skultéti - Tóth, Mezei - Borbély, Bün, Kovács Kuklis,
Csonka, Paji б , Boi~ovi6, Ruff.

El'5mérk б zésként Szentai AK I.b. - SzAND I . b. 2:0
I.b.
B.L.M., biró Lozanov . A SzAK-ban ' Wolland védett , aki vissza
tért a katonaságtól . /Az бв zi szezonban a S Z AND I.b. gy6zöt~
1:0 arányban/.
A Szentai AK I.b. csapatában játszottak Urbán Ferenc,
Kovács Kálmán, Uhlmer Teddy, Sternberg Tibor, Kökényeai András, Pakki Vladimir , Nagy György, Tóth János , Kocsis Nándor, Petkov Vladislav, Wolland József.
A Szentai AK V.10 - én elhatározta, hogy a Jugoszláv Sport
élet c. lapot bojkottálja azért, mert egyoldalú informácio alapján a SzАK- ot gyülölködve támadta, a Bruckner László tudó
sitá аát meghamisította , a közvéleményt a zentai sportközönség
elleni gyülölködésre izgatta, cikkében az alszövetséget a
SzAK ellen bújtogatta . A SZAK vezet đsége felkéri a sportbarátokat, hogy ne vegyék é s ne olvassák a Sportéletet , mert nem
méltó a pártfogásra.
Május 8 - án a S Z AK műkedvel ői közkivánatra
harmadszor
ismételték meg a "Noszthy -fiú esete a Tóth Marival " c. vig játékot az Eugen-szálló szinháztermében , eredeti szereposztás b an .
A Szentai AK május 15-én felhivást intéz вportközönségéhez a mé rkđ zésеk ideje alatt a játéktéren va 16 viselkedést és
fegyelmet illet őleg. A lelkesedés és lelkesités nem kell,hogy
egyben sport в zerütlenséggé fajuljon.
1927 . májusában Milo Vukov , a helybeli Szokol-egylet köz
tiszteletben és megbecsülésben álló elöljárója /na čelnik/ kІ
vándorolt Amerikába . Az egyesület bankett keretében vett búeѕút vezet б jét бl , aki az egyesület egyik alapítója is volt. A
tár вaбváceorát a "Fehér hajó" vendégl đben rendezték , s annak
költségeit Sava Vu ј i б fedezte , az egyesülettel szemben érzett
megbecsüléstál vezetve é s indittatva . A vacsorán több búceube
szád hangzott el.
A Szentai AK két íij teniszpályáját május 22-én nyitotta
:

meg. A zentai sport újabb egyesülettel er б södött . Az
evezi
sport kedvel ői a tavasz folyamán megszervezték s most megala-kitották a Regatta Klubot. A Tiszán f elállitották a klub сѕб
nakházát . A fedett öltöz ővel é s eѕбnakgaxázz ѕal ellátott, féhérre festett klubházat a hid mellett kötötték ki a Tiszán.
A tagok-alapit бk saját költségükön épitették a klubházat és
szerezték be a csónakokat . Az alapitók száma éveken keresztül
mindig 10 körül mozgott . Alapitdk voltak : dr. Aradski Ivan
ügyvéd , dr. 10116 • Dénes ügyvéd , Ljuba Davidovi ć járá вbirб ,
Hubert Jen ő gyáros , Bergel Leó nagykeresked ő , Wolff Imre gyáros, Jusztusz Pál a G б zfürész RT tisztvisel ő je , dr. Ludaji ć
Miilo ügyyvvéd dr Stös ѕel Ernd orvos S ćhmidt Pál malomtisztvisel ő , Pollбk Les kereskedd , Djoka Dundjerski mérnök,
.

6 5.

,

4r. Petrovid Marko kir. közjegyz ő , Freund Sándor keresked ő ,
Ujházy Lajos bankigazgató é s dr. Konjoviá Boidar fogorvos.
A klub a következő belga versenyhajókkal rendelkezett: egy
iskola-négyes , egy kormányos - négyes , egy iskola - kettes / ké-.
s őbb eladták/, egy kormányos - kettes é s egy skiff . A klubházat
és a hajakat magas összeg ű tagdijakb бl tartották fenn. A o вбnakház gondnoka 1923-ig Lukácsevic в Iván , 1930 tól
1942-ig
pedig Gyetvai Mihály volt.
-

Szezontagokat is befogadtak, igy egyes szezonokban ta-

gok voltak Ljubomir Ramadaneki telekkónyvvezetó , Fischer Ármin keresked ő , dr. Schull le г István ügyvéd, stb.
Hivatalos versenyeken a klub nem vett részt , a
hajók
csak az alapit б k rekreációs céljaira szolgáltak , exkluziv magánegyesület keretében . A kés őbbi években az ifjúság egy ré szének is hozzáférhet ővé tették a hajók ha ѕzn4latát.
A klub 1941 / 42-ig élte megszokott sportéletét az emutett
keretek között.
A Hagibor május 22 -é n kirándulást rendezett Keresztesbe
tagjai részére Autóbuszjáratot szervezett egész napra.
A RadиΡi ćki SK sportpályája a vasúti sineken túl, május
közepére elkészült . A klub tagjai rohammunkával szántották és
simftották el a ter'aletet, a ppályaépité ѕben leginkább' a cipész-, szabó -, asztalos -, épit đ - és borbély- вΡ zakszervezeti сф
portok tűntek ki.
A Radni čki a labdarúgó - és birkózó • alosztályon kivül n ői
hazena-alceztályt is szervez.
1927. május 26. & n a rend őrkapitányság felhivja a kerékpár-tulajdonosokat , hogy a kerékpart csak arcképes igazolván
nyal használhatják . Az igazolváву okat a rendőrség adja ki.
Május 22 -é n Zentán.: Szentai AK - Yarbászi SC 6:2 /4:2/
oszt. B.L.M., biró Drenkovics . S ZAK : kul téti - Mezei,Freund- Tóth II ., К.ovács , Borbély - Kuklis , Nagy , Uhlmer , Csonka,
a
Ruff. A Sz®K az T. féli. 1., 3., 1 .8. é ѕ 41.p,., valamint
féli. 2., 16. é ѕ 27.p. érte el góljait, melyyekb ől két ver
mindkét
bászi öngól volt. G: Csonka /4/, Tóth II.; 8erbáѕ z
gólját 11-esb đl érte el . A biró n.em adott meg két Zenta által rúgott gólt.
.

A fenti mérk ő zбс e е l a Szentel AK befejezte az 1926/27. é

vi labdarug6 bajnoksziget . E mérk ő zés után a tabella állásai
1. SZAND 30 , 2. Bácska 27 . 3. ZeAK 26, 4 . Zombori Sport
19,
AK
5. Zombori " ~ ako" 19, 6. Szabadkai Sport 18, 7. Szentai
15, 8. SzМTC 14, 9. yerbászi SC 5, 10. Kúlai SC 3 pont.
Június 12-én a 1-tadni ćki SK Yagylalte вtet rendezett a Huszák Nándor -- féle vend бgl őbeг .
Június 5-én, Pи nkö вd napján Zentán: Szentai AK - Zugló
/Budapest /, barát ѕágo ѕ nemzetközi labdarúgó-mérk ő zés , a budapesti I . oszt . amat őr csapattal.
Junius 6-- . ГL, Pü ~akíisd másnapján Ze иtán: Szentai AK.- Žrinyi /Szeged / baré . tságcs nemzetközi labdarvlg б -mérkő zés a délma

gyarorѕ z gi amat őr-bajnokcsapattal.
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Egyik mérk ő zés eredményét sem ismerjük.
Június 12 - én Zentán: Szentai AK - SzMTC /Szabadka/ b.l.m.
eredшбnуб t nem ismerjük.
Június 12-én В elgrádban rendezték meg Szerbia 1927. évi
teniszbajnokságát . A nбi egyes bajnokságot Bokor В éláné Vuji ć
Vera, zentai versenyz бnб nyerte Vanzere Libusa /Ujverbá е z/ ellen 6:0, 6:1 arányban.
Június 15 - én meghalt Urbán r ' erenc /Fürünc / a S ZQ$ játékosa,- temetésén testületileg vett részt az egyesület.
1927. júлiu б 18-án Zentán : Szentai AK - Bástya
/Szeged/
nemzetközi b.l.m. az I . oszt. proficsapattal ,- eredményét nem
ismerjük.
Június 19-én meg nem engedett autóverseny a városban. dosi б Maksim és Hatala sof őrök őrült iramban akarták egymást el б zni a Posta-utcában. Hatala leszorította Ć osi ćot az útról,
de közben nekiszaladt a zsinagб ga sarkán 6.116 trafiknak, azt
megingatta, majd hátrált és tovarobogott. A verseny dija a ren
d бrkapitány вágnál várta a részvev ő sof őröket.
Június 26-án a Rаdni čki SK fagylaltestet rendezett a Huszák-féle vendégl őben.
Június 19-én Zentán: Palics - zentai Tenisz Klub 5:4, teniszmérkб zés a"Hartmann-serlegért Két vegyespáros
mérkő zést
nem tudtak befejezni a еб tétség miatt. Utána társasvacsora volt
a Royal-ban.
A'Hartmanд - serlegért 12 vajdasági város mérk đzik kieséses
alapon.
A so га olás szerint Zenta július közepén Becsével játszik,
a zentai pályán.
Június 28 - án és 29 - én, egymás után kétszer játszott Zentán a Szentai AK a belgrádi BSK ifjúsági kombinált csapatával,
s mindkétszer kikapott . A részletes eredményt nem tudjuk. Mind
össze az az adat ismeretes , hogy az utóbbi hetekben öt nagyon
súlyos vereséget szenvedett el a zentai csapat A teljesen le
tört SZAK az öt mérk ő zésen 28 gólt kapott é s csak 7 - et adott.
A játékosok nem mutatnak sem tudást , sem akarást , sem lelkesedést . Az utolsó öt mérkбzésb бl , tulajdonképpen csak a Bá е tyát nem tudta volna semmiképpen legy ő zni a zentai csapat a
többi mérk ő zésen gy ő zhetett volna . A csapat olyan gyenge, hogy
már a II . oszt . bajnokságban sem állná meg a helyét.
Július 3-án Zentán: B . T.C. /Budapest / - Szentai AK
4:1
/1:0/, nemzetközi barátságos labdarúg6 -mérkő zés , birб Mazi б . A
legrégibb magyar futballklub , melynek a nevéhez füz đdik a magyar labdarúgo - sport kezdete , most az amat őr bajnokság részvevб je, igen gyengén játszott Zentán. S ZAK: Skultéti - Mezei,
Freund - Kovács , Bo ovié, Borbély - Kuklis , Tóth II ., Nagy II.
Csonka , Pakaéki . Tartalékok Kocsis , Uhlmer , Erdeljan , Kovács IL
Július 3-án, a Ljubljanában megtartott országos agyaggalamb-löv ő versenyen /80 induló közül /, két kitün б zentai löv ő ,
Szerezla István els ő , Riesz József pedig második dijat nyert.
Július els ő napjaiban a Szentai AK elnökének kézbesitet
ték a városi tanács határozatát , melyben f elhivja a klub vize,

'

-

.
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t ő ségét, hogy a népkerti sportpályát 60 napon belül вΡ z бl đvel
és gyümölcsössel ültesse be, mert ellenkez ő esetben a város
felmondja a bérletet. A határozat óriási elkeseredést szül vá
rosezerte; a SZAit vezet б sége megfellebezte a határozatot. d
SzAK reméli, hogy a határozat keresztülvitelére nem kerül sor
és ennek folytán a váro е megkíméli magát egy országos botrány
tdl, melyb ől úgysem 6 kerülne ki gy б zte вen.
Július 13-án, dalnid.ciai. tіdUІбѕё b бІ visszatérőben, Vinko_v
cin meghalt dr. Bózsó Péter ügyvéd, a szentai AK vezet бвégi
tagja. A klub vezet ői és játékosai. testületileg vettek részt
temetésén Zantán.
A szentai AK nyári pihen ője alatt, az ifjúsági csapatok
nak engedte át a népkerti labdarúgó-pályát.
1927. július 17-én Zentán: S ZAK ifj. - Concordia /Zenta/
8:0 /4:0/, b.l.m., biró Bruckner Lászl б . A "Tiszapart" kitün6
ifjúsági együttes beleolvadt a SzAK ifjúsági csapatába, ezál
tal a SzАK igen meger ősödött.
SZAK ifj,: Burány II. - Benedek, serf đ z ő - Rб z вa,Domány,
Patarica II. - S Z ivák, Burány I., Patarica. I., .Rácz Szabó II.
Hegyi. Tartalék Bálint.
Concordia: S бregi - Boros, Tótszegedi - Kaszás I.,Nagy L
Gregus - Menyhárt, Nagy II., Kontár, Galsa I.,, ore. Tartalék Galsa II., Hegyesi. Játszott a Concordiaban erzin is. G:
Patarica I. /4/, Burány /2/, szivák /1/, Rácz szabó /1/.
A Radni ćki SK alapszabályait jóváhagyta a belügyminisz ter, az egyesület kéri felvételét az alszövetségbe, hogy az
ászi bajnokságban már résztvehes ѕ en. Az új egyesület megalaku
lását örömmel fogadták, mert csak nemes versengéssel halad
hat el đre a város sport'j.a.
Július 18-án tisztújit б közgyülé еt tartott az els б Zentai vadásztársaság, melyen dr. Pecarski Branislav ügyvédet vá
lasztották elnökké. Alelnök szárich Géza nyug. polgármester.
Július 17-én teniszmérk би és Zentán: zentai Tenisz Klub becsei Tenisz Klub. Eredmények: Férfi egyes - Bokor -Galambos
2:6, 6:3, slavni б - Pandek 4:6, 6:4, 6:3, L őbl - Ginder 7:5,
6:3; n ői egyes -.Ginderné - Hartstein 6:1, 2:6, 6:3; férfi
páros - slavni ć , Tripolszky-Pandek, Ginder 7:5, 3:6, 6:4; vegyes páros -Gortva, Engelsniann - L đbl, Hartstein 6:1, 6:0.
Zenta 4:2 arányban vezet, a mérk đ zést július 26-án folytatják.

Július 24-én a szentai AK atlétikai versenyt rendezett d
riási érdekl ődés mellett. Ez volt az utolsó évtized els ő atl~
tikai versenye. Eredmények: 60 m. síkfutás 12 éven aluliak 1. Vámos 10 nipp , 2. Zentai, 3. Csincsák, 4. Lengyel, 5. sztri
lich; 60 m. sikfutAs 14 évesek - 1. Mészáros 9,1 mp.,2.Grosz,
3. Grosz, 4. Szécsényi; 60m. f ői sikfutAs - 1. szalai /Kikindai "srbija"/ 9 mp., 2. Bokros; 100 in. sikfutáв - 1. Bo žovi б ,
12,2 mp., 2. Kuklis, 3. Barsi; távolugrás - 1. Bo tiovi6 5.76
m., 2. skultéti, 3. Bruckner A,; helyb ől távolugrás - l.Božovi ć 2,70 ш ., 2. Bruckner A. 2,65 m., 3. skultéti 2,48 m.
Az atlétikai versenyek után SZAK ifj. - spárta /Zenta/
3:1 /2:0/, b.l. ш . spárta: Bakalid - Nikolid I., Nedeljkovi еsztrilich, Szeles, slavni е - Jenovac, Nikolid II.,Viczei,Ter69.

zin, T бth.
Július 26-án folytatták a Zenta-Becse teniszmérk ő zést. E
redmények: N ői egyes- Bokarné-Galambosné 6:0, 6:2; férfi egyes - Hei в zler Ggurgyovánв zkg-dr. Gortva 7:5, 6:3; vegyes
páros - Bokor пé, Heiszler Gу uтgyovánszky- Galambos, Galambos
6:1, 6:4; n ői páro в - Galambos, Ginderné-Bokorné, Hartetein
6:4, 6:3; férfi páro в - Gortva, Galambos - Bokor,Hei ј zler Gy.
6:3, 6:4 Végeredményben Zenta-Becse 7:4.
Július 26-án a palicsi nemzеtközi teniszverseny részvev ő
i, dr. Lupppu, Fülöpné, Dárner László /mindannyian Aradról/,dr.
Albrecht és Mayer /Béc вból/ Zentára érkeztek, ahol pár napot
töltenek a becskereki verseny еl őtt.
Júliva 24- б n Kanizsán.: Rаdni ki /Zenta/ - Kanizsai
AC
2:5 /0:1/, b.l.m. A kanizsai be шutatkoz б nem sikerült.
Július 31-én a szabadkai "NU хвród" vadásztársa еág agyagga
lamb-löv ő bajnokságon, a lehetetlen tölté вü tölté иyek miatt a
zentai indul бk közül visszaléptek Riesz Jdzsef, Huszágh László és dr. Habram Nándor, akiknek indulásával nemcsak az els ő
helyek kerültek volna Zentára, hanem a helyezések i s. Szerezla István, Zenta bajnokának klasszisát mi sem bizonyítja
jobban, minthogy ennek ellenére is minden sz'mot megnyert.
Megnyerte Vajdaság bajnokságát, Szabadka város bajnokságát бs
a páros galamb versenyt, a ezzel 3 aranyérmet.
Jí'lius 31 č n Zent ári: S Z AK if j. - Bácsf đ ldvári AK
3:2
/0:2/, b.l.m., bíró Bruckner L. A .Sz АK ifjúság legut бbb /még
"Ti еzapахt" néven/ 7:1 arányban vesztett a BAK t бl. G:Domány,
Patarica, Bur4ny I.
,

-

-

-

A Szentai Ari., Ledirer Ј en ő és Bruckner László inditványá

ra kétfordul бв ifjúsági'bajnokвágot rendez az ös в zeѕ helybeli
ifjúsági.csapat гбв zvételévи l. Az els ő helyezett bajnoksapkákat nyer a .z АK е zinе vél, a második ezüst-, a harmadik bronz
érmet. Kezdete megegyezik az I. oszt. bajnokság kezd ő napj đ=
val.
1927. augusztus 7-én a népkerti ú; Kioszkban nagy в zabásti szépség- és táncversenyt, valamint fagylalt-estet rendezett a SzAХ . A legszebb asezony dr. Pecaraki Brankóné, a legszebb leány Sztrilich Zsuzsa, a legszebb gyermek Keczeli M.

Márta lett.
Augusztus 7-én Zentán: Ѕ zАK Ifj. - spárta 4:1 /2:0/, b.
l.m.
Augusztus 14-én és 15-én a Radni čki SY. kétnapos labdarúgó mérkő zést ren їezett a Ѕ zAK-pályán. Az eredeti megegyezés
szerint pont- és gála гány szerint hatб.rozz2.k e1 a gy ő ztest,
A SzАK els ő nap legy ő zte a la.dniL~kit 4:0 - ra, mug az újvidéki
Radnu čki kétszeri meghoseaabbátás után a Kanizsai AC-ot 1:0ra. Másnap, Kaxij.zsai AC - Radni č ki SK /Zenta/.5:2, SzAK- Rad
ni čku /tЈј vidék,,/ 1:1. A sorrend: 1. 3zAk 3 pont /5:1 gólarány%,
2. Radni čki /t"jvidék/ 3 pont /2:1/, 3. Kanizsai AC 2 pont
/5:3/, 4 . Radni čki /Z/ 0 pont /2 :9/.
A Szentai AK prote вtáláѕa ellenére a serleget az Díjvidéki Radni ćkinak adta a xфdezčеб g, mint a legszebb játékot nyuj,

tó egyesületnek. A SzАK felelentést tett a labdarúgó- alszb70 .

vetségnél.
A SzАK csapata a kö тmérk б zésen: Skultéti - Mezei, Kocsis
I. - Freund, Sternberg, Tóth II. - Božovid, Pajid, Patarica,
Csonka, Radovid.
Augusztus 28-án Kfiián: "Hajduk" - S Z AK I.b. 2:1 /0:1/, b.
i.m. SzАK I.b. • Markovid - Bene, Kocsis I. - Nagy I., Kökénye
si, Nagy II. - Pakaki, Kocsis II., Skultéti, Petkov, Földi.
Markovid egy 11-est kivédett.
Augusztus 28-án Zentán: Sz АK ifj. - Spárta 4:1 /2:3/ b.l.
T.

Augusztus 28-án Zentán: Szentai AK - Becsei "Soko"
3:2
/2:1/ b.l.m., biг ó Pejid. G: Csonka /3/, Wolland egy il-est ki
védett, egyet nem. Sz АK: Wolland - Freund, Mezei - Kukiis II.
Kovács Géza, Tóth II. - Božovid, Csonka, Patarica, Kovács Kálmán, Barsi.
Az induló labdarágó-bajnokság alkalmából a SzA benevezi
tartalék csapatát is az I.b. bajnokságba.
Augusztus 21-én Törökkanizsán: "Tisza" - Radni ćki SK /Zen
ta/ 3:0, b.l.m.
Szeptember 11-én Szabadkán: Bácska - Szentai AK 8:0 /6:0/,
I.oszt. B.L.M., biró Baláza. SzАK: Wolland - Freund,
Mezei Kuklis II., Kovács Géza, Tdth II. - Bogovid, Pajid,
Radovid,
Csonka, Kovác в Kálmán. Tartalék Sternberg. Radovidot az l.perc
ben lerбgják, igy a SZAK végig 10 emberrel játszott. A birđ
pártoskodott, a tudósító szerint a Bácskából "egyedül Balázs
biró volt j б ! ". A Bácska kapusa 22, a SzАK- é mindössze 14 labdát fogott.
Szeptember 11-én Szabadkán: Bácska I.b. - S ZA K I.b.
1:0,
I.h. B.L.M. Sz АK I.b.: Skultéti - Bene, Nagy I., Bokros - Petkov, Kökényesi, Patarica, Markovid /Tördelési hiba miatt, a
sporttud бѕitá ѕ szövegéb ől téved.ésb бl kimaradt a két hátvéd és
egy csatár nevel.
Szeptember 18-án Belgrádban mérk ő ztek a belgrádi és szabadkai labdarugó kerület válogatottjai. A szabadkait a komplett SZAND képvi ѕelte, mint tartalék a zentai Bo avid Vido uta
zott velük Belgrádba.
1927 . szeptember 18-án Zentán: SZAK komb. - SZAND komb.
2:0 /2:0/, b.l.m., biró Lozanov.A nemzetközi viszonylatban elismert SZAND taartalékcsapatában játszottak Dujnov, Haraszti,
Dér, Facsar, Beretka, Ambrus, Poverka, Dömötör. A SZAK legjobb
Jaj: Freund, Mezei, Tóth, Ruff, Kovács Géza és Pajid, valaminT
a két kapus Wolland és Markovid.
Az Pl őmérkđ zésként lejátszott S ZAK I.b. - SzAK ifj. csapa
tok eredményét nem ismerjük.
Szeptember 18-án agy аgga]amb-löv ő verseny volt Paliceon.
Az els đ dijat a zentai Szerezla István a vigaszverseny els ő
г
diját pedig a szintén zentai Heiszler Оyu
gyovánszky Auréi
nyerte.
Szeptember 18-án Törökbecsén.: Redni čki SK /Zenta/ - Török
bect~ ei AK 7:2, b.1.m.
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Szeptember 18- 4. n Törökbee ѕén: Törökbecsei AK - Radni ćki
SK /Zenta/ 4:3 barát вΡógos női hazena -mérkő zés. A zentai hazena-eвapat el вő mérk őzése volt.
. Szeptember 25- én kellett volna lejátszani a SZ AK I.b. ZsAK I.b. /Szabadka/ bajnoki mérk őzést, de azt a zentai klub
lemondta, mivel az I.b. játékosok, kevés kivétellel nem veszik komolyan a tréningeket.
Szeptember 25-én Zentán: SZAK - ZsAK /Szabadka/ 3:0/3:0/,
I. oszt. B.L.M., biró Stipid. SZAK: Wolland - kezei, Freund коvбсѕ Géza, Botovid, Tóth II. - Kovács Kálmán, Pajid,Petkov,
Csonka, Ruff. Tartalékok: Markovid, Kukli в , Kökénye вi.G: Ruff
sarokrugásbdl közvetlen, Božovi ć 11-esb ől, Kovács.
Október 2- án Zentán: SZAND /Szabadka/ - Szentai AK 5:0
/3:0/, I. oszt. B.L.M., biró Mangh. Óriási felh ő szakadás után
játszották. SZAK: Wolland - Mezei, Freund - Kovdcs Géza, Bo 'o
vid, Tóth II. - Ruff, Csonka, Petkov, Pajid, Kovács Kálmán.
Tartalék: Markovid, Sternberg, Kuklis II. A S Z AND-bál legjobbak Šifli е , Held-Beleslin bekkpór, Kopilovid, Kiki ć , Horvát,
Beci ~ , Kovács, Ordög.
Október 2-ón Zágrábban, országos jugoszláv birkózó-baј
nokság, két zentai birkózó, Keczeli a légsúlyban, Palkovics
pedig a közép B. súlyban orszdgos bajnokságot nyert.
Maletin Nikola, a Radni čki SK agilis titkára lemondott
tisztségér ől és kilépett az egyesületb ől.
Október 9-én Zentán: Szentai AK - SZMTC /Szabadka/ 2:2
/2:0/, I. oszt. B.L.M., biró Perl. SZAK: Wolland -Mezei, Freund - Kuklis II., Kovács, Tóth II. - Pajid, Bogovid, Kovács,
Csonka, Ruff. Tartalék: Sternberg, Kuklis I., Markovi ć . G:
Bogovid' 11-esból és Csonka. .
Október 9-én Zentán: SZAK ifj. - Concordia /Zenta/ 3:0
/1:0/, ifjúsági B.L.M., biró Bruckner. Az ifj. bajnokság elsó
mérkő zése. A S Z AK góljait ifj. Burány l őtte.
A SzAK október 15-t ő l kezd őd őleg rendszeresiti a szomba
ti teaesteket.
Október 16-án Zentán: Szentai AK - S zabadkai Sport 1:1
/0:0/, az olimpiai-nap mérk őzése, biró Danis, Bevétel az ohm
piai-alap javára. SzAK: Markovi ć - Sternberg, Tóth II.- Bok=
ros, Borbély, Kökér ~yesi - Kovács Géza, Pajid, Mezei, Kuklie L
Kovács Kálmán. Tartalék Kuklis II., Bene. Igen fair mérk ő zés.
Október 16-án Zentán: SzAK ifj. - ZITA /Zenta/ 12: 0/6:0/
ifjúsági B.L.M., biró Bruckner.
Október 16-óиΡ Zentán: Spórta - Concordia 2:2 /0:2/, b.l.
m., bajnoki mérk őzésként nem igazolták, mivel a kijelölt birбt nem várták meg és a Spórtóban több igazolatlan játékos
szerepelt.
Zombori•
1927. oj ~tóber 23-án Zomborban: Szentai AK Sport 2:2 /0:1/, I. oszt. B.L.Iv'1., biró Priboj. SZAK: Wollandмezei, Freund - Borbély, Božovi ć , Kovács Géza - Pajid, Kovács
Kálmán, T бth II., Csonka, Ruff. Tartalék Kuklis II. G: Kovács
Kálmán, Csonka.
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Október 24-én Pecaraki Milo és társai vadá э zterfiletén ,
25 vadász hajtóvadászatot rendezett 218 nyal esett.
.

Október 23- án Zentán: SZAK if j. - Spárta 5:0,

if jtí вággi

B.L.M., biró Bruckner. A SZAK ifj. 3 mérkбzé вb'5l 6 ponttal és
20:0 gólaránnyal az élen van.
Október 23-án Zentán: Concordia - KAC /azel5tt ZITA/ 6:2
ifjúsági B.L.M., biró Kuklis I.
Október 28-4n játszották a SzАK ifj. - Csóka, valamint
a Spárta - Concordia ifjúsági mérkdžéseket, melyeknek eredményeit nem ismerjük.
Október 30-án Szabadkán: Szentai AK - Szabadkai
Sport
2:2 /1:1/, I. oszt. B.L.M., biró Stipi ć . SZAK: Markovié - Fre
und, Tóth - Kuklis, Kovács, Borbély - Ruff, Csonka, Božovi',
Paji ć , Kovács. G: Božovi ć /2/, egyiket 11-e ѕb бl.
Oktöber 30-án Zentán: Radni čki SK /Zenta - Radni ki /Sza
badka/ 0:2, b.l.m., biró Neverkla Tibor. A zentai csapat szeü
ben és jobban játszott.
November 1-én Zentán: Radni ćki SK - Spárta 2:0, b. 1. m.
November 6-án Zentán: Szentai AK - ZsAK /Zombor/
2:1
/0:1/, I. oszt. B.L.M.; biró Segedinski. SZAK: Wolland-Mezei,
Freund - Kovács Géza, Borbély, T бth II. - Paji ć , Boovi č ,
Rácz Szabó, Csonka, Ruff. Tartalékok Kovács Kálmán és Kuklis
István. G: Csonka 4 б .p. é ѕ Bozovi ć 68.p.
Ez volt Borbély János, a népszer ű "Tagló" búcs ijátéka,
november 8-án kivándorolt Argentinába, Buenos Airesbe, ahon nan csak 1933 májusában tért vissza Zentára, hogy гΡfjra itt te
lepedjen le. Argentinai tartózkodása alatt az ottani "Hu дgária" labd аг^ gó egyesületben játszott.
November 6-án Zentán játszották le a SzAK ifj. - KAC /bi
ró Bruckner! és Spárta - Concordia /biró Wilhelm/ ifjúsági B.
L.M.-eseket, eredményeiket nem ismerjük.
November 13-án Zentán: Zombori "Soko" - Szentai AK 2:1
/0:0/, I. oszt. B.L.M., biró Krausz. SZAK: Wolland - Mezei,
Freund - Kuklis, Božovi ć , Kovács Géza - Paji ć , Kovács Kálmán,
Tóth II., Csonka, Ruff. Tartalék Markovid, Rácz Szabó. A somboriak már 2:0-ra vezettek, amikor Bož6vi ć 11-esb5l szé"pitett.
A birónak köszönhet б , hogy nem eldöntetlen lett az eredmény.A
z.omboriak Klein kapusnak köszönhetik gy б zelmüket.
November f 3-án Zentán: a Radni č ki SK házi birkózóverse уe
a Huszák-féle vendégl ő nagytermében. Keczeli a pehelystflyi ju
goszláv bajnok sérülése miatt feladta a versenyt. Eredmények:
~

Légsifly - 1. Dobokai, 2. Fekete, 3. Almási; PehelysiSly-1.Günz,

2. Biliczki, 3. Keczeli, 4. Vastag; кввуíísúly - 1. Grujik,2.
Schwartz, 3. Recskó, 4. Flossberger /megsérült/; Közép A sцly
1. Bartók, 2. Kahn, 3. Kemény. A zs űri tagjai Nagyabonyi,
Josimovi č , Güncz, biró Bruckner László, orvos dr. Stössel Ernő .
~

November 20-án a SzAK ifj. a zentai ifjúsági válogatot

tal mérk đ zik Az ifjúsági bajnokságra 77 ifj. játékos nevezett
be. A SZAK I.b.-ben új játékos: Suši ć mutatkozik be.
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1927. november 27-én Zentán: SzAK - Verbászi SC
3:2
/2:1/, I. oszt . B.L.M., biró Krausz . A gy ő zelmet é s az
б szi
bajnóki tabella 5. helyét jelent б gól Ruff-Csonka össz ј dtékából születik, - tipikus Csonka gól. J: Paji ć , r'reuпd, . Ruff,
Csonka.
December 16. Körvadászatot tartott a héten az elsó vadásztársaság, 34 vadász 3 körben 183 nyulat ég 11 foglyot
l đtt.

December 21. Elkészült a Sz АK-jégpálya. A kubikos-gödrök
b đl gő zf ecѕ kend đ seitségével szállitották át a töltésen a
vizet, mivel a népkerti Kerek-tó a nyár f olyamán majdnem teljesen kiszáradt.
A második számú vadásztársaság hajtóvadászatot tartott,a
körök az Adai-úti đrháznál kezd ő dtek a város irányába. 35 vadász 205 nyulat és egy va.dlibát l őtt.
December 31 én nagyszabáэú Szilveszter - estet rendezett a
SZAK a Royal-szálló termeiben.
1928. január 12- 4 n tartotta a Tenisz Klub
tisztújitó
közgyülését, elnök lett Dudás Emil, titkár L őbl Ferenc, pénztáros Hartstein Szidónia.
Január 8-án a Szentai AK renezett tea-estet az
Eugen
Szálloda Kaszinó-termében, 21- 4 n pedig a Radni ćki SA a "Fehér
Hajó"-ban.
Január 15-én a második vadásztársaság a ЛΡ'йákosban tartott
körvadászatot, 35 vadász 70 hajtóval, két körben, 215 nyulat
l бtt.
Január 29-én az elg ő és második vadásztársaság együttes
hajtóvadászatán 30 vadász 40 hs'jtóval, 200 nyulat l őtt.
Február 5-én a Radni čki SK tea-estélyt tartott az Eugen
Szálloda Kaszinó-termében.
Január 29-én tartotta a Szentai AK tiszt ~fjitó közg'гц lé
sét. Az tíj .tisztikar: elnök dr. Pecaraki Branko, alelnököd
Rudi с Elek és Izsák Dezs ő , ügyvezet ő elnök és intéz đ dr. Keezeli M. Fer'ne, orvosok dr. Glücksthal Géza, dr. Szegedi Mihály, dr. Pecaraki Dejan, titkár Maletin Nikola, jegyz ő
Stolcz Dezs ő , pénztárnok Bakay János, Slavni ć Brana és Márkus
István, ügyész dr. Ferenczi Antal, ellenőrök Webel József és
Wirth János, számvizsgáló bizottság Kiss Frigyes /elnök/,
Bruckner Aladár, háznagy Rosenfeld Gyurka. Intéz ő - bizottság
dr. Pecarski Branko, dr. Biliczli Ferenc, dr. Keczeli fii. Ferenc, Lederer Jen đ . Választmányi tagok: dr. Rešli č Dimitrije,
Dudás Emil, Halász Sándor, Homolva Nándor, Kelemen Pál, Komári Ede, Mrkobrad Djordje, Pernyész András, Szabó Mátyás,Riesz
Jáska, Simon Mihály, Bruckner LáQz1 б , Vámos János, Vilhelm Bé
la, Mani č Vojin, T.dwey Nándor, Naggyy mélyktiti Bálint és a labda
rugo-csapat csapatka pitánya. Рб tválasztmáгіyi tagok Kurucz
Menyћ é гt es Gy бri Aladár.
Január 29-én rendezte a Radni čki SK birkózóversenyét Vaj
daság bajnokságáért az "Eugen" Szálloda szinháztermében.Részt
vettek Belgrád, Zágráb, Újvidék, Zombor és Szabadka legjobb
birkózói is. Erédménvek:
-
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Légsúly- 1. Keczeli /Zentai Radn./, 2. Dobokai /Zentai Radn./.
.

3. Hesszer / mentai Radn./.

Pehelysúly- 1. Milovanč ev /Zombori Radnic~ ki/, 2. Boros /Sza badkai Hakoah/, 3. Biliczki /Zentai Radn/.
Könnyű súly- 1. Gruik /Zentai Ralin./, 2. Recskó /Zentai Radn./.
3. Kincses /Zentai Radn./.
Közép A. stílt'- 1. Weiler /Zombori Radni č ki/, 2. Kalmár / Szabadkai Hakoah/, 3. ,Kecskés /Zentai Radn./.
Közép B. súly- 1. Bartók /Zenttai Radn./, 2. Kecskés
/Zentai
Radn./, 3. Jenei /Zombori Radni čki/.
Nehéz-súly- 1. Bukvid /Szabadkai Hakoah/, 2. Kemény /Zágrábi
Makkabi/, 3. Kiss /Szabadkai Hakoah/.
1928. február 12-én Szabadkán: ZsAK - Szentai AK 3:0, I.
oszt. B.L.M., biró Krausz. SZAK: Markovid - Mezei, Freund-Hadler, Kovács Géza, Kuklis II. - Pajid, Božovi Ć , Tóth III., Cson
ka, Ruff. Božovi Ć tű nt ki a mez őnyb ől, nála jobb csatár nincs
a kerületben.
Február 19-én Verbászon: Verbászi SC - Szentai AK
4:0
I. oszt. B.L.M. A SZAK óvást emelt és kérte a mérk ő zésnek semleges pályán való újrajátszását, mivel a mérk ő zés el ő tt Verbászról több névtelen levélben megfenyegették a SZAK legjobb
játékosait, hogy ne merjenek Verbászra menni, ezért Wolland,
Mezei, Kovács Géza, Pajid é ѕ Csonka az utazás el őtt lemondták
a mérk đzé ѕt. Helyettük öt ifjúsági játékos utazott Verbászra.
A játék befejezése után Elsasz János verbászi játékos inzultál
ta a p~ 1yáról távozó Bož~ovi6 Vidót.

Február 26-án Zomborban: Zombori "Soko" - Szentai AK I.
oszt. B.L.M. Eredményét nem ismerjük. F: Markovi Ć - Fréund,
Tóth I. - Hadler, Tóth.II., Domány - Kuklis II., Pajid, Božo vid, Csonka, Ruff. Tartalék Kamarás és Burány.
Február 26-án a Szentai AK álarcosbálja. A termet sárga
Zeppelint
és kék szinekkel díszítették, a mennyezeten egy
feszitettek ki. A karnevál-est zs ű rije: Kiss Frigyes,
Slavni б Faja, Márkus István, Freund Sándor, Rosenfeld György.
A legszebb jelmezek a zombori Weisz Bora zsokéjelmeze és Grujin Neca clownja. A legszebb asszony Slavnid Braca felesége.
A bevonuló maszka-párok élén akis Hering Klári haladt, mint
labdarúgó, szebb jelmezek: Slavni б Mira /Sentai Friss Uj нág/,
Tóth Gabi /Bácsmegyei Napló/, Tóth Gizi /Rokoko/, Star ćev Mica
/sziv , Vukovi ć Marko /Dozse/, Kállai Piri /Ördög/, Szalai Mar
git /argaréta/, Löwey Manyi /Rokoko/, Gyuresik Mariska /TöröfгΡ
menyasszony/, Zubán Bözsi /Az éj királynő je/.
Március 4-én Zentán: Sžentai AK - ZsAK /Zombor/, I. oszt.
B.L.M., biró Segedinski. A mérk őzés eredményét nem ismerjük.
Március 4-én a Radni čki SK évi közgyű lése, korelnök Mészáros András. Új vezet ő ség: diszelnök és ügyész dr. Ludaji Ć.
Milo č ügyvéd, elnök Kerekes Ferenc, alelnökök Neéi ć Isidor és
Pongrácz Imre, pénztárnokok Bakos István és Polyák Károly, ellen őrök Lóczi László és Reinholez István, titkár Josimovid Mate, jegyz ő Erdeljan Šaca, labdaio-intéz ő Nagyabonyi Sándor ,
birkózószakosztály-vezeti Güncz Márton, bír k б zó-tréner Flosz berger János, orvos dr. Stössel Ern ő , szertáros K ővágó Márton,
pályafelügyel đ Mészáros Antal. Választmány: Pecarski Vlajko,
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Beinhauer Zoltán, Beretka Lajos, Fischer József, Kis Jovák Im
re, Mészáros András, Pecarski Bora, Recskd Vince.
Március 11-én a "Hagibor" Ifjúsági Egyesület
tartotta
évi rendes közgyülé ѕét az izr. hit кб zѕбg nagytermében. Az új
vezet őség összetételét nem ismerjük.
Márоiuѕ 11-én a SZAК ifj. és Concordia játszott ifjúsági
B.L.M., eredményét nem ismerjük.
Március 11 é n Szabadkán : SzЖ1 D - Szentai AK 7:1 /2:1/. I.
oszt. B.L.M., biró Stipi ć . Erős szél, rossz id ő .
Március 11- én Zentán: Csantavéri AK - Radni čki SK/Zenta/
1:0 /0:0/, b.l.m., biró Wilheim. VasQt-melletti pálya. Eгőѕ
szél. J: Lakatos jobbhátvéd, Molnár középf edezet, Patarica kö
zépсе atár.
Szokol-tanfolyamot rendeznek Zentán, mely május közepéig
tart. Eldaddk Jager Dragutin, a szabadkai szokol-kerület vize
telje, dr. Mrv o ő Nikola újvidéki és dr. Releslin Branko zentai
orvosok , Drakuli ć Mihajlo, a zentai Szokoi-egyesület elnöke,
Stepanov Djuka és Aradski Sever szokolvezet ők. A tanfolyam vé
geztével a hallgatók vizsgát tesznek és diplomát kapnak.
Március 18-án Csantavéren : Radni čki / Zenta/ - Csantavéri
AK 1:1 /1:0/, b.l.m.
Március 18 -án Zentán : Szentai AK - Bácska / Szabadka/i 2:2
/1:1/ I. oszt. B.L.M., biró Krausz. G: Slezák 9.p./öngól/ Rudié 19.p., Slezák 63. p., Erdeljan /Sz/ 67. p. A mérk ő zésen
Bо ~ovi б nem játszott. Ez volt Freund Sándor búcsújátéka, aki
távozott Zentáтбl. Freundot melegen ünnepelte a közönség. A
verвenyтбl felvett gyönyörű képek a "Képes vasárnap" c. lap
legközelebbi számában megjelentek.
Március 25- én Kanizsán: Kanizsai AC - Radni čki /Zenta/
3:2 /1:0/, b.l.m., biró Losoncz. Nagy szél. J: K őröst kapus,
Lakatos III., Borbély, Botos, Földi, IIjházi, Bene, Patarica.
1928. április 1-én Zentán: Zombori Sport - Szentai AK,
I. oszt. B.L.M., biró Stipi ć . Az eredményt nem ismerjük. A
zentaiak Freund és Tóth I. nélkül játszottak. SzАK: WollandMezei, Hadler - Kovács Géza, Tdth II., Kamarás - Fajid, Erdeljan, Bonovid, Csonka, Kuklis II.
Aprilie 1- én Zentán a Radni čki SK országos junior birkózó-versenye. A zsű ri elnöke Nagyabonyi Sándor, listajegyz ő Ki
czeli István. Résztvettek a szabadkai Hakoah, Topolyai SC és
a zentai Radnidki, összesen 28 indulóval. Eredmények:
Légsiíly- 1. Dobokai /R/, 2. Beck /H/, 3. Pani ć /R/.
Pehelysúly - 1. Biliczki /R/, 2. Fischer /1/, 3. Agócs /R/
Könnnnyy{цf вuly - 1. Kincses /R/, 2. Bethlen /1/, 3.Doroslovaćki$/
Közép A. súly - 1. }Lecskó /R/, 2. Szabó /R/.
Közép B. súly - 1. Kalmár /H/, 2. Kecskés /R/.
Nehézsúly - 1. Hubert /TSC/.
A győ ztesekL szép érmeket kaptak. Versec és Újvidék birkó
zói., bár beneveztek, nem vettek részt a mérk ő zésen.
Április 8-án Bác вföldváron: Radni бki SK - BAK 7:1 /3:0/,
b.l.m. A támadásokat Marid irányitotta.J: Botos, Lakatos III.
Rózsa, Földi és Patarica; Sternberg hátvéd öngólt rugott a
-
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Radni čkinak.
Áprili в 8-án Törökkanizsán: "Tisza" - Radni đki SK kombinált /Zenta/ 4:0 /1:0/, b.l.m. A zentai csapat jobb volt, de
a tartalék kapus hibájából vesztett.
Április 8-án Zentán: Szegedi TK - SzAK 4:1 /0:0/, nemzet
közi b.l.m. SzAK: Markovid - Mezei, Hadler - Tóth II., Nagy,
Kuklia II. - Paji Ć , Eг deljan, Petkov, Csonka, Kamrás, SZTK:
Schár - Juhász, Fehér - Fixmer, Feigl, Adanyi - Kaku в zi,Stemler, Meggyesi, Dudás, Geréb. A kétnapos huв véti torna els ő
napján az SzТK csapatát három Szegedi AC játékossal er ő sitette
meg. Kezdés el őtt zászlót cseréltek. G: a II. félid ő 5.p. Kakuszi 11-esb ől, a 11. p. akuszi, a 26.p. Stemler, a 39.p. Er
deljan 11-esbdl, a 42. p. Stemler.
Április 9-én Zentán: Szentesi AK - Újszegedi TC 2:1/2:1/,
nemzetközi b.l.m. A szegediek gólját Molnár, a zentaiakét Bo
žovi Ć és Csonka l őtték.
április 15-én Zentán: Szentai AK - Jedinstvo /Belgrád /
5:2 /2:2/, b.l.m., biró Per či6. A belgrádi csapat ifjúsági és
tartalékcsapatának kombináltját szerepeltette. A SzАK-ban Körösi védett, aki átlépett a Kadni čki SK-b бl. Gör.kel. Husvét
els ő napján játszották.
Április 16-án Zentán: Jedinstvo /Belgrád/ - Radni őki SK
/Zenta/ 3:0, b.l.m. gör. kel. Husvét másnapján, biró Per či ć .
A II. félid ő 12. percében, a nagy vihar miatt félbeszakadt a
mérkő zés. A zentai csapat tartalékkapusának köszönheti veresé
gét, a csapat többi játékosa Sternberg, Major - Borbély, MdT
nár, Patarica - Botos, Lakatos II., Marid, Lakatos III., Újházi. Tartalék Földi.
Április 16-án Zentán el őmérkő zésként: S Z AK if j.- Radni čki
ifj. /az eredményt nem ismerjük/,. b.l.rn. A Radni čki a követke
z ő ifjúsági játékosokat szerepeltette: Bárágy, Rózsa,Kalezid;
Bata, Bokros, Almási, Tóth, ene, Erdeljan Saca, Katona, Rein
holcz /tartalék Bakid, Kovács, Josimovi Ć/
1928. április 18-án a Szentai AK játékjogát felfüggesztette az a.lszđ vetség. Indokok: 1. A SzAK-Bácska bajnoki mérkó
zésen a birót megfenyegették. 2. A SzAK - .Zombori Sport mérkó
zésen verekedés volt /igaz ugyan, hogy a vereked őket a rend őr
ség kitiltotta a pályáról/. 3. A Szegedi TK elleni mérkő zésre
a SzAK korábban már engedélyt kért ugyan, de azt elhalasztot
ták, s a kés őbb lejátszott mérkő zésre a zentai csapat nem
kért külön engedélyt. A zentai egyesület a felfüggesztést meg
f elebbezte, tekintettel azonban az egyesület nehéz anyagi
helyzetére tárgyalásokat kezdtek mükedvél ő i el őadások taгtásá
ra, hogy a felfüggesztés miatt kimaradó jövedelmet pótolják.
1928. dprilis 22-én Zentán: Radni ćki SK - SzAND /Szabadka/ kombinált 1:0 /1:0/, b.l.m., biró Wilhelm. A Sz АK-pályán,
kevés közönség el đ tt a szabadkai csapat elbizakodottan ját szott. A zentai fiatal kapus, Neor či Ć volt a mez őny legjobbja
Áprili в 29-én Zentán S Z AK I. csapat - SZAK I. b.. és ifj.
kombinált, labdarágó- tréningmérk ő zés, eredmé дyét nem ismerjük.
Április 29 -én Zentán: Szabadkai Sport - Radni ćki SK 2:1
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/1:1/, b.l.m., biró Per ći ć . A Sport els б csapatából csupán 23 ember szerepelt , a közönség becsapottnak érezte magát. A zen
tai csapat végig szebb játékot mutatott . F: Neor či ć - Sternberg , Bene - Földi, Мо
i nár, Lakatos III . - Botos , Patarica, La
katos II ., Borbély, Ujházi.
El őtte a Spárta és Radni čki I.b. játszott /eredményét nem
tudjuk!.
Május 13-án Zentán: SzAK - Radni ćki sK 7:1 /4:0/, baráts4.
gos nб i hazena mérk đ zé ѕ Radni ćki Renkó
Ko11er,Kováca I. Tóth II
Tóth I
Kovács II
Fendrik. SZ AK: Baráti Matykó,
Bokros - Berényi /Horváth/ -Balog, Löwey, Csabai. Legjobbak
voltak a Radni čki kapusa és a SZAK csatár sora. Góldobók: Csaba
i 3, Bokros 2, Löwey 2, Tóth II.
Utána edz đmérk đ zé вt játszott a SZ AK komplett els đ csapata
a SZAK I.b . és ifjúsági csapatának kombináltjával , mivel a csa
pat letiltása még érvényben van.
Május 17-én Zentán: Becsei " Soko " - Radni ć ki SK 2:1, b.l.
m., biró Wilhelm. Tartalékos csapatok játéka , az év legunalmasabb mérkdzése.
Néhány adat a "Spárta" nev ű helybeli ifjúsági csapatról.
Az egyesület fenntartásához szükséges anyagi eszközöket maguk
bevételük
a játékosok adták össze , belép б jegyekb đl származó
fekete
nem volt. Mezük: kék ing, a mellen széles fehér csik,
nadrág , fehér f utballcip đ . Az 1928. é vi eredmény - listája / a
mérkбzések napja nem ismeretes/ a következd:
Spárta - ŠzAK ifj . 2:0 /2:0 /, G: Petkov 2. A Spárta : Terzin Bederna, Tolmác ѕy - slavnié, Lau d , Preradov - Jenovac ,
Mrvaljevid , Petkov, Sztrilich, Tóth.
Spárta - Radni ćki I . b. 2:0 /0 : 0/, G: Petkov 2. Spárta : Bakali еBederna , Lali ć - Havár , Pavlov, Sztrilich - Nikolió,Petkov,
Erdeljan , Pakaški , Miladinov.
Spárta - Radni čki I.b. 2:0 /0:0/, G: Erdeljan , Petkov. Spárta:
Bakali ć - Bederna, Lau d - Preradov, Havár , Sztrilich-Staj" , Petkov, Erdeljan , Marvaljevid, Tóth.
Spárta - Sz АK ifj. 3 : 2 /1:2/, G: Erdeljan 2. Paka čki . Spárta:
Bakalié - Bederna , Nikolid - Lalid , Havár, Sztrilich Staji ć , Petkov, Erdeljan,Pakaki.. slavni ć .
Spárta - Radni ćki SK I.b . 13:0 /4:0 /,' 0: Petkov, Erdeljan, Pakaki 4-4 , Nagy II. 1. Spárta : Bakali ć - Nikoli ć , Tolmácsy
-Lalid , Nagy II ., Slavnid - Stajid, Petkov , Erdeljan, Pakaški, Tóth.
Radni ćki sK - Spárta 8 : 2 /4:2/, G: Erdeljan 2. Spárta : TerzinNikoli ć , Tolmác вy - Lalid, Nagy II., slavni ć -staji ć ,Petkov, Erdeljan , Pakki , Jenovac.
Spárta - Аadni čki SK 4:2 / 2:2/,G: Erdeljan 2, Petkov, Pakaški.
Spárta: Bakalié - Nikolid , Tolmác вy - Kovács , Nagy I.Nagy
II. - Sztrilich , Petkov, Erdeljan , Pakdki , Lalid.
Spárta - Mmholi "Soko " 4:0 /1:0 /, G: Erdeljan 3., Bogiin. spár
ta: K đrösi - Tolmác вy , Nagy II . - Lalid , Nagy I.,Kovács Stajic , Petkov , ±%rdeljan , akabki, Božin. A néz đk igen
agressziven viselkedtek , meg ákarták verni a zentai játé
kosokat.
Spárta - Radni čki SK 5:1
Spárta - SZAK I . b. 1:0 /0:0/
:

.
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A Spárta К anizsán is vendégszerepelt s gy ő zött a Kanizsa
i AC ellen.
A fentiek mind barátságos mérk őzések voltak.
1928, május 30- 4. n a Labdarúgó F ő szövetség igazgat бtaná csa, a Szentai AK felebbezése folytán megsemmisitette a szabadkai alszövetség letiltó határozatát.
Május 30 - án. A megismétlód ő autóbalesetek megakadályozására , egy ankét keretében a rend őrség elhatározta a forgalmi
rend ő rség megszervezését. IVianid Vojin kapitányt bizták meg a
forgalmi rend ő rök kioktatásával és vezetésével . A forgalmi
rend őröknek jogukban á ll bármikor megállítani az autókat az
utcán , a lámpákat é ѕ a fékrendszert f elülviz ѕ gálni . A
sof őrök 10 percnél tovább nem hagyhatják felügyelet nélkül kocsiju
kat. Ha a s бf ő rt a kocsinál részeg állapotban vagy spiccesen
találják , a sof ő ri könyvecskéjét azonnal elkobozzák é ѕ többé
nem lehet sof ő r. Figyelemmel kísérik az utcán leadott kürtjelzéseket is.
Május 27 - 4 n kerületi szokol-nap volt Zentán , ekkor tartotta a zentai f ő gimnázium is évzáró tornavizsgáját . A szokol
ünnepen resztvettek az észak-vajdasági Szokol-egyesületek. DéI
el őtt a diszmenet vonult á t a F ő-téren , utána tisztelgés a
Szokol - egylet vezet ő sége el ő tt. Délután a SZAХ-pályán szokolés diák-gyakorlatok : a gimnázium leánycsapatának tornagyakorlata , a szokolok mutatványai , katona- és ѕ zokol-játékok. Este
táncmulatság a Royal-ban.
Május 27 -é n Paliceon a vajdaságiak országos teniszversenye, melyen a zentai indulók a következ ő számokat nyerték. A
női egyesben els ő Bokor Bélóné Vuji Ć Vera , aki a "Vajdaság
bajnoka" cimet nyerte . A férfi párosban Vig /Szabadka / - Bokor
Béla / Zenta / pár a harmadik lett . Vegyes párosban a Bokorné
/Zenta/ - Flaman / Újvidék / pе ros a második . A versenyen részt
vettek Becskerék , Szabadka, tJjvidék , Zenta versenyz ői, igy a
zentai eredmények kit n đ ek.
Május 28-án Zentán: Szentai AK - Kosovo /Kikinda/
3:3
/1:2/, barátságos n бi hazena - mérk б zé в , bíró Rosenfeld.
A
SZAK haze пa - csapatában is divik a primadonnáskodás:
Bokros
Manci távoltartotta magát a mérk ő zést ől, igy a bánáti bajnok
hazena-csapat döntetlent harcolt ki . SZA К : Baráti
- Matykó,
Kállai - Balog .- Löwey , 1 sabai, Berényi. A zentai góldobók
Csabai és Löwei.
Junius 3-án Zentán: Radni čki SK - Bunjevac SK /Szabadka/
3:3 /3:3/, b.l.m., bíró Per či č . G: Földi, Lakatos, Tóth Ferenc . Izgalmas mérk ő zés.
El őmérkő zésként , ugyanazon _ a napon: Radni čki I.b. - Spór
ta b.l . m., eredményét ném ismerjük.
Június 3 - án és 4-én Belgrádban Bokor Bélóné Vujió Vera
másodszor is megnyerte Szerbia bajnokságát n ői egyesben.Ugyan
akkor :;zerbia bajnoka lett černojarevvel /Ujvidék/ a vegyes pб risban is. A versenyen résztvettek Szerbia, Vajdaság és Hor
vátország versenyz ő i. Orvedetes eredmény annál is inkább,
mert a zentai klub tagjai csak idevaló születés ű
játékosok,
pár évi fennállás alatt tréner nélkül , önerejükb ől több or79.

в zágo ѕ krekket neveltek, nemzetközi viszonylatban is jó nevük
van.
Juniuв 10=én a zentai tenisz Klub teljes gárdájával Fali
oson az ottani Tenisz Klub csapatával játszott. Az eredménye
kit nem ismerjük. Barátságos mérk ő zés volt.
1928. június 10 - én Zentán: Villanytelep SC
/Szabadka/
- Radni čki SK 3:1 /2:1/, b.l.m., bitó Kulun č i ć . Kis
számu
közönség. A vendégcsapat a szabadkai II.oszt.bajnoka, az
I.
osztályból a Zombori ZeAK-ot szeretné kiszoritani. J: .Radóczki
kapus, Markovid, Földi, Bokros, Botos, Lakatos II., Újházi és
Borbély.
Június 7-én Zentán: Radni čki SK - Hakoah/Szabadka/ 7:2
/5:0/, b.l.m., bitó Wilhelm. A két tartalékos csapat küzdelme
macska-egérharcnak bizonyult. A zentai csapat ezen a napon
sokkal er ő sebb csapattal is megbirkózott volna a kitű nő en disz
ponált Karip vezetésével. A II. félid őben a zentaiak nem arabi
cionálták a játékot. A közönség érdektelensége megdöbbentbe
volt.
Június 24-én mintegy 15 f őb ő l álló kerékpározó- csoport
érkezett Zent ára, a csoport,- lengyel szokolisták -17-én indultak el Varsóból, Lengyel-, Cseh- és мagyarorazágon keresztül igyekeznek a szkopjei versenyekre. Másnap délben indultak
tovább Becse irányába, négy zentai szokolista vezetésével.
Június 27-én hat napig tartó országos Szokol - versenyek
Szkopjeban. A zentai egyesület mintegy 60 tagja vett részt a
versenyen. Zentáról 26 - 6.n indultak és Szabadkán csatlakoztak
a cseh szokolistákhiz, akik mintegy 1500-an vettek részt a
versenyeken.
Mióta a szabadkai alszövetség a SZAK-kal szemben meghozta drákói és szabálytalan ítéletét, mellyel a bajnoki mérkđ zé
sek lebonyolítása alatti id őre .f elfüggesztette, s kés őbb arra
itélte, hogy két hónapig vidéken, 4 hónapig Zentán mérk ő zést
nem rendezhet, - m gkezd đdött a harc az egyesület és az al ѕ zö
vetség között. 4 SAK felebbezése folytán a f ő szövetség megsemmisitette az alszövetség döntését, igy a SZAK lejátszhatja
két elmaradt bajnoki mér kđ zé вét. Még meg sem érkezett a f đ szö
vetség döntése, az alszövetség annyira megsért ődött a felfügggeszt đ határozatának megsemmisitéséért, hogy a SZAK-ot törlés
re terjesztette el ő a f ő szövetséghez, mert állitólag nem fizette meg tartozását, amennyiben azonban mégis tagja maradna az alszövetségnek, úgy a vidéki els đ osztály csoportjába
fogják beosztani. A SZAK ezeket a határozatokat ujból megfeleb

bezte.
Július 8- 6.n a SZAK már újból pályára léphet.
Jiflius 6-án a zentai Szokol-egyesület labdarugó-csapatot
alakitott Spárta néven, az eddig is e néven szerepl ő csapatból.
Július 7-én és 8-án a Szentai AK nagy nyári táncmulatságokat rendezett. Szombaton este a tenisz-szakosztály tartot
ta fagylalt-estjét reggelig tartó tánccal. Vasárnap d.u. népünnepély a Népkertben, melynek kiemelked đ száma a kubáni kozá
kik bravúros lóversenye és nemzeti tánca volt. Este a Kioszkban táncmulatság szépségversennyel és táncversennyel. Tangóverseny: 1. Nikoli č - Szalai pár, 2. Hubert - Rб zsa,3.Deut н oh
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Pisarov. Charleaton-verseny: 1. Löwey-Vranicki, 2.Nikoli ć-Sza
lai, 3. Preradov-Matyk б . A legszebb asszony dr.Pecarski Brankóné, a legszebb leány Löwey Manyi, a legszebb gyermek Keczeli Márta, a legjobb hazenista Matykó Marcel, a legjobb labdarúg6 Csonka Lajos.
Június 29-én Zentán cserk'sznap volt, melyen résztvettek
a szabadkai, horgosi és kikindai cserkészek is. Délel đtt cae г
kész-felvonulás a trombita-zenekar ki ѕérete mellett, délután
a Népkertben mulatság és a szabadkai csapat mutatványai. Este
az "Eugen"-ban táncmulatság volt. A csapat szer тez đje dr.
Flittner Béla f đgimn. hittánárp aki ezt a tisztet haláláig,
1940-ig töltötte be.
•Július 12-én, a Szentai AK választmányi ülésén egyhangúlag választották meg Simon Mihály f đgimn. tanárt a sportegy let teljhatalmú intéz ő jévé. Simon a helybeli és vidéki sportkörök el őtt is elismert sport-tekintély, a multban alatta élte fénykorát az egyesület, remélhet đ , hogy működésével ismét
felvirágoztatja a klubot.
1928. július 15- 4 n Zentán a zentai Tenisz Klub é ѕ a szabadkai Sport Klub teniszcsapatainak barátságos mérkđzése. A
szabadkai csapat ezen a napon egyid őben két helyen is verseny
zett. A zentai eredmények:
Nđi-egyes: Kovácsné - Hartstein Szabin 6:3, 2:6, 6:3; Ká
dór Maca - Hartstein Teréz 4:6, 6:2, 6;4; Fodor B đ zsi -Bakula
P. 6:4, 6:8, 6:4; Siflis - dr. Beelicné 9:7, 6:4; Martetein
Sz. - Bachrichné 6:3, 3:0 feladta.
Férfi-egye в : leiszler - Berényi 5:7, 6:3;6:4;Löbl A-Vili
č i Ć 9:7, 3:6, 6:2; Bokor B. - Mészáros 6:0 , 6:3, Kovác е A. _
Dudáв 6:3; 6:3:Löb1 F.-Vig 11:12,6:8,6:3.
Vegye е-páros: Har'tatein, leiszler - Kádár, Berényi 6: 4
6:4; Fodor, Löbl A. - Kovácsné, Mészáros 6:0, 6:1.
Nđi-páros: Hartatein n ővérek - Bakula, Bachrichné 6:3,
6:2; Kovácsné, Kádár - Hartstein n đvérek 3:6, 6:1, 4:2, felad
ták .

6:1,
Férfi-páros: Вerényi, Ylli čiĆ - Bokor B., Löbl F.
7:5; Bokor, leiszler - Kovács A., Vili čid 6:3, 2:6, 8:6; Vig,
Mészáros - Dudás, Löbl A. 6:4, 6:4.
Végeredmény 10:7 Zenta javára.
Bokor Bélóné országos bajnoknđ egy évi id őtartamra a Pahasi Tenisz Klub-hoz igazoltatta át magát, a július 15-i ver
senyen már nem ját szott Zenta szineiben.
2:2
Július 15-én Zentán: Szentai AK - Szabadkai Sport
/0:2/, b.l.m., biró Kulun čiĆ . sz AK: Kđröei - Kuklis,Bederna Domány, Hadler, Kovács - Skultéti, Burány /Rácz Szabó/,Csonka
/Erdeljan/, Petkov, Paji Ć . Nyoma в ztó SZAK fölényben, a Sport
két lefutáвb бl két gбlt ért el. G: Paji Ć és Skultéti. Kevés
közönség.
Július 22-én Kikindán: Radni ćki SK /Zenta/ - Radni ćki SK
/Kikinda/.7:0 /4:0/, b.l.m. F: Markovi' - Botos, Lakatos III.
- Bárány, Rózsa, Sternberg - Borbély III., Karip, Földi, Laka
tos II., Ujházi. Markovid sok nehéz labdát fogott. _
Julius 22-én Adán: SzAK ifj. - Adai SK 0:0, b.l.m.
J:
K őгösi /Bigó/.
81.

Július 26- 4n Zentán közgyülést tartott a spárta sK, a Ki
oszkban, melyen vezet ő séget választottak. Di ѕ zelnök dr. Zagorica Ivan, elnök dr. Beleelin Branko, alelnök Vorgi ć slavko,
I. titkár Erdeljan Aleksandar, II. titkár Bakali č
stevan,
pénztáros Maniá Vojin, c еapatvezet ő savid Dobrivoje. A
választmány tagjai: Vukov Gligorije alkapitány, dr. Ger ő Árpád,
dr. Bе ~ li ć Dimitrije, Csuvár Antal, Slavnid Trifun, Rakin
Marko, Rakié Lazar, Vorgid stevan, Pakaški Vladimir, Radovi ć
Branko, Pisarev Vasa, Babin slavko, sztrilich Béla, slavnió
Peгa. A csapat ideiglenesen a Szokol-pályát használja.
Jtíliu в 28/29-én Palicson, a nemzetközi
teniszverseny
"Gortva-díját" Bokor Bélóné Vujid Vera nyerte a
szabadkai
schreger Lili ellen, 6:2, 6:2 eredménnyel.
Ugyanezen a versenyen nagy sikert ért el a zentai Tenisz
Klub egyik legjobb játékosa is, Löbl Andor nyerte 31 benevezett játékos el őtt, a nemzetközi verseny junior bajnokságát .
A bajnokság díját jiflius 31-én adta át neki ünnepélyes keretek között a zentai teniszpályán, a klub elnöke,Dudás Emul.
Augusztus 1. Megalakult a szentai AK kisifjúsága,
az
egyesület ifjúsági intéz őjének, Pilischer Jenőnek vezetése alatt. A cšapatban 10 éven felüli játékosok játszanak hetente
kétszer edzenek. Augusztus 5-én bemutatómérkő zést játszanak a
spárta I.b. e вapatával.
Július 29-én Kanizsán: Kanizsai AC - Radnicki SK
2:1
4 :1/, b.l.m., bíró Losoncz. A zentai g бllöv ő Toldi. A biró
hibájából a kanizsaiak durváskodtak, Karipot, Markovi ćot lerúgták. .
Augusztus 3-án a városi gazdasági tanács tárgyalta a spór
ta sK és Radni čku SK kérvényét,melyben alkalmas helyet kérnek
a Népkertben sporttelep céljaira. Branova čki tanácsnok helyszirti szemléje alapján meggállaputották, hogy csak a kanálison
túl tudnak sporttelepet létesiteni. Oly javaslat született,
hogy a sportklubok kössenek egymás között egyezséget: a S Z AK
és a spárta használják közösen az eddigi pályát, mug a Radnic
ki sK és a Hagibor kapna közösen egy uj pályát a kanálisón
tul.
1928. augusztus 5-én a Royal-mozi tulajdonosai,egy rende
z ő bizottság közreműködésével a város több részén fulmfely ~
telt készíttetnek, igy többek között filmre veszik az e napon
játszott teniszversenyt és labdarúgó-mérkő zést, annak közömé
gét is. A filmet a Royal-mozgó augusztus végén vetiteni fog
ja.
Augusztus 5-én zentai Tenisz Klub - h бd ѕágu Tenisz Klub
teniszmérkő zése a "Hartmann-serlegért". Eredmények:
Férfi-egyes: Heiszler - Leszmeiszter 6:4 4:6, 6:3; Bilek - Bokor 6:2, 2:6, 6:4; slavni ć - dr. Mamuió 6:3, 7:5;
Löbl A. - Leszmeiszter 6:4, 7:5.
6:4;
Női-egyes: Hartatein Sz. - Matheisz L. 6:4, 4:6,
Hartatein Teréz - Paupert H. 6:2, 10:8;
Női-páros: Matheisz, Paupert - Hartatein n ővérek 6:3,4:6,
6:3.
Férfi-páros: Bilek, Leszmeiszter - Heiszler, Löbl A.6:0,
6:1; Bokor, slavni ć - dr. Mamužid, Leszmeiszter 6:4,1:6,6:3.
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Vegyеѕ-páros : Hartstein , Heiezler - Matheisz, Bilek 6:1,
4:6, 6:2; Paupert , Le в zmeiszter - Bokor, Löbl N. 6:3, 6:1.
Végeredmény 7:4 Zenta javára.
Augusztus 5-én Zentán: Bácska /Szabadka / - S ZAк 7 : 1/0:0„(
b.l.m., bird Priboj . Hosszú szünet után el ő ször játszott a
SzАK. Egyes zentai játékosok fegyelmezetlenül , ѕportszerütlenül,
indok nélkül nem jelentek meg a mérk ő zésen . SzAK: Skultéti Kuklie, Benedek - Hadler, Nagy György, Kovács II. - Paji ć , Pet
kov, Erdeljan , Csonka, Pakki . Tartalék Domány , Bárány.
Augusztus 5-én Zentán: Spárta ifj. - SZAK ifj. 5:0 /1:0/,
b.l.m.. Spáгtában jók voltak Govedarica , Terzin é ѕ Pajid, a
S Z AK-b an Muhi kapus.
Augusztus 12- 4 n Zentán: S ZAK if j. - Radni čki SK if j. 3:0
/2:0/, b.l . m., bird Pilischer . A S ZAK ifj . utolsd m é rkózé вét
játszotta mert utána fel is oszlott a csapat. Egypár játékos
kivételével beléptek a Radni čki csapatába. A S ZAK nem viselkedett ѕ po гtszerüen , a bird 10 perccel el őbb lefujts a mé гЖб Z4Det,
mert a kiállitott Domány nem akarta elhagyni a játékteret. G:
Burány II., Kamrás , Hegyi I. A S2AK bó1 j бk voltak Serf ő ző , Mu
hi kapus és Nagy I. A Radni čki legjobbjai Rácz Szabó , Pálinkáš
és Takács.
Augusztus 12-én Zentán : Radлi ćki SK - Spárta, b.l . m. Lefo
lyását é s eredményét nem ismerjük.
Augusztus 12 4 n Topolyán: Szentai AK - Topolyai SK
3:2
b.l.m. A Zenta és Tipolya közötti országdton a Sz АK elvesztett
egy kosarat , amelyben sárga-kék szinti ingei, fekete rövid иΡadrágjai é s egyéb sportfelszerelése volt.
Augusztus 20-án Zentán: Cigányzenészek - Radni čki SK komb.
Verebes
1:1 /1:1/, b.l.m., bird Bruckner László. A zenészek :
III. - Verebei II., Zsadányi III. - Lakatos , Kunu, Zsadányi V.
- Zsadányi . II., Zsadányi IV., Verebes I., Zsadányi I., Gondi.A
Radni čki játékosai : Pálinkás , Rácz Szabó , Bur4.ny , Takács, Para
gб , Bárány, Újházi, Reukó József, Karip tréner, Hegyi Béla, Ra
ddczki /Lisu/, Serf őz ő .
Határbirs Verebes Vazul ./Buetyi /. A közönség azt remélte,
hogy ahol egy c ѕaládb бl heten-nyolcan játszanak ott alaposan
elhúzzák az ellenfél nótáját.
1928 augusztus 18 гa és 19 гe nagyszabású repít16napiprog
ramot állitott össze a városi tanács Zentán . 18-án felvonulás
a városban a tű zoltó - zenekar kiséretével . A menetben a katonaság é ѕ"a tű zoltók is résztvesznek. Délután az izr. temet ő mögött, a Nagyrétre érkezik két katonai repül őgép , melyek éjjel
is itt maradtak . Másnap d.e. nagygyű lés a városháza disztermé
ben, melyen előadást tart egyik repül őtiszt . Utána ujjászervézik a helybeli Aero Klubot . Délután levonultak a Nagyrétre, ahol 10 dinárért tombolajegyeket árцltak . A nyertelek jogot kap
tak, hogy a város fölé repüljenek. Mintegy ötven utasra számitottak. A sétarepülés Bzerencsétlenséggel végz ődött , egyik al
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csonyra bukó gép, félember maga нѕ ágbam suhant el a föld felet

és a gép tengelye leütötte az ott álló Viezei Kálmán , 14 éves
fiú fejj ét akinek már nem volt ideje lehajolni . A repül őnapot
lefújtak, s a jelenlev ő repül őtisztek azonnal megkezdték a
,
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vizsgálatot. A szerenesétlen вég pillanatában, a gépben
ült,
mint utas Vig Lajos f őgimn. tanár is. Miként
pillanatnyilag
megállapították, a вzerene ѕ étlenség Než`mak ő rmester könвуelmü
ѕégéb đl kifolyólag történt. Egyidej űleg Kneschneck pilótát i —s
őrizetbe vették.
Augusztus 27- 6 n ki вorѕolták a szabadkai labdarúgó- alszövet ѕég őszi bajnoki mérkő zéseit. A vidéki I. osztályba kerültek: Szentai AK, H6d ѕági SC, Zombori "Sokon, Zombori ZeAK,
Zombori. Sport, Verbáez SC, Becsei "Soko". A II. .oszt. B. csoportba kerültek: Törökkanizвai "Tisza", zentai Radni ćki SK,
becsei Radni бki SK, Báoaföldvári AC, Kanizsai AK.
Augusztus 26- 4. n a Szabadkai Sport teniazez őivel mérkđ ztek
a zentai Tenisz Klub férfiversenyz ői az Ertl-serlegért. Az eredményeket nem ismerjük.
Augusztus 26-án Zentáл Szentai AK - Radni ćki SK, valamint
SzAK I.b. - Spárta b.l.m.-ek. Eredményeiket nem ismerjük.
Szeptember 2- 4 n Zentán: Cigányzenészek - Radni čki SK b.l.
m. a SzАK-pályán, bird Wilhelm. A zenészek szabadkaiakkal er ősitették meg csapatukat ; F: Zsiga II. - Lakatos Mihály. Zsadányi II. - Verebes II., Gondi, Verebes III. - Zsiga I., Kunu,
Horvát, Z вadányi III., Z вadányi I. Tartalék Zsadányi IV., V.
és VI. Az eredményt nem tudjuk.
Szeptember 16-án Zentán: Szentai AK - Kanizsai AC
2:1
/1:1/, b.l.m., bird Danie. J: Nagy Gyurka a középhátvéd
és
Rácz Szabó.
Szeptember 23-án Zentán: Szentai AK - H бd вági SK 3:0/1:0/,
I. oszt. B.L.M., bird Stipi Ć . G: Pajió, Pakaški, Nagy II.
Szeptember 23-án Kanizsán: Radni čki SK - Törökkanizsai"Ti
sza" 3:1 /2:1/, II. oszt. B.L.M., bir б Priboj. Közös megegye zбѕвеІ KаПlzBбn játszották a mérk ő zést. G: Borbély /2/ és Laka
tos II. J: Botos.
Szeptember 30-án Zentán: Radni čki SK /Zenta/- Radni ć ki SK
/Becse/ 5:1 /2:1/, II. oszt. B.L.M., bird Dani в . Nagy közönség,
a helyi csapat többet nyujtott, mint,azt egy II. oszt. mérk đzé вt đl vártak. G: Lakatos III. /2/, Ujházi, Borbély, Lakatos.
A bird hozzá nem értésén csak lustasága tett túl.
Szeptember 30-án Kanizsán: Spárta /Zenta/ - Kanizsai AC
3:3 /2:1/, b.l.m., bird Losoncz. A Spártáb бl j бk voltak Horvát, Földi, Bokros, Stojanovié, Nikoli ć .
Szeptember 30-án Zentán: Radni čki SK ifj. - SZAK ifj. b.
l.m. melynek eredményét nem ismerjük.
1928. szeptember 30 án kellett volna Zomborban lejátszani
a Szentai AK-nak I. oszt. bajnoki labdarúgó-mérk ő zését a Zombori "Soko"-val,de azt nem tartották meg. El đz ő napon u.i. a
"Soko" értesitette telefonon a zentai egyesületet, hogy a mékőzés napján valami demonstráció lesz Zomborban, s a rend őrség
emiatt a mérkđ zés megtartását nun engedélyezi. Egyben alkudozni kezdett a zentai egyesülettel, hogy mennyi pénz lefizetése
ellenében veszi át a mérk ő zés megrendezési jogát Zentán. Minthogy nem egyeztek meg, a SzAK hajnalban Zomborba utazott, hogy
a mérk ő zést lejét sza. A "Soko"mindenáron délel őtt akarta a
-
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mé гkđ zést ieját в zani azonban a SzAK ragaszkodott az alszövet
ségnél bejelentett iddponthoz, azaz a délutáni játékhoz. Á
SZAK a délutánra megadott id đpontban fél háromig várta ellenfelét, majd távozott , s útiköltségeit sem kapta meg. Kit űnt,
hogy demonstráció sem volt Zomborban , az nap d . u. a
Zombori
Sport - szabadkai Bdoska barátságos mérkđzést tartották.
A
S zAK kérte az alszövetségt бl , hogy a mérk đ zést javára igazolják.
Október 7 én Becsén : Becsei " Soko " - Szentai AK
4:3,
I. oszt . B.L.M. Lefolyását nem ismerjük.
Október 7 én Zentán Radni ć ki SK - Bácsföldvári AK 4:0
/2:0/, II . oszt . B.L.M., bi гó Peji е . Gyenge játék , a zentai
játékosok közül egyesek sportszer űtlenül primadonnáskodtak ѕ
rontották a játék nivб ját.
Október 7 -é n Zentán: Spárta - S ZAK kombinált 3:1 /2:0/,
b.l.m.
Ugyanazon a napon Zentán: Spárta - Radni čki SK I.b. 3:0
/2:0/ b.l.m.
A Spárta csapata egy napon , d.e. és d.u. két gyđ zelmet
is aratott.
A szabadkai аІв zё vе t ѕбg október 10-i ülésén a Sz АK javára igazolta a szeptember 30 án le nem játszott Sz АK - Zombori
"Soko" bajnoki mé гkб zé ѕ 2 pontját , ezzel a SzAK a 3 .
helyre
nyomult fel a vidéki el вб osztályú csapatok tabelláján.
Október 10. Ágozs Pál ѕ zabómunká ѕ , a Radni бki SK tehetѕбges fiatal birkózója elhunyt, temetésén a klub testületileg
vett részt.
Október 14 -é n a Вadni ćki SK két helyen
szerepeltette
labdaхugб csapatait , Adán I. oszt . bajnoki mérk ő zés ,
Becsén
pedig a "Tesla" ellen a kombinált együttes barátságos mérk бzést játszott . Az eredményeket nem ismerjük.
Október 14 - én Zomborban : Zombori ZsAK - Szentai AK 3:1
/0:1/, I. oszt . B.L.M., biгб Š ef č б Nehéz, sáros pálya. G:
Csonka.
Október 21-én Zentán: Szentai AK - Verbáezi SC 7:0/3:0/,
I. oszt. B.L.M., biró Stipió. Nem várt meglep б eredméлу . G:
Csonka 12.p., Csonka 2 б .p., Csonka 34.p., Erdeljan 22.p. Erde
ljan 27. p., Bož~ovi6 37.p., Božovió 42. p.
Október 21 én Kanizsán : Radni čki SK - Kanizsai AC
3:1
/1:0/, II . oszt. B.L.M., biró Danis . G: Borbély, Lakatos II.
Botos. A zentai csapat ezzel a gy б zelemmel biztositotta a
másodosztályú bajnokság el вб helyét . Botrány is volt: a közön
ség a II . félid б 35 . percében berontott a pályára és 11 esi
követelt a zentai csapat ellen A biгб 2 percre felfüggesz
tette a játékot.
Radniki : Stepančev - Botos, Serf б z б - Rózsa, Lakatos III.
Bárány - Lakatos II., Regyi , Borbély II., Borbély I., tejházi_.
A zentai f őgimnázium magyar tagozata 1928 б szén megren dezte a III. - VIII. osztályok közötti labdarúgó - bajnokságot.
A részvételre jogosult, el đre bejelentett játékosok névsora,
köztük több , késđbb kiváló labdarúgó neve, a következ ő :
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VIII oszt . Harangozó , Komáromi , szüc ѕ , Tolmá csy,
Acs,
Bodor, Basch, Czabafi Pfau, T бth Rudics, Raffai,
Gyetvai,
Váradi Harsányi.
Burány,
VII. oszt. Fehér, Nagy Vida, Schneider Barsi
Rauch, Csetle, Tripolszky, Sz őta, Tábori , szirák Katona, Bálint, Girl.
VI. oszt. Gyulai, Tóth Abonyi, Horti, Horvát György és
Hevér,
János, Gyetvai C ѕincsák, Tolmácsy Borbély, Ruff
Kalmár , simonyi, Nagy, Teknő s.
Y. oszt. Lévai , Kovád, Cérna , Fontágyi , Rekettye, Takács, Hermecz , Mucei , szab б , Barát , Eszes, Illés , Bálint, Boro В , Harsány , Arpá е i.
aF
IV. oszt. László , Kapás, szügyi, Molnár Gábor P., Simon,
Burány, C вikós, Rб zsa, Tóth, H бti, Gödöllei, Balla, Molnár,
Döme, Bod б .
III. oszt. Bokros, Komáromi I. és II ., Lengyel ,
Galsa,
Pajzer, Aulik , Matykб , Gin, Kincses, Csonka , Nagy, Tóth, szé
csényi, Nagypál Lajos.
1928. oktdber 19-én: VII. - IV. 6:0 /0:0/
1928. okt б ber 22-én: VIII. - VI. 6:1 /3:0/
. V.
5:0 /2:0/
1928. okt бber 25 -én: VIII. 17:0 /6:0/
VII. - III. 22 0 /9:0/
1928. november 6-án: VIII. - III. 3:0
VI.
- VII. 0:0
- III. 10:0 /4:0/
I V.
1928. november 15 -én: VIII. - V. 3:0
IV.
- V. 1:1 /1:0/
Itt abbamaradt a bajnok аág , egyrészt a korán beköszönti
tél miatt, másrészt pedig azért , mert a III . é s V. oszt. lemondta a VIII . o. elleni mérk б zését 3:0 arányban , hogy bajnok
ságra segitee a VII.o - t. A végleges , de be nem fejezett bajnokság állása:
1. VIII. oszt. 6, 2. VII. oszt. 5, 3. V. oszt. 3,
4.
IV. oszt. 3, 5. VI. oszt 1, 6. III oszt 0 pont.
A mérkб zé вek jelent б s mértékben járultak hozzá az ifjúsé
gi labdarúgó sport fejl бdéséhez úgy Zentán mint a vidékТ
származású gimnazisták révén a környékbeli községekben is,
mint Adán Kanizsán Becsén Bezdánban.
Október 30 án a Hzentai AK н zezonzáró gyülé еt tartott,me
lyen egyben a Zentárбl távozó BoŽovi б Viddt is búcaúztatták.А
gyűlésen azonban elég tapintatlanul nem jelent meg sem az
elnök sem pedig az ügyvezet ő elnök amit a jelenlevők felháborodva vettek tudomásul Emiatt az egyesulet labdarúgó-egy ű t
tese nem volt hajlandó kiállni a november 4-re meghirdetett,
Radniéki sK elleni mérkő zésre.
November 4-én Szabadkán a Hakoah rendezésében Gold вtein
A könnyű súlyban Recskó a III helyen végPál emlékverseny
zett Bartók a közép A. sulyban a II. helyre szorult A helye
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zetlenek közül Tóth, Panj ć , Dobokai arattak tetszést technikás birkózásukkal.
November 4-én Zentán: Radni čkj SK - Spárta 4:2 /1:2/ b.
l.m. A Spárta mutatott jobb játékot.
Dr. Pecarski Brankót, a Sz АK elnökét a szabadkai labdar'Zgá-alszövetség igazgatótanácsába választották be elisme г4sül a sport terén kifejtett munkájáért.
November 10 én Pecarski Milko vadászterületén körvadászat volt, 315 nyulat ejtettek.
A labdarúgó-bajnokság állása november 12-én:
osztály: Becsei "Soko." 12, Zombori Sport 8,
Szentai
AK 8, Zombori "Soko" 4, Zombori ZsAK 4., Verbá в zi SC 4, Hód ѕá
gi SC 2 pont.
osztály: Radni ćki SC /Zenta/ 8, Kanizsai AC 5, Radnj čki SC /Becse/ 5, Törökkanjzsai "Tisza" 0, Bácsföldvári AK
0 pont.
A helyi sajtó követeli, hogy a város hozassa rendbe
a
népkerti korcsolyázó-tavat, vagy adja bérbe a Szentai AK- nak,
mely ott kutat fúrat é$ lehet ővé teszi a korc ѕolyázá ѕt.
A korcsolyapályát az 1928/1929-es téli szezonban azonban
senki nem hozta rendbe, igy az ifjiiság a tél legnagyobb részé
ben az u.n. "Csirketelep" kistaván korcsolyázott.
November 21-én Lent án: Gimnázium válogatott - Spárta 8:2
/2:1/, b.l.m., biró Mezei. Nivó ѕ mérk őzés, a gimnázium olyan
játékot mutatott, amely bármely els őosztályú csapatnak is dicséretére válna. A Spárta 3 tartalékkal ját н zott, a Nikoli ć Tolmácsy hátvédpác hiányzott.
Gimnázium: Harangozó - Horváth, Tóth Pál - Pavlov, Nagy
Gy., Pakaki - Borbély Dezs ő , Perkučjn, Petkov, Pfau János,
Tripolszky István.
November 25-én Katalin-estet rendezett a SZAK a Royal kávéházban.
December 1-én, az államegye ѕülé ѕ ünnepe alkalmából,
az
Eugen-szálló diszte гmében a Szokol-egyesület diszgyakorlato kat és akadémiát tartott. El đ z đ napon, november 30-án este
tartott fáklyásmeneten résztvettek a Szokolegye ѕület tagjai
is, a város összes nacionalista, kulturális és más szervezi
tej mellett.
December 31-én Szilveszter-estet rendezett a Szentai AK,
nagyarányú tombolával egybekötve.
1929. január 24-én d.e. az államvédelmi törvény alapján
a zentai rend6rkapitányság részér ől Manid Vojin kapitány és
Slavni ć Nikola rend бrfogalmazó megjelent a Magyar Párt, Radni čkj Sport Klub, a Cionista Egyesület /Hagibor sport klub/
és a Radj б -párt helyjségejben éš azokat lepec в ételte, az irattárakat és könyveket lefoglalta. Fenti pártok és egyesületek vagyonának kezelésére további intézkedésig gondnokot neveznek ki.
A Hagibor a feloszlatás után nem késte az egyesület új-
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bóli engedélyezését , hanem egyszer s mindenkorra beszüntette
sportmunkáját , ѕ ténylegesen feloszlott.
Január 30-ra elkészült a Radni ćki SK j birkózó ѕ zđnyege.
Február 2-án tartotta meg a Szentesi AK jelmezbálját nagy
közönség el đtt . Csak mintegy 15-20 jelmezes pár volt. A legei
kerültebbek : Dimitrijevid Olga é s Slavni ć Dobrinka /kucséberek/, Sandrik Joli /trubadur/, Aulik Regina /rokoko /, Mili či6
Teodora / sziv /, Petб Margitdomino , Visontai Erzsébet /rózsalovag/, Kállai Erzsébet /natr б z/, Homolya Ilona /éjkirályn ő/, Ikotin Verona / Pierrot /, Slavni б Sofija / zsoké /, Szivák
Margit /á polónk /, Gyuresik Mária /jövend бmondó /, Viczei András /boh б c /, Hubert Mihály /Marslakó /, Szivák Andr" /rab/.
A bálon ünnepi hangulat uralkodott , de a pénztárnál ott Tilt a
végrehajtó: még a bevétel is le volt foglalva.
Február 3- 4n tartotta a Radni ćki SK házi birkózóversenyét , a kezdik között sok a tehetség . Eredmények:
Légsúly - 1. Patócs , 2. Gombos.
Pehelysúly - 1. Dobokai, 2. Hesazer , 3. Göncz.
Könnyüsúly - 1. Keczeli , 2. Pani č , 3. Tót , 4. Göncz.
Középsúly - 1. Bartók , 2. Recskó , 3. Kecskés , 4.Khаn.
Az idei szezonban a SzAK sokkal kevesebbet szerepelt a
nyilvánosság el đ tt rendezтб nyekkel , mint azel đtt . A hiba a ve
zető ségben van, az összehivott vezet đ aégi üléseken sokszor
csak az elnök jelenik meg , a többiek ' távolmaradnak .
Közeleg
az évi közgyülés , olyanokat kell választani , akik dolgoznak a
klub érdekeiért.
1929 . február 15. A közoktatásügyi minisztérium elrendel
te, hogy minden középiskolai tanulót az év elején orvosi
vizsgálatnak vessenek alá és az orvosi vizsga állapitsa meg,
milyen tornagyakorlatot végezzenek a diákok. A rendelet pan tos munkát követel a tornatanároktól. A rendelet ugyancsak in
tézkedik a zeneoktatásról is.
,

Február 27 én a testi ere fejl е sztésére torna- tanfolya
-

mit kezdtek Bolhár Jusztina és Kolarov Djordje gimn. torpatanárok a gimnázium tornatermében. A tandij havonta és szemé
.
lyenként 30 dinár.
A hideg tél j б cskán elhúzódott s igy történt, hogy a
SzAK korcsolyapályája csak március 1-én nyilt meg a Népkert
ben, miután a vezet őségnek sikerült a pályát rendbehozni.
Iuiárcius 17 -én tartották a Szentesi AK évi közgyű lését az
Amerika Szálló nagytermében. Az új tisztikar: elnök dr. Pecar
ski Branko, társelnök dr. Keczeli M. Ferenc, alelnök Rudicš
Elek és Izsák Dezs đ , ügyvezet đ elnök és intéz ő Simon Mihály,
orvosok dr. Vig Ágoston, dr. Mayer András, dr. Prekajski Dejan, titkár-jegyz б és f'pénztárnok Maletin Nikola, alpénztár
fok Slavni č Braca és Wirth János, ügyész dr. Ferenczi Antal,
ellenđ rök Webel József és Márkus István, szertárnok és pályagóndnok Kiss Frigyes és Bruckner Aladár, háznagy dr. Biliczki
Ferenc. Választmányi tagok: Reinholcz Gy ő z ő , Csonka Lajos,
,

Halász Sándor

,

Vukovi č Branko, Mrkobrad Djordje

,

Pernyész And

rás, Szabó жi4tyás, Bruckner László, Vámos János, Löwey Nán=
dor, Dallos Jen б , I':ezei úihály, Hubert Jen б , Kolarov Djordje,
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PajiC Slavko, Rácz Szabó Ferenc. Pótválasztmányi tagok Kuklis
Károly, Korcári Ede.
Мárcius 24-én megkezd đdött a labdarúgó-szezon
Zentán:
Radni č ki SK - Szentai AK 2:1/1:0/, b.l.m., biró Kolarov.
A
munkáscsapat ugy játszott mintha đ lenne az I. osztályban s
a SzAK a II.-ban. A SzAK-tаn nem játszott Csonka, Mezei, Rácz
Szab б .
Március 25-én Bokor Bélóné Vujid Vera, a cannes-i ndi te
nisz el őverseng els ő diját megnyerte, pedig Fülöpné, a román
teniszbajnokn ő mellett még nyolcvanan vettek részt a versenyen. Bokorné a montekarloi versenyen is részt f ig venni.
Március 31-én Zentán: SZAK - SZAND /Szabadka/ 4:0 /3:0/,
b.l.m., biró Boros. SZAK: K đrösi - Mezei, Kuklis Kovács,
Tóth II., Pakaški - Paji б , Petkov, Erdeljan, Kamrás,
Rácz
Szabó. SZAND: Rötler - Sziklai, Stojanoviá - Demeter II., Bač
lija,Vujkovic-DemeterIILi,Breine nurghardt,Rankovid,Butor. Gš

Paji б 2 б .p., к amrás 30.p., Petkov 40.p., Erdeljan б0.p.
Március 31-én Csantavéren: Radni čki SK - Csantavéri AK
4:3, b.l.m.
Március 31-én Adán: Adai S К - Radni čki SK I.b. 3:0,b.l.m.
Božovi Ć Vido, a SzAK volt kiváló csatárjátékosa kérte át
igazolását a Šabaci "Ma čva"-hoz.
Április 7-én tartott közgyülésén a Radni čki SK új vezet ő
Béget választott. Tiszteletbeli elnök és ügyész dr. Ludaji ~
Miloš, elnök Kerekes Ferenc magántisztvisel ő , alelnökök Lederer Jenő és Kizár Gyula magántisztvisel ők, I. titkár Slavni ć
Nikola rend őrtisztvisel đ , II. titkár Josimovi6 Mate borbély,
jegyz ő Jakovljevi е Sima banktisztvisel ő , pénztárosok
Bakos
bizottság
István asztalos és :Beinhauer Ziltán,azámvizsgáló
háznagyok
Fischer József és Kulka József magántisztvisel ők,
Pecarski Vlajko és S ő regi Imre, egyesületi orvos dr. Stössel
Ernő , labdarúgó-tréner Wilhelm Béla magántisztvisel ő , birkóz б
tréner H őnig Mór keresked ő . Bizottsági tagok Bruckner Lász1
keresked ő , Borbély István cipész, Günsz Márton mészáros, Keczeli M. István asztalos, Mészáros András cipész, Nagyabonyi
Sándor keresked ő , Pecarski Borivoj cipész, {ecskó Vince cipész, Schwarez Gyula tisztvisel ő , Stojkov Aleksa cipész, Biliczki István k őmüves, Pék Vince.
Április 10-én megalakultak az egyesület szakosztályai. A
labdarugó-szakosztály vezet ő je Lederer Jenő , könnyit- és nehéz
atlétika Bruckner László, birkózószakosztály H őnig Mór
1929. április 14-én Zentán: ZsAK - SZAK 3:0 /2:0/, b.l.m.
biró Peid. SZAK: Кőrösi - Mezei, Kuklis II. - Tóth II., Nagy
II., Pakaski - Paji Ć , Petkov, Erdeljan, Kamrás, Rácz Szabó.
Április 14-én Moholon: М0 holi "Soki" - Radni čki 2:2 b.
1.m., biró Schlesinger. A II. félid ő 10. percében a nagy евб
miatt beszüntették a játékot. G: Udoviöki, a belgrádi hirneves labdarugó, aki cip ő nélkül játszott, valamint Вигб ry
és
Lakatos.
/0:0/,
Aprilis 21-én Zentán: Zombori "Soko" - SzAK 1:0
B.L.M., biró Vukovi б . Nagy szélben játszottak. G: Matari ć • a
ѕ
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73.p. Mindkét csatársor gyenge volt. SzAK: K őrösi - Mezei,Kuk
lie - Tóth J., Nagy II., Pakaski - Paji б , Kamrá в , Erdeljan,
Csonka, Rácz Szabó.
El őmérk őzésként az ujonnan megalakult SZAK I.b. játszott
a F őgimnázium V. és VI. oszt. kombinált csapatával.
lprilis 28-án Becsén játszott a zentai Radni čki Sк
az
ottani Radni ćki SK-val, II. oszt. B.L.M. F: Stepan čev -Botos,
Serf ő ző- Bokros, F raggó, Bárány - Buráвy, Borbély I., Borbély
II., Lakatos II., iJjházi. A zentai csapat. ny ert 3:2 /3:1/
eredménmyel.
Aprilis 28-án Zentán: Szentai AK - Zombori ZsAK
6:2
/2:2/, I. oszt. B.L.M., biró Danis. G: Csonka /3/,
Erdeljan
/2/ és Rácz Szabó.
Bokor Bélóné Vuji ć Vera az idén a zentai Tenisz Klub szi
neiben indul, s ezzel er ő ien feljavitja a zentai együttes ere
jét. Az országo в bajnoki teniszтérkő zések Jugoszlávia 38 k1 ц
csapatának, kiesési rendszer alapján való részvételével május
hó folyamán megkezd ődnek.
Május 5-én Zentán Falusi Tenisz Klub - žentai
Tenisz
Klub 7:2. A PTK elóz őlag legy ő zte a szabadkai„Kék-f ehér” Tenisz Klubot 8:1 arányban. A zentai mérk ő zések eredményei:
Férfi-egyes: Kramer - Bokor 6:3, 11:9; Kiss József-Heisz
ler 1:6, 7:5, 6:3; Schellencz - Slavnid Paja 6:4, 7:5; dr.
'Löbl.- dr. Szántó Gábor 4:6, 6:4, 6:3.
Férfi-páros: Schellencz, dr. Szántó - Bokor, Slavni ć 6:3,
5:7, 6:3; Кiss, Kramer - Heiszler, dr. Löbl 4:6, 6:4, 6:1.
Kiss
N ői-egyes: Bokorné - Schreger Lili 4:6, 6:2, 6:3;
Panni - Hartstein 6:2, 6:1.
Női-páros: Schreger Lili, Kiss Panrii - Bokorné,Hart ѕtein
6:3, 6:1.
Ezzel a vereséggel Zenta kiesett az országo в bajnokságból.
Május 5-én Zentán:"Duda Makkabi" - SZAK 2:1 /1:0/, b.l.m
S Z AK két 11-est is mellél őtt. G: Faj".
biró Perči ć .
Május 5-én Zentán: Spárta I.b. - SzAK I.b. 2:2 /1:0/. A
Spárta I.b. csapatában játszottak: Bederna, Slavnid Braca, Bá
ráng Jenő , Radica Preradov, Slavko Staji ć, Vladimir Mari ć ,Boá
ko Boži б , Ludaji ć ,Velimir Terzin, Sztrilich Béla, Nedeljko
Stojanovi б .
Május 5-én Becsén: Becsei "Tesla" - Sz АK komb. 1:0/1:0/,
b .l.m.
Május 6-án Zentán: Spárta - Kanizsai AC 4:3 /3:3/, bird
Radovi ć,
Május 6-án Csurogon: Radni čki SK - Csúrogi AC, b. 1. m.
eredményeit nem ismerjük.
térzene
1929. május 5-én a F ő-téren hatalmas tömeg és
várta a belgrádi és szabadkai autóklub zentai látogatását. A
profiram szerint d.e. fél 11-kor befutott a szabadkai klub 14
autoja, mely a zentai klub autóival együtt Ada felé a belgrá.
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diák elé ment. A városháza tornyában a gimnáziumi
zenekar
játszott, a F6-téren a tü zoltózenekar. A déli harangszó után
a közönség széjjeloszlott, a polgármester, aki üdvözölte volna a vendégeket, a városi tanáccsal együtt hazament ebédelni,
amikor az üres F ő-térre megérkeztek a vendégek. Ezek pár perces várakozás után folytatták útjukat Csókára, ahol Lederer
földbirtokos vendégei voltak. D.u. 3 бrakor értek vissza a
kocsik Csókáról, de Zentán megállás nélkül robogtak keresztül
Szabadka felé. Május 6-án Szabadkán, május 7-én Zomborban és
Apatinban voltak a túra részvevői, majd visszatértek Belgrádba.
Május 9-én Zentán: SZAK - Szabadkai Sport 3:2 /1:2/, b.
l.m., biró Rosenfeld. A tartalékos Sz АK csodát produkált. G:
Csonka, Mezei 11-esb ől, Erdeljan.
Május ~ 2-én Zentán: SzAK - Villanytelep SC 4:1 /0:1/, b.
l.m., biró ef či ć . G: Csonka /2/, Paji ć /2/. A Villanytelep
SC a szabadkai I. oszt. bajnokság utolsó helyezettje.
Az állami javak igazgatóságának kimutatása szerint,Zenta
város tiszai halászterülete 93 kat. hold terület ű . A halász
terület 1925-ben 273.319.50 dinárt hozott, ebb ől a javadalmi
hivatal 6.793.- dinárt kapott:
A S ZAK balesetbizto ѕit áвt kötött játékosainak minden „rülé вe esetére. A szabadkai labdarúgó-bírói vizsgára az egyesület 4 birójelöltet küld ki.
Május 19-én Szokol-nap Zentán. Délel őtt nagy ünnepi felvonulás volt. Délután ismét felvonultak a szokolok és a diák
ság, majd a SzАK-pályán tet ѕ zet đѕ gyakorlatokat mutattak be,
különösen az egyik 6 tagú leánycsapat tánctornája váltotta
ki a közönség elismerését. A tüzolt đ- és a gimnáziumi-zenekar
felváltva játszott. Este bál az Eugenben.
Május 20-án Zentán: SZAK - Kikindai "Kosovo" 2:2 /011/,
b.l.m., biró Or ćió. Sok céltalan e е apkodás.
Május 19-én Becsén: "Tesla" - Radni čki SK 3:1, b.l.m. F:
Radóczki . - Botos, Serf ő z ő - Boljros, Bárány, Major - Faragó,
Borbély II., Lakatos, Bárány, Ujházi.
Május 20 -á.n Adá n: Adai SK - Radni čki SK komb. 3:3, b. 1.
m. F: Radóczki - Botos, Serf őz ő - Bokos, Faragó, Bárány -Föl
di, Bálint, Lakatos II., Takács II., Ujh б z і .
AK
Május 20-án Kanizsán: Radni čki SK komb. - Kanizsai
3:2, b.l.m. Kanizsa már 2:0-ra vezetett; kit ű ntek az ifjú játékosok a zentai csapatban. F: Stepan ć ev - Major Kapitány Rúzsa, Pálinkás, Hegyi - Borbély, Burány, Tóth, enkó,Halász.
Május 20-án Zentán: Radniéki ifj. - Spárta ifj. /az ered
ményt nem ismerjük/, barátságos labdarúgó-tréningmérk ő zés. .
Májuа 19-én Becsén: "Soko" - Szentai AK 5:2 /3:2/, b. 1.
m., biró Priboj. A kirándulás lesujtó eгp dményt hozott. G:
Csonka a 10. és ll p. A 35. р . Mezei oxforddal öngólt rúg, egy
másik gól K őrösi robinzonádjából esik. A mez őny legjobbjai
mégis a K őrösi - Kuklis, Mezei védelem.
1929. május 26-án Zentán: SZAK - Ferrum /Szabadka/ 4:0
F:
/2:0/, b.l.m.,,biró Danis. G: Paji ć /2/, Csonka és Nagy.
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К6г$ вi - Suši б , Mezei - Pakaški, Petkov, Tóth II. - Pajid, Je
novac, Nagy Gy., Csonka Rácz Szabó.
Ugyanazon a napon Spárta
S Z AK I . b. 3:0. Labdarúgó-el ő=
mérkózé ѕ .
Június 2-án tartották meg a gimnázium tornavizsgáját, пΡія1y
nek zárószámaként váltófutás is volt. Bebizonyitották, hogy a
tanulóifjÚtság testnevelé е e a gimnáziumban elsorendü szakemberek kezében van.
Júniva 8-án és 9-én lezajlott kétnapos kerületi szokol versenyen a zentaiak szép sikert értek el, csupán két város
el ő zte meg őket.
Június 9-én Zomborban: Szentai AK - Zombori Sport
3:3
/1:1/, I. oszt. B.L.M., birб Csajági. A zombori döntetlen fel
ér egy gy ő zelemmel. G: Pajid, Csonka, Petkov.
Június 9-én Zentán: Radni ki SK - Kanizsai AC 11:1/4:1/,
II. oszt. B.L.M., biró Perl. Ez volt az utolsó bajnoki mérkózé в , melyen a zentai csapat biztosította csoportjában az elsó
вбget, ѕ egyben meg őrizte veretlenségét. F: Radóczki - Botos,
Serf ózó - Bokros, Pálinkás, Bárá гіy - Lakatos, Borbély II., Bu
rány, Borbély I., Ujházi. G: Borbély I. és II., Lakatos, Buráцq, Újházi. A II. félid őben a žápores őt gólzápor váltotta
,

-

~

fel.

Június 14., 15. és 16-án a zentai Tenisz Klub nagy érdek
lódé.s mellett nemzetközi teniszversenyt rendezett. A 14-i eredménpek:
Férfi-egyes: dr. Biliczki /Zenta/ - Szeg ő /Kóla/ 3:6,6:1,
6:2; Zimmermann /Eszék/ - SimonZenta/ 3:6, 7:5, 6:2; Djurdjevi б /Eszék/ - Brichta /Zenta/
6 :2, 6:3; Bokor/Lenta/
Djurdjevi б /Eszék/ 6:2, 6:1; dr. Csermák /szeged
Simonyi
/Zenta/ 6:1, 6:1; dr. Csermák /Szeeed/ - dr. Biliczki /Zenta/
6:2, 6:0; Freund /Zenta/ - Dorogi6:1, 7:5; Handikap - Pajió Zimmermann 6:2, 6:1; Szegó - Simonyi 6:5, 6:1.
Nói-egyes: Bokorné /Zenta/ - Lalii M./Zenta/ 6:2,
6:2.
Férfi-páros: Freund,.Löbl /Zenta/ - Brichta, Gyetvai/Zen
ta 6:0, 6:1; Bokor, Heiszler - Zimmermann, Djurdjevi č 6:1,
6:2.
A.június 15. d.e. eredménvek:
Férfi-egyes: Balás Iván /többszörös orsz.bajnok/- Löbl
6:3, 6š3; Balás - Pajid 6:1, 6:1.
Nói-egyes: Be в li čné / enta/ - Lalid M. 6:3, 6:4.
A június 15. d.0-i és a június 16-i eredn бnveket nem is
merjük. Flaman /Hódság/ elsó nap verte dr. Csermákot, de másnap kikapott Balágtól. schreger Lili el ő ször gy ő zte le Bokornét. Általában 16-án rossz nap járt a favoritokra.
Este zártkörű bankett volt, sok pohárköszönt ővel. Erkölcsi és anyagi siker, ilyet még nem ért meg a Zentai tenisz
sport!
Június 16-án Zentán: szentai AK drukkerei - Radni ćki SK
drukkerei, labdarúgó-kabarémérk ő zést rendeztek. SZAK: Wirth 92.
~

Löwey, Vastag - Tripolszky, Gulyás, Dallos J. - Bálint, Haláе z, Nagymélykíiti B., Kuklis I., Pernyész. Tartalékok t/fiárkus,
Csonka, Bruckner A., webel. Radni ćki: Bienenf eld - Tóth J. ,
Bartók - Pecarski V., Kincses J., Кovács K.,-Bakos J., Bilicz
ki A., Tóth K., Mózes. Tartalékok Jovanovid, Reszler, Nadrljanski, Josimovi6, JakovljeviC. Az eredményt nem tudjuk.
Június 13-án Zentán: Szentai AK - Radni ćki SK 3:3/0:2/ ,
labdarúgó-tréningmérk ő zés, birs Rosenfeld. Fair játék, de az
élvezetes játék elmaradt. A SZAK pár perc alatt 3 gólt adott.
Június 13-án Zentán: SzAK I.b. - Radni ćki sK I.b.
3:1
b.l.m., bitó Kuklie I.
A rend őrf ő kapitány rendeletet adott ki, hogy az autókat
nem szabad az utcákon 20 kilóméternél nagyobb sebességgel vezetni szigoru büntetés terhe mellett.
1929 . június 16-án Yerbászon: Szentai AK - Verbászi SC
4:0 /3:0/, I. oszt. B.L.M.
Június 23-án Zentán: Radni ćki SK komb. - Spárta
2;1
/2:1/, b.l.m.
Június 30-án Zentán: Szentai AK - Becsei "Soko"
3:3
/1:2/, I. oszt. B.L.M., biró Priboj. A vidéki bajnokság dönt ő
mérkő zése, ha a "Soko" megnyeri vagy csak eldöntetlen eredményt ér el, lesz a vidéki bajnokság nyertese, ha veszit ,
úgy a bajnok a Zombori Sport.
A SzAK igen jól játszott, szinte lelépte ellenf elét, de
a biró ítéleteivel nagyban befolyásolta a mérk ő zés kimenetelét, "handicн p" szagú volt Csonka kiállítása is mindjárt a
mérk бzés elején úgy, hogy a SZAK 10 emberrel játszotta végig
a meccset. A mérk б zé ѕ t a SZAK megóvta igen terjedelmes indokl"sal, melyet Skenderovió alszövetségi kiküldött is részben

elismert.

Június 30- 4n a Zentai cserkészcsapat "Síbinjanin .Jank"raja a II. cserkészraj nagyszabású eserké ѕ znapot rendezett tá
borozási alapja javára. A délel őtti f elvonuláson több vidékт
csapat is részívott. D.u. a Népkertben cserkész-mókák, versenyek, táborverés, változatos mű sor két nyelven. I~ hüvészi kiviteli és humoros cserkész-szinlapokat készített Majlend Ferenc,
a rendezés Schwarczer Gу'1а és Eszes Ferenc cserkészvezet ők ,
valamint Sztrilich Károly és Dózsa Béla érdeme. A fegyelem és
rend megszilárditásában a legf бbb érdem dr. Flittner Béla
gimn. tanáré. Közreműködött a diákzenekar. Este az Eugen -ban
mulatság volt.
Július 4-én a "Sibinjanin Jank" őrsének 18 tagja dr.Flitt
ner Béla és Schwarczer Gyula vezetésével a Duna partjára,
nagytáborba indult.
Június 29-én Topolyán: Radni ćki SK - Topolyai SC
4:1
/2s0/, b.l.m. A zentai góllövők Újházi, Borbély, Lakatos.
Június 30-án Mokrinban: RaлЭΡ ni ćki SK - "Delija" 3:0/2:0/,
b.1.m. A zentai góllöv ők Borbély, lejházi, Tóth.
Július 5-én. A most lefolyt zágrábi országos teniszver
seny nagy diadalt hozott Zentának. Bokorné megnyerte a jugosž
láv n ői-egyes teniszbajnokságot. Az el đdönt őben könnyen verté
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Blis kisasszonyt, a dönt őben pedig Gosti őnét 7:5, 6:1-re. A
vegyes-párosban is a Bokorné- Kukljevi ć pár nyert or е zágos
bajnokságot.
Július 7-én a zentai szokolisták kirándulást szerveztek
Horgosra és Kamarásra. A fiatalság vasírton, az öregebbek autón mentek. Délel őtt felvonulás volt a faluban, d.u. nyilvá
nos gyakorlat, este pedig szokol-akadémia.
A üzentai AK megóvta a június 30-án lejátszott becsei
"soko" elleni mérk ő zést, mivel Priboj bitó teljesen-jogtalanul két izben tizenegyest itélt a zentai csapat ellen. sege
dinski az alszövetség f őtitkára kijelentette a üzAкΡ
megbízottja el őtt, hogy az óvást húzni-halasztani fogja, hogy
az szeptemberig ne legyen e&intézve. A dolog el ő zménye, hogy
a mérk őzés el őtt segedinski leveleket irt a SZAK vezet ő ségéhez, melyben kérte. hogy a zentai csapat inkább a becsei,
mint a zombori csapatnak adja a bajnokságot, merthogy a "So
ki" az alazövetség csapata, meg, hogy "szAND" párti. Ha ezt
a üzentai AK megtenné, ugy a szAND-csapat, mindössze a kézkiadások megtérítése mellett lejön Zentára komplett csapatával barátságot mérk ő zésre. Az igazi indok pedig.az volt,
hogy a S ZAND, az alszövets б gi kvalifikációs mérk őzésen félt
kiá.11ni a Zombori Sport ellen, neki könnyebb ellenfélnek
mutatkozott a "soko".
A üzentai AK viszont igy nyilatkozott, hogy ha đvásával
kapcsolatban a legkisebb jelét is látja az amerikázásnak,úgy
az al ѕ zövetségi f őtitkár leveleit nyilvánosságra hozza, hogy
részrehajlóságát leleplezze.
1929. július 10-én üzenet érkezett az uj ѕ ágokon keresz
tül a Bezdán és Batina közötti kis Duna-szigeten táboroz3
eserké бzekt ől. Táborozásuk 2 hétig tart.
Július 14. Az alszövetség nem hagyta megtorlatlanul a
segedinskit leleplez đ cikket első lépése hogy két zentai
játékost a fegyelmi bizottság elé idézett. A üz АK további
megtorló lépésekre számit.
J Ёiliuв 16-án a zentai sportegyesületek ünnepélyesen köв zöntötték a Kioszkban Bokor Bélónét abból az alkalomból,
hogy megnyerte Jugoszlávia n ői-egyes teniszbajnokságát. Hajduska Márton mondotta az ünnepi beszédet melyre Bokorné
férje válaszolt megköszönve felesége ünneplését.
Radni čki
Július 14 é n Verbászon : Verbászi "Dulcis " üK 4:0 /1:0 /, II. oszt . B.L.M., bir б Š ef či ć .
zentai
Július 23-án ült vonatra Rosenfeld György a
sporttársadalom egyik legagilisabb é s legkiemelked őbb egyéni
cége, hogy Délamerikába vándoroljon ki. Rosenfeld, aki a sen
tai Ujság munkatársa is volt "Rozi" néven irta sporttudósit
sajt. Buenos Airesban telepszik le.
A helyi ujjág a"poroá fészek bágyasztó lehetetlenségé b ől, ő szinte j бkivánattal int neki istenhozzádot"!
Július 21-én Zomborban: Zombori TK - Radni Č ki üK
4:3
/3:3/, II. oszt. B.L.M. A zombori csapat nehezen, csak egy
11-esael gy őz. G: Borbély II. /3/.
-

,

,
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-
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Dönt&mérk őzé ѕ a II. osztályban.
.
Július 21-én Adán: Szentai AK - AdaiSK 2:1 /1:0/, b.l.m.
Mezei és Csonka helyén el ő ször mutatkoznak be az új játékosok:
Nikoli ć és Drlja čin. G: Pajié. Paji ćot úgy lerúgták, hogy
eszméletlenül vitték le a pályáról.
Július 26. Az alszövetség elutasitotta a SzAK óvását a
becsei "SOko" ellen, de a SzAK azt megf elebbezte. A S ZAK játé
kosai, Pají ć 3, Erdeljan 2 havi letiltást kapott. Indok:
Soko-SZAK mérk'zésd
.
Július 28-án a "Hartman'-serlegért" játszott teniszmérkб
zés alkalmából a zentai Tenisz Klub kikapott H бdságon az itta
ni Tenisz Klubtól. A zentaiak közül egyedül Bokorné nyerté
meg játszmáját.

Július 28-án Kikindán: Szentai AK - Kikindai "Srbija"2:0
/2:0/, b.l.m. A SZAK 3 tartalékkal játszott.
Augusztus 1-én Kikindán: Szentesi AK - Kikindai "Kosovo"
2:2 /1:1/, b.l.m. S Z AK: K őrösi - SuŠi Ć , Drlja čin - Pakaški,
Nagy II., Tóth II. - Kuklis II., Kamrás, Petkov, Csonka, Rácz
Szabó.
Augusztus 4-én Zentán: Verbászi "Dulcis" - Radni ćki SK
6:0 /3:0/, II. oszt. B.L.M., biró Or ći ć .
Augusztus 4-én volt a szabadkai labdarúgó- alszövetség
közgyűlése, melyen a vidéki egyesületék szervezetten léptek
fel, hogy megszüntessék azt az állapotot, hogy ne egy - két
klub képviseletéb ől alakuljon az alszövetség. A SzAK-ot Nikola Maletin képviselte, kinek közbenjárására az alszövetség
újratárgyalja a Szentai AK letiltásának ügyét.
Augusztus 14-én az els ő zentai vadászegylet közgy űlésén
elnökké dr. Pecareki Brankdt, alelnökké Szárich Gézát választották meg. A túlkemény tél miatt az augusztus 15-én lejáró
vadászati tilalmat szeptember 15-ig megho ѕ azabbitották.
Az újonnan megválasztott alszövetségi funkcionáriusok,az
augusztus 6-án megtartott igazgatóbizottsági ülésen az els ő
osztályú vidéki csapatok számát 7-r ől 9-re emelték. A résztve
v đk: Szentai AK, Zombori ZSA.K, Hódsági SC, Zombori "Soko",
Zombori Sport, Zombori TK, Becsei "Soko", Verbászi "Dulcis",
Verbászi SC.
1929 . augusztus 18-án Zentán: zentai Tenisz Klub-Palicsi
Tenisz Klub 1:6. "Ertl-serlegmérk đzés". A vereséggel
Zenta
kiesett a küzdelmekb ől. Lredmények: Kiss-Heiszler 7:5,
6:4;
Krammer - dr. Biliczki 6:3, 8:6; Schellenez - Slavnid
6:3,
4:6, 7:5; Pressburger - Paji ć 6:2, 6:4; Heiszler, Löbl Kiss, dr. Singer 6:1, 6:1; Schellencz, Krammer - Slavni ć , Biliczki 6:3, 4:6, 7:5.
Augusztus 25-én. A SzАK elhatározta, hogy 10.000 dinár
költséggel rendbehozatja a népkerti korcsolyapályát és megf elel б meleged đházat épít.
Az alszövetség beosztotta a vidéki II. oszt. csapatokat
az induló bajnoki szezonra:
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Csoport: Postás, Bunjevac SK., Konobarski, VII..kör
Radni ćki, Hakoah /valamennyien Szabadkáról/.
Csoport: Kanizsai AK., zentai R&ni č ki SK, Adai SC,
Becsei "Tesla", Becsei Radni čki SK, Bác вföld убх i AK.
Csoport: Bajmoki AK., Mileticsi S(., Bezdáni SC., Apa
tini "Tri zvezde".
Csoport: Topolyai SC., Csantavéri AK, Kúlai "Hajduk",
Torzsai AN T) .
A vidéki I. oszt. pályatulajdonosok kötelesek 15% pálya
bér mellett pályáikat kiadni bajnoki mérk б zé в ek céljaira
a
engedélyez
II. osztályu egyesületeknek. Az alszövetség nem
nemzetközi, baratságos vagy II. oszt. bajnoki
mérk ő zéseket
bajnoki
Szabadkán, Zentán és Becsén, ha ott aznap I. oszt.
mérkđ zés van.
nemzetközi
Szeptember 4-én. A napok óta folyó zágrábi
teniszversenyen Bokor Bélóné Vuji Ć Vera a n ői-egyesben, vala
mint SchB.fferrel a vegyes-párosban, a dönt бig küzdötte f II
magát. A dönt ők eredményét nem tudjuk.
Szentember 1-én Becsén kerékpár és úszóversenyt rendezett a becsei "Tesla", melyen a helyi úszókon kivül résztvettek Szabadka, Zombor, Becskerek es Zenta úszói is. A 100
m. mellúszásban Rosenfeld Ern ő /SzAK/ az els ő lett.
Szeptember 8-án Zomborban: Szentai AK - Zombori ZsAK 3:2
/2:1/, I. oszt. B.L.M. A SzAK megnyerte a mérk ő zést az ellene
itélt két 11-es ellenére is. G: Nikoli ć /2/, Rácz Szabó SzAK:
K бrösi - Tóth I., Suéi6 - Paka ki, Nagy II., Tóth II.- Nikoli ć , Kamrás, Petkov, Csonka, Rácz Szabó.
Szeptember 8-án Zentán: Radni č ki SK - Csantavéri AK 2 ~ 0
/0:0/, b.l.m. A t ű zoltónap alkalmábó], játszották, a T ű zoltó
Testület felszerelésének javára. G: jházi, Lakatos.
Szeptember 8-án Zentán: Spárta-Radni čki SK komb.
6: 1
b.l.m.
szeptember 8-án érkezett a leirat a labdarúgó-alszövet ség augusztus 23-i határozatáról, mely szerint dr. Keczeli M.
Ferencet, a SZAK vezet ő ségi tagját 6 hónapra, azaz 1930. február 22-ig bezárólag egyesülete kebelén belül minden sportf unkciótól eltiltja. A Keczeli elleni vád: hogy az ominozus
SzAK - "Soko" mérk ő zésen látva a biró pártoskodását és a közönség felháborodását, valamint fenyeget ő fellépését, figyelmeztette a játékvezet őt, hogy nem lesz képes felel ő sséget váj
lalni a biró életéért a közönséggel' szemben. Ezzel objektiv
biráskodásra akarta a birót figyelmeztetni. Keczeli meg.felebbezte az itéletet.
1:0
1929 . szepte ber 15-én Zentán: Hódsági SK - SzAK
/0:0/, I. oszt. B.L.,d., biró Or či ć . A 12. percben szabadr űgás
ból esik a gól, utána a mérk ő zés végéig Hódság csak védekezik
A 43. percben Nikoli ć kiegyenlit, de a kapus a kapuból kihalássza a labdát, s a biró nem itél gólt.
Szeptember 15-én Bácsföldváron: Radni ćki SK - BAK 2:0,IL
oszt. В .L. Ј . A kis 2redményt jó kapusának köszönheti a BAK.
~

Szeptember 22-én Zomborban: Zombori "Soko" - Szentai AK
3:2 /1:1/, I. oszt. B.L.M., biró Boros. A SZAK a II. félid őt
9 emberrel játszotta végig, mindkét hátvédjét kiállitották.
Szeptember 22-én Zentán: Radnicki SK - Becsei "Tesla
4:1 /2:L/, b. 1. m., biró Kuklis. Bajnoki mérkб zé вΡnek sorsol '
ták ki, de a biró nem érkezett meg. El бiráѕ szerint 20 percet vártak, majd barátságos mérk ő zést játszottak. Radnicki:
Radóczki - Major, Serf őгΡ б - TakáC в , Hegyi, Bokros - Boros,
Burány, Lakatos, Borbély, fJjházi.
Szeptember 22-t бl kezd ődnek a Radnićki SK birkózó- tréningjei a Lakatos-féle vendégl ő helyiségében. Október 6-án
háziverseny lesz.
Amerikába való elutazásuk el őtt, október 2-án a Szentai
AK pályáján kozák lova нmutatványokat.mutattak be a Zéntán
szerepl ő kubáni kozákok.
Október 3-án, a minisztertanács ülésén döntöttek az ország új nevéről. ASzerb-Horvát-Szlovén Királyság helyett
az ország tij neve Jugoszlávia Királyyság Az oгѕ zág 9. bánság
ra oszlik. A Dunai-bánság székhelye Ujvidék. .
A legfels бbb vezető sportegységek is az új adminisztra
tiv beosztáshoz igazodnak.
Október 6-án Zomborban: Zombori Sport - Szentai AK 3:1
/2:0/, I. oszt. B.L.M.
Október 6-án Zentán: Ra 7ni čki SK - Kanizsai AC 3:1/1:0/,
I1. oszt. B.L.M.
annyira
A vadállomény a mult hideg tél következtében
megritkult, hogy a vadásztár еáságok kénytelenek f elfris вΡités
.

:

~

r ől gondoaodni.

Október 20-án Zentán: SZAB - Becsei "Soko" 2:1 /0:1/,
I. oszt. B.L.M. SzAK: K őrö нi - Sиgi б , Mezei - Tóth II., Nagy
II., Pakadki - Jenovac, Erdeljan, Petkov, Csonka,Rácz Szabó.
Ugyanazon a napon el бmérk б zésként: S ZAK I.b. - Radnicki
SK I.b. b.l.m. Eredményét nem tudjuk.
Október 20-án Bec а én: Radnicki SK /Zenta/- Radnicki SK
/Becse / 3:2 /3:0/, II. oszt. B.L.M.
Október. 27-én Zentán: Dulcis /Yerbász/ - SZAK 1:0/0:0/,
I. oszt. B.L. Ј ., biró Or ć ió. A nagy szélben a Dulcis mindössze 15 percig volt fölényben.
Október 27-én Adón: R ад ni ćki SK - Adai SC 2:0 /2:0/,II.
oszt. B.T.M. Agressziv közönség el őtt játszottak, a mérk ő zés
vége botrányba fulladt, a zentai játékosok alig tudtak elmenekülni a feldühödött közönség el ől. Sokan nyitott késsel és
kövekkel üldizték a zentai játékosokat és különösen a birót.
November 2-án egy szabadkai szállodában ismeretlen okSK
ból szivenl őtte magát Jakovljevi ć Simeon, a Radni čki
közjegyzб je, zentai bankti в ztvi в el б , kifogástalan életit
tiszteletnek örvendi ember.
SC
1929. november 3-án Zentán: Szentes AK - verbászi
közönség.
4:0 /2:0/, I. oszt. B.L.M., biró Mazi б . Hatalmas
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Góllövők Pajié /2/, Csonka, Nagy II.
November 4-én Párizsban, a Bois de Boulogne erd đben fel
akasztotta magát Dudás FJttil, Zenta város volt b űnügyi rend őrkapitánya, a zentai Tenisz Klub és a Francia Klub volt vezet ő
вégi tagja. Nemrég végkielégité ѕt kért a várostól, majd Fran
ciaországba költözött, hogy ott egy találmányát értékе sitse.
Ez nem sikerült, pénze elfogyott, kölcsönért sehova sem fordult. Haláláról a párizsi jugoszláv hirlapirók szövetsége értesitette a zentai rend őrséget november 6-án.
November 10. Az Országos Magyar Galamblöv đ Egylet
ő szi
nagy versenyón Heiszler Gyurgyovánszki Aurél zentai gyógy вzerész, három értékes helyezést ért el, eur бpai,viszonylatban
is ismert nagy nevek el ő tt. Az őszi hendikepben 20-19 találat
tal az el вб , a megnyitó versenyben 30-26 találattal a má ѕ odik, az egyleti-dijban 50-31 találattal a harmadik lett, érté
kis díjtárgyakat hozott haza a versenyr ől.
November 10-én pentán: Bee в ei "Tesla" - Radni ćki SK 2:2
/1:1/, II. oszt, bajnoki dönt đ labdarugó-mérk őzés, bíró
Sonnenberg. Nagy közönyég. A mérk őzés után bfzcsúzott klubjától Borbély István, aki Buenos-Airesbe megy bátyjához,Boгbély
Jánoshoz /a $Z AK volt játékosához/ F: Radóezki - Botos, Serf бz б - Sternberg, Major, Bokros - Újházi, Borbély I., Burány,
Borbély II., Lakatos II. G: Burány, Újházi.
Borbély I-it, aki búcstíjátékát játsza, Janek I. már a 3.
percben lerúgja, úgy, hogy a kórházba szállitják, ѕ ett ől
kezdve a zentai csapat 10 emberrel játszik.
November 10 én Zentán: Radni ćki SK I.b.-S ZAK I.b.
1:1
-

/1:1/, b.l.m.

.

November 9-én és 10-én tartották Ljubljanában az országos
birkózóbajnokságokat. Az igen sok nevez ő között né y zentai
fiú is indul. Légsúlyban Tóth Károly /Radni ć ki SK/g országos
bajnok, Biliczki István a könny ű súlyban második lett. Gruik
/aki a zágrábi Herkules szineiben indult/ középsál ban, Palko
országos
vice Ferenc /szintén a zágrábi Herkules szineiben /
bajnokok lettek. A versenyen összesen 38 induló volt.

November 22. A SZAR igen b đvizű kutat fúratott a koresolyapályán, s a meleged őházat is rendbehozatta. A villanyt is
most vézetik a korcsolyapályához. November 23-án a Royal-ban,
az idén el őször az egyesület tea-estet rendez.
November 17-én Moholon: Moholi "Soko" - Szentai AK komb.
2:1 /2:0/, b.l.m. G: Drlja čin 11-esb ől /SzAK/, Joka és Madkaški /"Soka"/.

A Radni ćki SK a SzAK pálya mögött, a Kisrét elején,mindjárt a teator na mellett, másfél hold földet kért a várostól
futballpálya léte ѕitése céljából. A város gazdasági bizottsá
ga november 27-i ülésén javasolta a tanácsnak, hogy három f éT
holdas parcellát, holdankénti 300 dináros évi bérért adjanak
a klubnak sportpálya céljaira.
November 30-án a Szokol-egyesület, az államegyesülés ünnepén nagyszabású ün лepséget rendezett a jugoszláv szokolszövetség megalakulásának 10. évfordulója alkalmából.Novembe т
30-án este faklyá ѕmenеt valamennyi hazafias egyesület és tes98 .

tület részvételével . A városháza el бtt Drakulié Mihajla
a.
Szokol-egyesület elnöke é s Djordjevi б Slobodan a város polgár.
mestere mondtak üdvözl ő beszédet . December 1-én f elvonulás;
majd di ѕ zközgyülé в volt, utána fogadás a polgármesteri hivatalban . D.u. зΡ zokol - bemutató , este több helyen bál volt.
1929 . december 8. Božovi б Vida kérte visszaigazol dt a
SzAK-hoz a éabaci "Ma ćva" tól. A tavaszi idé уybeП szándékozik
szerepelni a S Z AK szineiben.
December 8. A Szokol - egyletek átszervezése.
Sándor király a közoktatásügyi és a hadügyminiszter e16terjesztésére , в zentesitette a Jugoszláv Szokolról szóló törvényt, mely többek között kimondja , hogy a királyságbeli Szokolok vitézi szervezetnek tekintend ők.. A. в zövet зΡég в zékhely`e
Belgrád , a szolcolok mindenkori f бnöke a trónörökös . A jugoszláv Szokol , a Horvát Szokol , az 0ml beleolvadhatnak a Jugoszláv . Királyságbeli Szolcolba , de ha 3 hét alatt nem nyilatkoznak a belépésrбl , megszűntnek nyilvánítják őket.
A Szokol ezzel kizárólag test- és erkölcsnevelési jelleget kapott.
December 11. A Rаdni đ ki SK-b бl Miodrag stepančev és Borbély Dezs б /kapus és középcsatár/ átléptek a Szentai AK-ba.
December 18-án , a király в zületé еnapjára , a helybeli Szo
kol-egyesület akadémiával egybekötött tánamulat вágot rendé
zett az Eugen átalakitott helyi зΡégeiben . A megnyitó beszéde'
dr. Pavlas Ignjat kerületi parancsnok mondta.
• December 15-én Zentán: SZAK - Radni čki SK 2:2 /2:1/, b.
l.m., bíró Bruckner . G: Pajié , Drl jač in 11-.esb ől /Sz/, Erde
ljan /R/ kapuel őtti kavarodásb бl. A tiszta jövedelmet, mintegy 700 dinárt a szegénysor еú iskolásfiúk felruházására fordították.
Deoember 25• Megnyilt a 3ZAK koresolyapályá ј a . December
26-án tea-estet rendez az egyesület a Royal- в záll бban.
December 15-én Szabadkán rendezték meg a "Goldstein Pál
emlékver ѕ erу t ", melyen a következ ő eredmények születtek:
Légsúly: 1. Keczeli /Zenta/, 2. Beli /8za.badka/, 3. Bosnyák /Szabadka/
Pehelysúly: 1. Boros./Szabadka/, 2. schachter /Szabadka/,
3. Paniá /Zenta/.
Könnyű súly : 1. Milavan ćev /Zombor/, 2. Uzelac /Belgrád/,
-

3. Fischer /Szabadka/.

Közép A. súly: 1. Rapió Szabadka /, 2. Doroslov"ki /sza
badka/, 3. Bethlen /Szabadka
Közép B. súly : 1. Bukvid /Szabadka /, 2. Bartók /Zenta/,
3. Segedi ć /Belgrád/.
Kisnehézsúly : 1. Juhász /Zombor/, 2. Kincses /Szabadka/,
3. Friedmann /Szabadka/.
Nehézsúly : 1. Kiss /Szabadka /, 2. Huber /Szabadka/ 3.Jan
či б /Zenta/.
El вб lett a Hakoah , Szabadka 26 ponttal , 2. Zentai Rad.
ni čki SK 7 pont , 3• Zombor 6 pont, 4. Belgrád 3 pont.
December 31-én szilveszteri mulatságot rendezett a SZAS
az Eugenban a nyomorenyhit6 akció javára.
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1930. jamuér 15-án Zenta sporttársadalmát ismét nagy vesz
tejég érte: Keczeli István, többszörös jugoszláv légsúlyú birkózóbajnok, aki hosszabb ideig a Radni čki SK birkózó-szakosztó
1$nak trénere is volt, Zentárбl Dél-Amerikába, Buenos- Airesbe távozott. Megszámlólhatatl'n érem és sportdij tulajdonosa,
az eggész királyságban elismert birkózó. m4vozása nagy veszteség ífgy a zentai, mint a jugoszláv sportra nézve.
Január 5-én tartotta évi közgуU1é вét a zentai Tenisz Klub
a Kaszind különtermében. Megemlékeztek a Klub tragikusan elhunyt alapitótagjáról, Dudés Emilr ől. A hatalmas összeget felemésztett nemzetközi teniszverseny ellenére az egyesület anyagilag aktiv maradt. Az új tisztikar: Bokor Béla elnök, alelnök
dr. Holló Dénes, titkár Löbl Ferenc, pénztáros Hajduska Márton.
Január 23 án a Vuji б Sava elnöklete alatt álló vadászegylet tagjai Zenta környékén nagyarányú körvadászatot kezdtek.
Günsz Zoltán, a Rаё ni čki SK volt kiváló birkózója, aki egy
évvel ezel őtt kivándorolt Argentinéba, a nemrég tartott argentinai országos birkózóversenyen megnyerte a könny ű súlyú bajnok
ságot. Ez alkalomból az ottani zentai kolónia melegen üdvözöl-

te.

Január 27-én naggyyszabású körvadászatot rendezett a zentai
második vadásztársasdg, 202 nyulat és egy vadlibát l őttek. A.
vadászaton megl đttek egy hajtót is, akit a j elenlév ő dr. Konjo,
vi ć Božidar orvos-fogorvos részesitett els ő segélyben.
Január 25-én bált adott a zentai Tenisz Klub jótékony cél
ra. A bálvédnökök 9 órakor vonultak be a páholyokkal diszitet~
terembe, s megkézd еdött a mű sor. Ormos Andor konferált, Rad б
Elza zongorázott Schubert és Csajkovezki darabokat, Jocić Jel
va, újvidéki születé вtZ hangverse здy-énekesn ő Puccini "Pillangđ
kisasszony" éból egy áriát és Alemieffotól adott el ő énekszó mot. Következett dr. Fáth /Franck/ Imre zentai szérmaz"ú, budapesti lakós ez alkalomra irt,3 jelenetb ől álló, "Alkonytól
hajnalig" c. darabja, Deutsch Rózsi, Hartstein Szabin, Benedek
.Andor, Bukovetz Imre, Simonyi Iván, Donáth László, Pajid Slavko, Vukovi б Marko műkedvel ők el őadásában, tele zentai vonatkozósokkal. Az est rendez ő i Weber Károly, Bokor Béla és neje,.
Február 2-án Kanizsán: Kanizsai AC - Radni č ki AK 6:3, b.
l.m. Tréningmérk ő zésnek indult, de a vehemens kanizsaiak egymós után gázolták le a zentai játékosokat, a Radni čki viszont
ezt látva még jobban lefékezett és kitartott a mérk ő zés tréning jellege mellett.
A Radnič ki SK február 9-én teaestet tart a Vasa-vendégl đ-

ben.

A Szentai AK megalakitotta hivatalosan az asztaliteniszszakosztélyát, s február 9-én már háziversenyt rendez az Eugen
szinháztermébPn. Eggгel đre csak férfi és női egyes számok lesz
nek.
A belgrádi Jugoslavija SK labdar'(іgó-c н apata meghivést kapott egy dél-amerikai turnéra. Ame шЂ'iben elfogadják a meghivást, ugy Božovié Vido is helyet kapa csapatban mint vendég.
A zentai Szokol-egyesület vezet ő sége az új szokoltörvény
alapján lemondott. Az országos Szokol-egylet február derekán
-

lii .

-

nevezte ki az új vezet ő séget. Elnök lett Drakuli, ć Mihajlo f ő
mérnök, alelnök dr. Kneževi б Milo ügyvéd, volt polgármester,
kultúrvezet ő Kovaćevió Stevan gimnáziumi tanár, parancsnok Aradski sever gimnáziumi tornatanár, helyettese Radovi ć Branka,
női parancsnok Babin B г?nka, helyettese Branova ćki Grozdana,
igazgatósági tagok Mrkobrad Djordje, gimn. igazgat б , Vlahovi'
Ćurić
Dugan f ő szolgabiró, Djordjevié slobodan polgármester,
Marko állami allatorvos, Butorac Ivan hajóállomásf őnk, Dives
kovi Andjelko járásbíró, dr. Mateji ć Vlа dislav járásorvos,
Vukovi б Br?nko városi tisztvisel ő , Rakió Lazar városi tisztvi
ael ő , Erdeljan Miroslav postatiszthel1,,Yyettes. Igazgatósági tagok helyettesei: Radovió Djura, Miloševi6 slavko, Hajdin Djura, Mani ć Vojin, Vla či ć Ni ćifor, Zamurovi ć Lazar, Grujin Nikola, Pavlović Vasa, Džigurski Mita, Preradov Mita. Ellen őrök Opaši Ć Žarko, Slavni ć Miodrag, Вegovi ó Jovan, helyetteseik svirćevi ć Dugan, Jakovljevió Marko, Konjovi ć Nenianja.
1930. február 14-én rendezte a Radni ćki házi birkóz бversenyét. A jugoszláv birkózószövetség

utaвitására u.i.az összes

birkózáв sal foglalkozó egyesületek kötelesek megrendezni házi
birkózóversenу eiket, melyeken kiválogatják jelöltjeiket a közelg ő nagy nemzetközi versenyekre. A zentai háziversenv eredménye: Bantam-1. Dobokai,2. Gombos,3. Berényi. Pehelysúly1. Tóth, 2. Pani ~ , 3. Kincses II. Könnyüsіály - 1.Biliczki, 2.
Kincses :., 3. Mé в za'xo в . Kisközépsúly - 1. Kec е ké і , 2.Rec еkó,
3. Jáger. Középsúly - 1. Bartók, 2. Nagy. Nehézsúly - 1. Jan-

čiá.

Zentai fiúk sikere a buenos-airesi birkGzóversenyen. Feb
ruár végén érkezett a hir, hogy a mult hónapban rendezte még
a legnagyobb buenosi egvesület a Club sportivo Espanol nagy
birkózóversenyét, melyen Weiss Józ вef és Günsz Zoltán els ő
helyezést értek el. Tekintettel arra, hogy az ottani magyar
fiúk kilenc azám közül öt els ő helyezést értek el, most lépéseket tettek egy önálló klub megalakítására.
folyó
Február 16-án Szabadkán, a„strelicki-serlegért"
asztali.teni вΡ z-versenyekвΡ n ~ a Dunabán ѕág hat legnagyobb városának v егнеn ► zői vettek részt. A szentai AK ré в zéról indultak
Tripolszky Gallé Nagy siІnon, Gyetvai é s Barsi. Ez az els ő
nagyobb alkalom az er ők összemérésére A S Z AK a negyedik helg
re szorult.
Február 16 án Becsén: "soko" - Radni đki SK 2:2 /1:0/, b.
l.m., biró Wilhelm
Február 23-án Kikindán: szentai AK - "Kosovo" 3:1 /2:1/,,
b.l.m., biró Klein . G: Csonka, Paji ć . Ј : stepaačev ев Borbély
III.
Február 23-án Szabadkán: S z АND - Radni čk i SK 3:1 /2:0/,b.
l.m., biró Perl. A zentai csapat el в szabadkai beтutatkozása. Az els ő 30 percben a szabadkai csapat szóhoz sem jutott,
ekkor Borbély lába megsérült, ami deprimálta a csapatot. Nagy
elismeréssel irtak a zentai csapatról.
Március 2. Kivándoгlб sportolók. Bohr Mór tyukpiactéri
gabonakaresked ő ő t fia közül Jen ő /épité в zmérnök/ Pale в ztinába, Béla /tisztvisel ő / pedig Délamerikába vándorolt ki az elniult években. Most Imre /keresked ő/, László /bankhivatalnok /
indulnak Palesztinába. Valamikor az "Ezra", kés ő bb a#Hagibor"
,

,

,

.

-

sportklubok tagjai voltak.
Március 2- 4n a Radnicki SK rendezett fényes álarcosbálat. Szellemes tréfák, izlése ѕ mókák és maszkacsapatok adtak
ktilönö в kedve ѕѕéget a bálnak. A biráló bizottság, dr. Ludaji е
Milo /elnök/, Kozár Gyulámé, dr. Ludaji ćné, Bokor Béla,Dobo е
Gy đzđ , Slavni б Nikola, Gy đri László, Vig Lajos a következđ ál
arco вokat tüntette ki; Нaláе z bajom', Koller Etelka, Kovács
Maca, Kincses Maca, Wagner Lizi, Rózsa Böz еi, Hubert Mihály,
Hal"z Lajos. A вzépségverеeх~gen bálkirályn đ lett Koller
Eta, udvarhölgyei Halá вz Lajosné és Homolya Ilona. A férfiszépségverseny gyđ zteae Halá вz Lajos. Az e вtélyen Dobos, Haláв z és Bienenfeld tréfákkal, az egyesület énekesei pedig énekszámokkal teremtettek hangulatot.
Március 2-án Becsén: Sz вntai AK - "Soko" 2:0 /1:0/, b.l.
m., biró Lozanov. Nagy közönв ég, nagy meglepetés a gy đ zelem
G: Nagy I.I. 11-esb đl és Kamará е - Tóth beadásából. Nagy II.má
sodik gбlját a b гб nem adta meg.
Március 4 én volt a Szentai AK ѕzokáso ѕ farsangi bálja
az Eugenban. A zs űri, dr. Pecareki Branko elnöklete alatt Maletin Nikola, Frank J б z вef, Gy đri László, dr. Keczeli M. Fe. renc, Fischer Ármin és dr. Zagorica Ivan összeállításban, Fet đ Margitot vála е ztották meg ѕ zépségkirálynđnеk. Két udvarhölgye Molnár Sz. Rб z вika és T бth Margit lettek.
2:1
1930 . március 9-én Szabadkán: Szent аi AK - Ferrum
Petkov,
b.1.m. SZAK: K đrö вi - Drlja ćin, Tóth I. - Tóth II.,
Pakaki,-Kamráe, Csonka, Nagy II., Rácz Szabó, Paji ć . A zentai csapat délután megtekintette a Belgrádi 3K - SZAND mérk đ-

zé st .

Március 9-én, a Radni čki SK rendezésében Zentán zajlott
le az országos birkózóverвеnу Dumabánság bajnokságáért. Oly
népes birk б zó-mezđny indult, mint Jugo в zl бviában talán még
sohasem. A stilycsoportok 3 els ő helyezettje remekmüvt érmet
kapott. Közölték, hogy a verseny gy đ ztesei közöl heten vesz
nek részt a március 29-i budapesti nemzetközi versenyen.
Ré еzvevđ k: belgrádi Radni őki 2, Zombori Sport 1, zombori Radö в szeв
ni ki 10, szabadkai Hakoah 24, a zentai Radni őki SK
tagok
birkб z б ja. A zsű ri: elnök Kerekes /Zentai Radni Čki/,
Josimovi ć és Slavnid Nikola /zentai Radni č ki/, Hahn /zombori
Rádni č kí/, Boros /szabadkai Hakoah/ Li вtavezetđk Nagyabonyi
és Sternberg /zentai Radni čki/. Eredmények:.
Légsúly: 1. T бth /zentai Radni бk ~ , 2. Beck /szabadkai
Hakoah/, 3. Bethlen /szabadkai Hakoah
Pehelysúly: 1. Kebin /zombori Radni čki/, 2. Simin /zombo
ri Radni čki/, 3. Kiss /szabadkai Hakoáh/.
Könnyüaúly: 1. Milevan č ev /zombori Radni ćki/, 2. Uzelac
/belgrádi RadиΡič ki/ 3. Biliczki /zentai Radni čki/.
Közép A. súly: 1. Beck /zombori Radniéki/, 2. Doroslov"
ki /szabadkai Hakoah/, 3. Recskó /zentai Radni čki/.
Кё zбр B. súly: 1. Nagy /zombori Sport/, 2. Ba хtбk/zentai
Radni Кk /, 3. Gruji б /zombori Radni ćki/

Kisnehéz-súly: 1. Juhész /zombori Radni ćki/, 2. Kincses
/szabadkai Hakoah/.
Nehézsúly: 1. JanXi ć /zentai Radni ~ki/
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Boros szabadkai határbiró és Floseberger zombori vezet бbiró között egy menet után tuttlege ѕѕégre került sor. A sza badkai Fischer karrándulást kapott.
.Március 16-án a Szentai AK évi rendes közgyülését tartot
ta; az új vezet е ség: diazelnök D j ord j ev" Slobodan polgármes
ter, elnök dr. Pecarski Rranislav, alelno-kök dr. Keozeli
Ferenc, Rudics Elek, Izsák D і zѕб , orvosok dr. Beleslin Branko,
dr..Prekajski Dejan, dr. Szegedi Mihály. F бtitkáх Maletin Nikola, f бpénztáro ѕ Lux Lajos, pénztárosok Slavni ć Bгaca.Márku:
István, ellenбrđ k Webel József és Löwey Nándor, másodtitkár
Slavnié Nikola, jegyzi Borzaški Joca, ügyész dr. r'erenezi Antal, szeгtáro в Kiss Frigyes és Bruckner Alaldár, háznagy dr.
Biliczki Ferenc. Számviz:gáló bizottság Gyetvai Géza, Stolcz
Dezeб , Nagymélykuti Bálint. A választmány tagjai: Csonka Lajos, Hubert Jun6, Halász Sándor, Perngész András, Szabó Mátyás, Paji ć Slavko, Wirth János, Vámos János. Rácz Szabó Ferenc, Mrkobrad Djordje,
Zavi ~ 6 Kosta, Pakaáki Vladimir,
Dalba en6, Aradski Sever, Szalai János, Dгljaóin
Milan,
Opdié Zarko, Bruckner Lá:zld. Póttagok Hajdin Josip,Erdeljan
Aleksandar, Kaszás Imre, dr. Demény János. Maletint dlszoklevéllel jutalmazták buzgó titkári müködéséért. A klub végrehagy
tó-bizottságába választották dr. Pecarski B., Maletin N., Webel J., Kiss F. és dr. Biliczki F.
Március 16-áв Zentán: S z entai AK - Kikindai "Srbija" 5:0
/3:0/, b.l.m., biró Purl. G: Borbély 4.p., Csonka 12.p., Újhá
zi 22.p.., Rácz Szabd 58.p., Borbély 73.p. Mindkét csapat igen jól játszott, a zentai csapat kipr бbált néhány fiatal já .
téko вt. SZAK: StgQ pančev - Drljačin, Tóth II. - Paka ~ki, Petkov, Nagy Gy. - гЈjházi, Csonka, Borbély, Paji ć , Rácz Szabó.
Tartalék K бrö ѕi, Tdth I.
Március 16-án Zent án: SZAK I.b. - Radniki SK I.b.' 3:1
/00/, b.l.m., biró Kuklis. G: Terzin, Csábi /S Z AK/ és Pálin
: ~/ •
.
Március 23-án Zentán: Bácska /Szabadka/ - SZAK 3:2/1:2/,
b.l.m., biró Boros. A zentai csapat négy tartalékkal
szott.

Március 23-án Becsén: Radni ćki /Bec ѕі/ - Radni ćki/Zenta/
4:1, ugyanazon a napon Bác вf öldváron BAK - Radni ćki/Zenta/2:2,
mindkét helyen b.l.m.-t játszott a kettéosztott Zentai csapat.
1930 . márc)us 25-én Adán: Adai SK - Szentai AK 3:1/1:1/,
b.l.m., biró Nagy. A zentai csapat elbizakodottan játezott.J:
Dudvarski és Dudas /ASK/.
Március 31- én Zentán: SZAK - Radni ćki SK 7:1 /3:1/,b. 1.
m., bird Lozanov, az olimpiai-alap javára, az olimpiai-nap al
kalmáb бl. G: Tóth /R/ 20.p., Nagy II. 21.p., Rácz Szabó 30. p.
Bokros /öngól/ 39.p., Nagy II. 49.p., Paji ć 50.p., Petkov és
Nagy II. /mindannyian SZAK/.
Segedinski alszövet вégi f 8titkár is megtekintette a mérб zé вt.
k
április 6- án Zentán játszottak a kiváló hódeá.gi teniszjá
téko вok, di. Ertl, dr. Flamann és dr. Mamužiá, akik a zentai
Tenisz Klub vendégei voltak.
A napokban tartotta meg a helybeli cserkészegyesület tiszt
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újitó közgуülé ѕб t. Elnökké Mrazovió Franja bank-f ő tisztvice l ő t választották, helyettese dr. Flittner Béla gimnáziumi tanár. Csapatvezet ő Schwarczer Gyula joghallgató, a "farkas kölykök" vezet ő je Singer Sándor f őgimn. tanuló. Tervbe vettek
egy boszniai kirándulást.
Április 6-án a helybeli Szokol-egylet irodalmi akadémiát
tartott az összes kultúrális, humánus és nacionális egyesületekkel együttesen az Eugen-szállodában, Sremac Stevan és
Djordjevió Jovan zentai származású irók tiszteletére. Az el őadá ѕon dr. Savió Iiilan tanár, Vuji ć Velimir iró, Stakié Vladislav és dr. Ka čanin Milan iró működtek közre.
Április 9-én Zentán: S Z AK I.b. - Szabadkai gimn. válogatott 3:2 /2:1/, b.l.m.

Április 9-én Zentán SzAK - Ferrum 4:1 /2:1/, b.l.m.,biró
Mazi4Ѕ . A nagy es ő miatt kevés közönség. G: Jenovac 2.p. Borbély 14.p., Rácz Szabó 55.p., Borbély 59.p.; a biró lefújta a
mérk ő zést a II. félid ő 20. percében, a pálya használhatatlanšága miatt.
Április 3-án Zentán: Szabadkai Sport - SzAK 3:1 /1:1/,
b.l.m., biró Ѕ ibali ć . A vereség oka: Wolland védte a kaput,
aki már két éve nem játszott.
Áprili н 13-án Kanizsán: Kanizsai AC - S Z AK kombinált 1:0
/0:0/, b.l.m., biro Per či ć .
Április 13-án Csantavéren: Radni čki SK - Csantavéri AK
6:1 /4:0/, b.l.m.

Április 20-án Zentán: SZAK - SzMTC /Szabadka 4:3 /2:1/,
b.l.m., biró Or či ć . G: Paji Ć , Petkov, Borbély /2/Kuklis egy
öngólt is rugott.
Április 20-án Topolyán: Topolyai SC - Radni čki SK/Zenta/
2:0 /2_:0/, b.l.m. A zentai csapat sok játékosa bevonult katonának. Biró Neverkla Tibor.
Április 20-án a zentai Radni čki SK és a becskereki "Vitez" SK propaganda birkózó-mérk ő zése. A becskerekiek gy ő ztek
20:15 arányban. Eredmények:
Légsúly: 1. Sz őll б si /Becskerek/, 2. Gordán II./B./ 3.
Dobokai /Radn./
Pehelysúly: 1. Tóth /R./, 2. Pani ć /R./, 3. Kószó /B./
Könnyű súly: 1. Kiss /B./, 2. мfé záros /R./, 3. Nagy //RR/.
Kisközeg-s{zy: 1. Viola /B./, 2. Gordán I./B./, 3. Krume
nacker /B./.
Középsúly: 1. Bartók /R./, 2. Boros /B./, 3. Kis /B./.
Félnehéz н 1ly: 1. Bartók /R./, 2. Bózsó /B./.
Birák: Jankovió Mi ća, Kraj č evió Jenő /Becskerek/ és Bar
tók /Zenta/.
Április 23. A Szentai AK elhatározta, hogy ezentúl mYnden mérk ő zésen a hölgyek 6 dináros állójegyekkel 15 dináros
ül őhelyre ülhetnek.
A Radni ć ki SK tipp-jegyeket bocsátott ki, melyekkel egy
üveg pezsg ő t vagy 5 ül őhelyet lehet nyerni. Ezeket a belép ő je
gyekre nyomtatták, hogy a mérkő zésekre többközönséget nyerje
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nek.
1930. április 27-én Zomborban: Zombori TK - S Z AK
1:0
/0:0/, I. oszt. B.L.M., biró Vukovid. A biró 10 lesállást
és
egy li-est itélt a SzAK ellen /Wolland kivédte/ a II. félid ő ben, hogy a zentai csapat véletlenül ae egyenlithessen ki. A
II. félid ő 42. percétien Petkovot, 43-ban Paji ćot állitotta ki,
minden látható ok nélkül. SZAK: Wolland - Drljain, Tdth I.Pakaški, Petkov, Tóth II. - Paji ć , Jenovac, Nagy II., Csonka,
Rácz Szabó.
Április 27-én Zentán: Radni ćki,SK - Bácsföldvári AK 3:1
/1:1/, II. oszt. B.L.M., biró Marcikid. G: Burány I. 1. р . 60.
p., Bokros II. 75. p. J: Lakatos I., Ma jor. Ezzel a zentai csa
pat az els ő helyre került a tabellán. F : Györe - Boto в ,BárányPálinkás, Major, Bokros I. - Lakatos I. , Burány I
Kovács,
Bokros II., Földi. Tartalék Lakatos II.
Ugyanezen a napon a Radni ć ki I.b. csapata Adán játszott
az Adai SK kombinált csapatával, de az eredményt nem ismerjük.
Április 27-én Zentán: Asztalosok - Cipészek 3: 9
/0:0
barátságos szakmaközi labdarúgó-mérk ő zés, biró Kukli ~. Gólló~
v ő k Rácz /2/, Újhelyi. Az asztalosok játékosai: Mark ő I.., Mészáros Géza, Boros István, íjhelyi, Basa István, Horti Vince,
Boros János K őrösi Vince Kovács Bandi Rácz A cipészek közt
legjobb volt Renkó. Biró Kuklis.
Május 3-án utazott a szabadkai alszövetség küldöttsége hó
doló tisztelgésre a királyhoz, a Szentai AK-ot dr.
PecarskI
Branko képviselte. Ugyanekkor Segedinski Nestor alszövetségi
.,

,

,

,
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f ő titkár és Maletin Nikola a Sz АK f őtitkára a román válogatott

labdarúg đ -csapatot kisérték, mint alszövetségi delegátusok a
belgrádi válogatott mérk ő zésre.
Május 4-én Zentán: Radni ćki SK - Adai SC 2:0 /2:0/,
II.
oszt. B.L.}J., bird Danis. (hiá н i közönség. G: Lakatos II. 30.
p., Lakatos I. 43.p. J: Bokros II., Pálinkás, Major.. Az adai
csapatbál hiányzott Dudás.

Május 4-én ZFntár._: Cigányzenészek - Sef őr$k 3:0 /0: 0 /, ba

rátságos szakmaközi labdar'4gá-mérk ő zés, melyen a zenészek elhúzták a sof őrök nótáját. Biró Kuklis. A meccs elő tt hat szál
zenész muzsik:álta, hogy:"nem ütik a cigányt agyon..!" G: Gondi
I. 48.p., Gondi 11-e вb ő1 50.p., Verebes 85.p. F: zenészek Veri
bes IV. - Zsadányi I., Verebes III. -'Zsa.dányi III., Gondi I.,
Lakatos - Verebes II., Zsadányi II., Gondi II., Verebes György,
Kuriu. Tartalék Guszti; sоf őrök - Bigyó - Tóth, Bózsó - Német ,
Sanyi, Mitá - Boros, Iszó, Radics, Fdrdi, Mészáros, tartalékok
Csiri, Lévai, Muty гΡкk, Szivás, Klima.
Május 4. A. belgrádi nagy sportiinnepre meghívtak a zentai
Radni čki SK. birkózóit is, közülük Táth és Bartók fognak elutaz
ni.
Május 4-én Verbászon: Szentai AK - Verbászi SC 5:3 /2:3/,
I. oszt. B.L.M., biró Peri. A zentai csapat lelkes játékkal
megforditotta a mérkő zés kimenetalét.
Május 6-á.n fényesen sikerült a Djurdjevdáni kirándulás a
Keresztesbe ahova kivonultak a szokolistak, a katonaság, a
cserkészek és a gimnázium A szokolisták és a cserkészek külön
~

,

.
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féle produkciókat adtak el ő .
A Belgrádban megtartott djurdjevdáni sportünnepélyen a
zentai birkózók közül Tóth legy ő zte Becket / szabadkai Hakoah/
és az 1928 . évi légsúlyú országos bajnokot , Matidot . Bartókot
a biró é rdemtelenül hirdette ki vesztesként , noha az 1929.évi
országos középsúlyú bajnokot, Jane в t kétszer is parterbe kény
szeritette . A birkб z бmérk ő zéseket a csehszlovák kultúrpalotá
ban
tartották.
.
1930. május 4 -é n Zentán járt Živkovi б Petar tábornok, mi
ni н zterelnök, dunabánsági körútja alkalmáva І ,akit a Dunai-bán
в ág bánja kisért . Autdn érkeztek , Djordjevi ć Slobodan polgár=
mester fogadta , utána a vendégek megtekintették a városházát,
a gimnáziumot , valamint a Szokolanát , ahol a jelenlév ő szokoloktól érdekl ődött az egyesület müködé ѕ e f el бl . Utána a Tisza
partra ment , majd folytatta útját Szabadka felé.
Május 11 - én Becsén: '" Soko" - Szentai AK 5:0 /4:0/,I.o е zt.
B.L.M., biró Padjen . Megérdemelt vereség . SZ AK: Wolland - Brljačin Tóth I
Tóth II
Petkov, Pakki - Jenovac, Rác z,
Pajid II
Csonka, Kamrás.
Májú в 11 én Becsén Tesla - Radni ćki SK 2:1 /2:1/,
II.
oszt. B.L.M., biró Boros . G: Burány 35 p. F: Györe
Major,Bo
toe - Bokros I., Kovács, Pálinkás - Lakatos I., Bokros II.,Bu
ráng, Lakatos II., Földi.
Május 25 - én Zomborban játszik a zentai Tenisz Klub csapa
ta, Bokor Béla , dr. Biliczki Ferenc , Simonyi Iván, Pajicc
Slavko , Radovi ć , Dorogi , Fodor Böske , Be őli ćné é s a Hartstein
nővérek , az ottani kiváló teniszklubbal . Az eredményeket nem
ismerjük.
Május 18 -á n Zentán: SzAK - Zombori Sport 3:2 /3:1/,
I.
oszt. B.L.M., biró Priboj A zentai csapatban el ő ször mutatko
zott be , mégpedig sikerrel Tóth Abonyi Tibor , a gimnáziumi
csapat több нzörös válogatottja , az I.b . csapat ügyes centere.
A SzAB 3 tartalékkal játszott . SzАK : Wolland - Drljaćin, Tóth
I. - Nagy Duda , Pakki , Tóth II .- Jenovac , Pajic II. Tóth A.
Tibor , Csonka , Rácz Szabó . A fiatalok Tóth, Paji ć II . és Nagy
Duda remekül beváltak . G: Pajié II. 5.p. Tóth T . 10.p. Drljaćiл aki legjobb volt a mérk ő zésen/ 30 m szabadrugósból 27.p.
Paka ki a mérk ő zésen excellált.
Ivlájus 23 . A Radni ćki . SK óvást adott be az alszövet ѕб gnél
a "Tesla" elleni elvesztett mérkő zéssel kapcsolatban, Boros
biráskodása miatt.
мájus 24-én az újvidéki szokol-szleten nyolcvan zentai
szokolista jelent meg Aradski Sever szokolvezet ő , gimn. tanár
vezetésével . A tornaversenyen a zentaiak az els ő helyet sze
rezték meg , a lányok a második helyre kerültek.
Este a Dunai-bánság bánjának és feleségének éjjelizenét
adott a zentai szokol - zenekar , mire a bán é s neje lakásukra
invitlták a zenekart, Bodej Eugen karmestert Drakuliá Mih а j
lo.szokolegyleti elnököt és dr. Kneevi ć Milo alelnököt. A
bánnál majd három órát tartózkodtak a zentaiak.
Május 25 - én jól sikerült hangversenyt adtak a zentaiak
a "S°lobodában".
.
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A szlet egész tartama alatt állandóan ünnepelték a zen
taiakat . Május 26-án reggel tértek vissza Zentára.
Májuв 25 -é n Zentán : SzАK - Zombori ZsAK 3:2 /1:2/,
I.
oszt. B.L.M., biró Perl. SZAK: Wolland - Tóth I., Drljačin Nagy Duda, Pak"kí, Tóth II. - Jenovac, Tóth Abonyi T.,Nagy
II., Csonka, Rácz Szabó. Tartalék Paji ć II. G: Csonka 22.p.,
Csonka б9 p., Csonka 89.p.
El őtte Srbija /Zenta/ - SZAK I.b. b.l.m., eredményét nem
ismerjük.
Május 22-én Zentán labdarágó-kabarémérk ő zés:"Aranyifjak"
/öregek/ - Üjaranyok /fiatalok/ 4:4 /1:3 /,biró dr. Keczeli.
A mérkő zés tétje egy hordó sör volt. Aranyifjak: Benedek Ban
di - Dorogii József, Jankovics István - Homolya Antal, Kec~an
Isa, Szabo Lajos - Si шonyi Iván, Dobos Qyy őz ő , dr.Biliczki Fe
renc, Huszágh Lászl б ., Guelminó Sándor. Uj аranyak:Szalai Já=
nos - BuráП~y Béla, Tóth Horgosi Dezs ő - Bodor István, Nagy
József, Tolmác еy Géza - Sztrilich Béla, Renkб Pál, Heinrich
József, Gyetvai Ferenc, Váradi Jáno в "Cinci".
Június 1-én volt a helybeli Szokol-egylet szletje, dél
el ő tt zenés f elvonulá е , délután в zokalünnepély a SZAK - pályán, mintegy 500 szokolista és a gimnazisták részvételével.
Itt adták át a dr. Zagorica Iván közjegyz ő által adományozott Szokol-záazlót. Beszédet .mondott dr. Zagorica és Draku-.
li ć Mihajlo f őmérnök, a Szokol-egylet elnöke. A szokolisták
bemutatták az Újvidéken bemutatott gyakorlatokat s azokat,me
lyeket a belgrádi szletén fognak bemutatni. A néz ők sorafE
kés őbb alaposan megritkitotta a készül ődő vihar. Este az Eugenban bál volt, melyen Bodej Eugen karnagy vezetésével elját szották azokat a zenedarabokat, mélyeket a bánnak is el ő.

adtak.

Vaxo ѕ unkban eddig két vadászegyesiilet müködött,az egyik
dr. Pecaraki Branko, a másik Vuji ć Sava elnöklete alatt. J ~fnius 2 - án tartott értekezletükön a két egyesület egybeol vadt. Az új egylet elnöke dr. Pecareki lett.
1930. június 4-én 104 zentai gimnáziumi tanuló utazott
Belgrádba Aradski Sever tornatanár és még 3 taner ő vezetésével, hogy rdsztvegyen az országos középiskolái Szokol-szle ten. Velük utazott a 28 tagit Szokol - zenekar is, mely a jt5nius 7-én este tartandó torna-akadémián az elj ő zeneszámot eló
adja . A résztvev ő k jdnius 9-én térnek vissza Zentára. A Duna
bánság északi részéb ől résztve в znek Belgrád, Szabadka, Zombor, Becse, Zenta, Újvidék,.Kikinda, Pazova, Becskezek, Versec és Fehértemplom diákjai, összesen mintegy 13.000-en.
Júniuе 8-án Zent án: zentai Tenisz Klub - Szabadkai "Kék
fehérek" 11:7, barátságos mérk őzés. A részletes eredményeke
nem ismerjük. Utána a Kioszkban fényei bál következett.Ek$or
nyilt meg a zentai klub harmadik pályája.
Jtinius 8-án Zentán: S Z AK - Zombori "Soko" 6:0 /4:0/, I.
oszt. B.L.M., biró Or ćiá. SZAK: Wolland - Drlja ćin, Tóth I.Petkov
Nagy II., Pakađ ki, Tóth II. - Jenovac, Tóth Tibor,
Csonka, Rácz Szabó. Tartalékok Paji ć II., Nagy Duda.

G:

Petkov 10.p., Petkov 11-esb ől 22.p., Nagy II. 32.p., Petkov
Ivan
52.p., Petkov 82.p. A "Soko" ból.az egyetlen Matarid
-
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volt jó. Nagy h8 ѕ ég.
Jtíniuѕ 8-án Zentán
"old-boys" labdarúgó-kabarémérk ő zés: az egyik csapatban - dr. Vuji ć Svetozar, Kirjakovi ć Branialav f őszámvevő , Slavni ć Nikola bűnügyi kapitány, Zavi čió
Konstantin f őjegyző , Djordjevi ć Slobodan polgármester, мanió
Vojin rend őrkapitány, Vlahovió Dušan f ő szolgabiró, dr. Lali ć
Viktor járásbiró, dr. Fels őhegyi András adóügyi tanácsnok,TiU
Nándor járási f ő számvev ő , dr. Davidovi ć Bogdan járásbiró; a
másik csapatban - dr. Ferenezi Antal ügyvéd, Palkó Miklós gyá
roš, Hubert Jen ő fakeresked đ , Webel József szű cs , Simon Mihály gimn. tanár, Fischer Ármin keresked ő , Szegedi Imre állat
orvos, dr. Keczeli M. Ferenc ügyvéd, Wirth János kádár, dr:
Boschan Sándor ügyvéd. Biró volt dr. Pecarski Branislav. Ered
mént' 1:1 /0:0/, 13 orrabukás és kétheti izomláz. A mérk ő zés
a Vöröskereszt és a "Jadranska strapa" javára játszották.
Június 15-én Zentán a Szentai AK népünnepélyt rendezett
délután é ѕ este labdarúgó-mérk ő zéssel, szépségversennyel, kioszki bállal egybekötve, jótékony célra. Délután gyorsposta,
gyorsházasság, körhinta, z вákbafut", lepényevés, este táncverseny.
Június 8- 4 n Mokrinban: "I)elija" - Radni čki SK
/Zenta/
2:1 /2:0/,
Június 9 - 6 n Csúrogon: "Hajduk" - Radni čki SK
/Zenta/
1:1 /1:0/, b.l.m-ek.
Június 9-én Temerinben: TemeriniSC - Szentai AK I.b. 5:2
/3:2/, b.l.m.
Jtiiiius 15-én Zentán Szentai AK komb. - Konobar SK b.l.m.
a népünnepélyen /az eredményt nem ismerjük/. A zentai csapat:
Stepanćev - Kuklis II., Nikoli ć - Erdeljan II., Nagy Duda,
Csábi II. - Preradov, Paji ć II., Borbély, éjházi, Terzin.
Június 15-én Kanizsán: Kanizsai AC - Radni čki-SK B.L. M.
eredményét nem ismerjük /a zentai csapat súlyosan kilo pott/ .
Zenta: Györe - Serf ő z ő , Major - Pálinkás, Kovács, Bokro ~ .j. Lakatos, Botos, Bárány, Földi, Bokros II. Tartalék Bárány.
A mérk ő zésen egy er ő s rúgásból a labda Bárány Jen ő hasához üt ődött úgy, hogy a hasfala felrepedt, Bokros Istvánnak
pedig kificamodott a lába, igy a zentai csapat 9 emberre olvadt le.
.
A zentai gimnazisták szépen szerepeltek a belgrádi szokolszleten. Június 4 -én utaztak el Belgrádba, 7-én ré ѕ ztvet tek a versenyeken a zentai szokol-zenekar ki ѕérte a számokat.
Az atlétikai versenyekben nem vettek részt, mert abban csak
af el в $s-gimnazisták indulhattak. Este nagy sikerrel szerepelt a zenekar a színházban. 8-án befejez ődtek a szokol-verse
nyak, melyeken Szarajevó gy ő zött. Délel őtt felvonulások voI
tak, a délutáni versenyeken megjelent a király is. 9-én indultak vissza Zent ára.
1930. június 15-én a zentai Tenisz Klub versenyz đi Adán
szerepeltek az ottani Tenisz Klub vendégeiként A részletes e
redményeket nem tuda'uk, az adaiak közül kiemelkedett dr. Mann
heim Mihály orvos játéka.
,

.
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Június 15-én Hódságon: Hódsági SC - Szentai AK
2:1
/1:0/, I. oszt. B.L.M., biró Boros. A zentai csapat legpecheѕebb mérk őzése, Wolland egész mérk б zé ѕ alatt alig kapott labdát, abból is kett ő t kiejtett, s gól lett bel őle. A zentai
gólt Csonka 1 бtte.
Június 22. Napvilágra került a Kanizsai AC - Radni čki SK
bajnoki mérkő zésnek epilógusa a becsei "Tesla egyik vetiet бje meg akarta vesztegetni a mérk ő zés játékvezet ő jét, Per Sán
dirt, hogy a kanizsai csapat javára pártoskodjon, s ez á1t аТ
a becsei csapat nyerje a II. osztályú bajnokságot. Perl június 17-én megtette feljelentését Brankovics Gyula ellen az alszövet в égnél, a belgrádi Birdi Testületnél és a Jugoszláv Lab
darúgб -szövet еб gnél is, a kezei között lév ő megveszteget ő levelek alapján.
A feljelentést б l függetlenül, június 23- án f eloszlatták
a "Teslát", korábban ellene tett több feljelenté,s miatt.
Június 22-én Csantavéren játszott a szentai AK I.b.
Csantavéri AK b.l.m.-t, melynek nem tudjuk az eredményét.
Június 22-én folytatódtak a szokol-ünnepségek Belgrádb an , ekkor a gyermekek szletjét tartották. A több kil бméter
hosszu szokol-f elvonuláson a zentai gyermekek is ré в ztvettek.
D.u. a király el ő tt folytak a tornagyakorlatok,melyeket több
mint 40.000 ember nézett végig.
Június 22-én Verbászon: Dulcis - szentai AK 3:1 /0:0/,
I. oszt. B.L.M., biró Danis. G: Csonka l đtte a 22.p. A zentai
csapat a hosszú és fáradalmas autóútnak tulajdonitja veresé
gét.
Június 24-én utaztak el Zentáról a szokolisták a belgrá
di els ő össz- ѕ zokolszlet f őünnepségeire, június 26-án az ifj'
sági zenekar is utánuk utazott. Drakuli ć Mihajlo vezetésévez
A szletet június 27., 28. és 29- én tartották, azon megjelent
a királyi család is, Petar trónörökössel, az össz-szokolok f đ
nőkével együtt.
SK
Június 27. A városi кб zgyülés teljesiti a Radni čki
kérelmét és jóváhagyja a népkerti telekigénylést, mely telket
eddig Buхбву vendégl đ s bérelt.A klubnak egy lánc földet enged
tik at..
Dr. Répás Nándor a Tenisz Klub nevében új teruletet kér
a Népkertben új teniszpályák épitésére. A városi közgyülé ѕ
nem megy bele még egy-két fa oktalan kipusztitásába sem, igy
helyszini szemlére utasitja a gazdászati bizottságot, s a dön
téssel megvárja a szemle eredményét.
AK,
Június 25-én választmányi ülést tartott a szentai
dr. Pecarski elnöklete alatt, s többek között háromtagú bizottságot küldtek ki Nlaletin Nikola f ő titkár, Lux Lajos f đpénztáros és Halász Sándor választmáВу i tag személyében,amely
az egyesület szeptember első napjaiban. tartandó 25 éves fenn
állás jubileumát el đké ѕ ziti.
Június 29-én Zent án: SZAND /Szabadka/ - SZAK 2:1 /2:0/,
b.l.m., biró Priboj SZAND: Ambrus - Held, Belesligg-KOpilovi б
II., Kopilovió I., Weisz Matid, Inotai, Gabrid, Sajkovid,De
mater III. A zentai gólt jházi l бtte.
:
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Június 29-én Palicson: Falicsi Tenisz Klub - zentai Tenisz Klub 10:2, barátságos mérk бzé в . A palicsi csapat két állandó tagja betegség miatt nem szerepelt, helyettük Piri Stevan /Becskene k/, Gerber /Becse/ és Kicsi / Кúla/ vendégszere pelt az együttesben. Részletei eredmények:
Biliczki /Z/ - Osávo в sy /P/ 6:1, 5:7, 8:6
Kemény /P/ - Konjovi ć/
6:0, 6:4
Goldmann /P/ - Paji Ć Z 6:4, 5:7, 6:4
Pressburger /P/ - Bergel /Z/ 7:5, 6:3
Schreger Lili /P/ - Löbl A. /Z/ 6:0, 6:2
Kiss Panni /P/ - Hartstein Szabin /Z/ 6:3, 0:6, 6:3
Hartstein RéziZ - iiercog Klári /P/ 6:4, 6:4
Schreger Lili /P - Fodor Bözsi /Z/ 6:3, 6:2
Be đli čné /Z/ - Nojcsek Tusi /P/ 6:1, 6:2
Piri /Becsk,/ - Simonyi /Z/ 6:1, 7:5
Gerber /Becse/ - Bergel /Z 6:0, 6: 1
gicsl /Kóla/ Slavni ć /Z/3:6,. 6:4, 6:2
dr. Singer, Kiss Panni /P/-Biliczki, Fodor Bözsi /Z/ 6:2,

~

-

6:0

dr. Singer, Osávos ѕy /P/ - Heiszler, Löbl /Z/ 6:1, 7:5
Osávo ѕѕy, Schreger Liii /P/ - Heiszler, Hartstein Rézi/Z/
A mérk ő zés keretében kihivásoss versenyeket is 1ebo Пyolitot
talc.
1930. június 29 én a Radni ćki SK tisztújitó közgyülést tar
tott. Elnök lett dr. Ludaji ć Milo вΡ ügyvéd, ügyvezet ő elnök Sza
bó Mátyás, alelnök Slavni б Nikola és Polyák Károly, titkár Bor
dj"ki Nenad, jegyz ő Branova ćki Danilo, pénztáro в Kozár Gyulaés Beinhauer Zoltán, ellenár Kulka József és Vukov Rada igazga
tósági tagok Kerekes Ferenc, Bakos István, N е i ć Isidor, Tátfi
István, Boros György, Halász Menyhért, Novoszel István és Borbély István. Póttagok Kökényei András, Barát István építész,
Pék Vince, Kincses István, Basa István, Biliczki István. Orvosok: dr. Bordjdki Milivoj, dr. Stössel Ern б . Szertáros T б th
Károly. Elhat rozták, hogy rövid id őn belül felépitik sportpályájukat, a szükséges pénzt gyű jtés útján szerzik meg:
Júliva 6 án a zentai cserkészek cserkésznapot tartottak,
melyen megjelentek a d' Ёіabáивági cserkészegyesületek képvisel6i Gruji ć Pavie zombori f ő titkár, valamint a környékbeli cser
késze apatok. A Népkertben f elállított tábort Mrazovi ć Franjá
parancsnok lelkes beszéddel nyitotta meg. Itt zajlott ie a
cserkészek ünnepélyes fogadalomtétele is. Utána tábortóz, versenyek, tréfák. A rendez" érdeme Schwarczer Gyula rajvezet őé.
Július 6-án Zentán:.Radni čki SК - Radni čki SS /Becse/ 3:1
/3:0/, II. oszt. B.L.M., bir б Priboj. óriási szélvihar, gyenge
játék, kis közönség.
a
Július 13. Sportfejl ő désünk egyik állomását jelenti
Szentai AK-nak az az elhatározása, amelyben kimondja, hogy kebelében megalakitja a vizip бló-szakosztályt.
-

-

Mintegy két hónappal.ezel б tt lelkes fiatalok két vízipóló
csapatot alakitottak Zent án, ѕ klubon kivül megkezdték müködémiket, egymás közt rendezve mérk ő zéseiket. Az anyagi kiadásokat /faanyagból készített, vizen úszó pálya-keret, kapukkal,
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pólósapkák nadrágok zászlók stb./ a játékosok maguk f edezték, ö е azeadva a szüksé, es összeget. A játékosok edzését é ѕ
irányítását Jámbor Elemér bankigazgató vállalta, aki fiatal
korában maga is ver нenyúszó és vízilabdázó volt Zomborban.
Két kb. egyenl ő erejű csapat rüködött, a kék-fehér és a zöldsárga sapkások. A kék-f ehér csapat tagjai az alapit" hdnapja
iban: Tolmácsy István, Hevér Dezs ő , Csinć sák La o8, Buráаy G?
za, Tripolezky István, Tolmácsy Géza, Kelemen Kar
oly, a zöldsárga csapat: Tóth Abonyi Tibor, Gallé Imre, Horti János, Zen
tai László,Sztrilich Béla, Bruckner Aladár, Gyetvai Géza.
Еbb ől a két csapatból alakitotta meg a SZAK vizipoló-szakosztályát.
1930. július 13-án Zentán: SZAK - Konobar SK /Szabadka/
9:0 /2:0/, b.l.m., biró Krausz. Petkov 2, Rácz Szabó 2, Borbély 3 gólt rugott.
Július 13-án Topolyán: Radni ćki SК - Topolyai SC
1:0
/1:0/, II. oszt. B,,L.M., biró Vukovi ć . A zentai csapat könynyen szerzett gólját, a topolyaiak állandó föl ву
y k mellett
sem tudták kiegye гliteni.
Július 13-án Zentán: Palicsi Tenisz Klub - zentai Tenisz
Klub 7:4 "Hartmann-serleg mérk őzés". Bokor Béla nem indult,
Heiszler pedig betegség miatt feladta. Eredmények:
2:6,
Kiss - Heiszler w.o.; Kramer-Löbl
Férfi-egyesCsávossy 6:2, 4:6 8:6; Goldmann
6:4, 6:3; dr Biliczki
Slavnid 6:2, 6:1.
Schreger Lili - Hartetein Szabin 6:1, 6:0;
Női-egyesHartstein Rézi - Liehtneckert 7:5, 3:6, 6:0.
Löbl, dr. Biliczki - Kiss, Siziger
5:7,
Férfi-páros6:4, 6:4; Kramer, Csávoasy - Slavnid, Paji б 3:6, 6:4, 6:3.
dr. Biliczki, dr. BešlidVegyes-páros Kiss, Schreger
né 9:7, 6:2; Löbl, Hartstein R. - singer, Kiss 6:2, 7:9, 2:1
w.o.
A rendezés Répás Nándor dr érdeme.
Július 14-én nagytáborba indul 3 hétre Marija-Zvezdán,Ba
njaluka mellett lév ő trappista kolostor mellé 22 taggal a zen
tai cserkészcsapat, dr. Flittner Béla gimn. tanár f elügyelete és Schwarezer Gyula vezetése alatt.
5:2
Július 20-án Moholon: SzAK komb. - Moholi "Soko"
/3:0/, b.l.r.
Július 27zén Zentán a kubáni kozákok lovas-szekciója a
SzAK-pályán sportnapot tartott, lovas-bemutatóval.
Július 20. Elkészült a Radni čki SK új pályájának terve.
A terveket Szabó Mátyás épitész, az egyesület ügyvezet ő elnöke készitette el. A palyépités el ő zményeihez tartozott, hogy
a klub már régóta pályahasználati gondokkal küszködött. A városi tanágban a radikális párt volt uralmon, rig a klub eln ő
ke, dr. Beleslin Branko orvos, a demokrata parthoz tartozott.
Az elnök ily módon nem tudott eredményes lépéseket tenni az
iii pálya kijelölése és felépitése céljából. A június 29-én meg
tartott közgyű lésen a radikális párt egyik helybeli vezet ő jét, dr. Ludaji ć Miloát választották elnökké, akinek közbeniá
,
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rájára, a népkerti csatorna túloldalán lév ő sz ől ő skertet át
eserélték , s igy az egyesület megfelel ő területhezutott,
hogy pályát épitsen . Az újvidéki Munkáskamara 8000 din4r
t bocsátott a klub rendelkezésére május 21 -é n az épités céljaira.
Szabó végzi a pálya egyengetési munkálatait , s tervei szerint épül a sportpálya is. A kapott összeget csakhamar fele mészti az épitkezés, s a szükséges faanyag beszerzéséré 8.500
dinár ös ѕ zegfi hitelt vesznek igénybe Hauer József helybeli fa

keresked őnél. A fedezetére adott váltót kés бbb dr.Ludaji б váгt
ja magához s igy ő hitelezi a klubot A fedezetlen összegr`e
a klub vezet ő sége reszvényeket bocsátott ki. A sportpálya építése igen jól sikerült a csatornán át tágas , er ő s ,
széles
hid épült, mely közvetlenül a f őbejáratba torkollt. A f őbejáró két oldalán csinos , kupolás , zászlórudas pénztárfülkék
álltak . A pálya é szaki , nyugati és déli oldalán er ő s deezkake
rités állt, rig a keleti /a volt Szárich-villa , ma fácántelep/oldalán sürU gledícsia - sövény védte a pályát . Osinos kis
klubház épült, őltöz еvel. A sporttelep gondnoka Pintér Mátyás
lett.
?í1ius 20-án Zentán: Szabadkai "Kék- f еhІr" Tenisz Klub zentai Teni Klub 4:3, "Ertl--serl Čgmérkő zés" eredmények:
Kovács-He3g ~ y еr 5:3, 6:1; Berényi-Löbl 6:4,2 :6,7:5:Šlavniá Трег t 6:3, 6:3; Vig - dr. Biliczki 6:3, 7:5; Paji ć - Horvac
ki /szenzációs eredmény '/ 6:4, 7:5, 8:6; Vig , Grád - dr. Bi=
liczki, slavnid 4:6, 6:4, 6:3; Heiszler, Löbl - Kovács, Berényi mérkб zés ered тб nyét nem tudjuk . A verseny rendezése dr.
В épás Nándor érdeme.
Július 20-án Zentán: Apatini "Tri zvezde" - Radni ~ki SK
3:0 /3:0/, II. oszt. kvalifikációs dönt ő labdarúgб- mérk б zés,
bir б Krausz . Minthogy a " Tesla" csapatát feloszlatták, a zenmérkő
tai csapat játszott , mint csoport - els ő kvalifikációs
zést a másik csoport bajnokával.
1930. j Ćii us 17--én városunk cserkészcsapatának 24 tagja
tábort vert Boszniában, a Marfia-zvezdán fekv ő , pompás sajtjáról hires trappista-kolostor mellett, a Verbász folyó partján. Ellátogattak a szomszédas für€sz -, sajt- , sör-, jég- és
posztógyárakba,a. kö гnубkbeli szénbányákba és ő serd őkbe. A tábortüzeknek a Verbász bal partján tartózkodó közönség is ör
vend és megtapsolja az, el ő adott cserkész-számokat.
JгΡ~lius 27. Lemondott a Sz АK f őtitkára, Maletin Nikola,
aki három évig viselte ezt a tiszséget . A lemond" ellenére
továbbra is tagja marad az alszövets б gi igazgatóbizottságnak,
és úgy a zentai mint a kerületben lév ő 43 sportklub érdekeit
ezentúl is képviselni fogja.
Július 27-én Zentán: Sz А.K I.b. - Kanizsai SC 5:2 /3:1/,
.
b.i.m., biró Pe г L~ iá.
Július 27-ér_ Temerinben: Temerini Ti - Radni čki SK 5:4
/2:1/, b.l .m., bíró Fehér . Szép mérkб zés.
2:2
Július 27- г r Adán: Radni čki I.b. - Adai SO komb.
,

.

,

/1:2/, b .1. m .

Augusztus 3. A Radni ć kі SK választmánya dr. Papp Antalt
kluborvošsá választotta.
112. .

Augusztus 2. Dr. Luda i б Miloš elnöklete alatt izj s portklub alakult Zentán, a "Sprta" és a "Srbija" összeolvadásá val, "Jugo е zlávia" néven. A klub niár megszerezte a teljes fel
szerelést, s az alapszabályokat is bemutatta a rend őrségnek
Kiubszine: kék-piros.
Augusztus 3-án Zentán: Jugoszlávia - Radni ćki SK I.b.2:1
b.l.m. Radni ćki: Varga II. - Róka, Serf 6z ő - TakáOs, Boros,
Tóth - Homolya, Varga I., Gondi,Bokros II., Ren Кб . Tartalék:
Gyuresik.
Augusztus 3-án Ádán: Szentai AK - Adai SC 3:1•0/, b.
l.m. G: Rácz Szabó, Újházi, Petkov /SZAB/, Vállai %A,./.
Augusztus 3-án Zentán: Radni ćki SK -.Topolyai SO
8:1
/3:0/, II. oszt. kvalifikációi dönt đ labdarúgó-mérk6zés, biró
Perl. F: Györe - Major, Botos - Pálinkái, Kovács, Bokros I. Lakatos /Pluto/, Marid, Burány, Borbély I., Lakatos /Dexi/
G: Borbély I., Burány, Lakatos III., Lakatos II /Radni ćki/,
Borsos /T./. Rekordszámu közönség. A zentai csatársor minta
szerű en dolgozott.
Augusztus 3-án zentai Tenisz Klub - Adai Tenisz Klub 9:4
barátságos tenisz-mérkő zés. Két mérk őzést nem tudtak befejezni a gyorsan beálló sötétség miatt. Eredmények: dr. Bé čliónéLalió Mara 6:2, 2:6, 6:3; Smiljanski Dragica - Webelné 6:0 ,.
7:5; Rudicsné - Mannheim Irénke 6:0, 6:2; dr. Biliczki - dr.
Szemere 6:0, 6:3; dr. Mannheim - Dorogi 11:9, 6:0; Simon Smiljanski M. 6:0, 7:5; Teodorovid - Kivinics 4:6, 6:2, 6:2;
Webel József - Zwick $:6, 7:5; Simonyi - dr. Király 6:2, 6:2;
dr. Biliczki, Lalió Mara - dr. Szemere, dr. Bešli ćné 6:2,6:3;
Simon, Webelné - Smiljanski M., Mannheim Irén 6:4, 6:4; dr.
Mannheim, Smiljanski Dragica - Simonyi, Rudicsné 8:6, félbenmaradt; dr. Biliczki, Simonyi - dr. Szemere, dr. Mannheim 6:2,
f élbenmaxadt.
Augusztus 3-án Zentán: Kék-fehér - Zöld-sárga csapat 5:3,
barátságos vízilabda-mérk ő zés, a Szentai AK két csapata között, biró Jámbor. Góllöv бk: Tripolsžky, Kelemen, Burány,Tolmác ѕy István /Kék-fehér/, valamint Horti, Lengyel, Sztrilich
/Zöld-sárga/. .
Augusztus 3-án érkeztek vissza c н erkészeink a boszniai
Maria- zv е zd ѓгбl.
A Szentai AK augusztus 10-én fagylaltestet rendezett a
"Royal"-ban, f®ellépett az orosz balalajka-zenekar.
1930. augusztus 10-én Apatinban: "Tri zvezde" - Radni ćki
SK 2:2 /1:0/, kvalifikációs dönt б labdarúgó-mérk ő zés, biró
Šibali ć . Reális eredmény.
Gulassa László szabadka-zentai hirlapiró, fogadásból Kanizsáröl Belgrádba és vissza csónakázik azzal, hogy az egész
utat regattán kell megtennie, s útközben csak palicsi level e
z ő lapok eladásából tartja fenn magát, s ebb ől fedezi költségeit. Kisér ő je B бdis Tivadar 22 éves szabadkai csónakkésžit б .
Indulása után, augusztus 17-én ért Zentára, ahonnan folytatta
útját lefelé.
A szabadkai labdarúgó-alszövetség augusztus 5-én bedszelsó
totta a vidéki els ő osztály résztvev őit. Eszerint az
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osztályban indulnak: Zombori Sport, Zombori Z S AK, Zombori Tg,
Verbászi 8C, Dulcis, Becsei "Soko", Bzentai AK, Hódsági 8K,
Apatini "Tri zvezde"/mint a II. oszt. csapatbajnoki е elejtez б
gy ő ztese/. A tizedik helyre a Zombori "Soko", Topolyai 8 0 és
zentai Radni ćki 8K kétfordulós, pontrendszer szerinti körmérkő zés gy б'ztese kerül.
Augusztus 15-én Zomborban: Radиi čki SK Zombori "Soko"
7:4 /4:0/, II. oszt. osztályozó bajnoki mérk ő zés, biró Per čid.
G: Lakatos /Deci/, Borbély, Marid és Bu г ány. A zentai csapat
igen er ő s iramot diktált.
Augusztus 15-én Zentán: S ZAK /kék-fehérek/ - SZAK /zöldеárgák/ 3:2, barátságos vizilabda-mérk őzés, biró Tolmácsy 06za. Szakadó e вđben játszottak, szépszámom közönség el đtt.
Augusztus 17-én Palicson: a palicsi Sporting Club úszó versenyén három zentai úszó is résztvett. A 100 m. gyorsúszás
ban Zentai Frici indult. Az eredményeket nem ismerjük.
Augusztus 17-én Zentán: Zombori "Soko" - Radni čki 8K 2:1
/1:1/, II. oszt. osztályozó bajnoki mér k őzés, biró Perl.Heves
irammal kezdenek, az 5. percben é les összecsapás, s a "Soko"
jobbhalfja egy rúg" вal eltörte a zentai középcsatár, Marid
Viadislav jobb lábszárát. Ett đl kezdve a Zentai csapat láthatóan indiszponáltan játszott. A zentai gólt Burány l őtte. A
zombori csapatból kitű nt Matarid.
Augusztus 20-án Zentán: SZAK /kék-f ehérek/ - S Z AB /zöldsá±gák/ 3:2 /2:2/, barátságos vizilabda-mérk еzé в , biró Jámbor
Elémér. A helybeli keretekb ől kinö,тб , fejl őd ő játék.
Augusztus 17-én Törökbecsén: Jugoszlávia /Zenta/ - "Jednstvo. 63 /2:2/, b.l.m., biró Perid. Az ú j zentai klub eis8 vidéki vendégszereplése sikeres volt. A zentai góllöv ők
Petkov /2/, Horváth /2/, Pajid II., Terzin.
Augusztus 24-én Zentán: SZAK - "Obili ć " /Becskerek/ 5:4
/3:1/_, .;b.l.`m., ; ;biró Neverkla. Bánát ba јnokával nívós mérk őzé'.st ját в zottak..GsPetkov, Újházi, Bo ovié.
Augusztus 24-én Zeиtán: Radnički 8K komb. - SZAK I.ó.3:2
p

/1:0/,:•b..l.m.:, <biró .Kuklis.

Augusztus 24-én Zentán: BZAK /kék-fehérek/ - 82 AK /zöld
sárgák/_;3:2,;;barátságos vizilabda-mérk ő zés, biró Jámbor.
Augusztuš`24'=én Ad'án: Sz АK tenisz-szakosztálya - Adai Ta
nisž Klub 13:4,.baráts gos mé гkб zé в,, a zentai csapat szép játékkal gy6zött.a különben в zépen ; szerepl б adaiakkal szemben.
A гé ѕ zletes eredményéket nem tudjuk.
Augusztus 29-én Moholon:. : 'Ѕ 0К0" - Jugoszlávia /Zenta /4:1
/1i1/, b. .m., biró.Ma ćkабki:,Alacsony nívó, a moholiakkal a
biró nyerette meg a mérk őzést. Á zentai :góllöv ő Bogovid II.
1930. 'áugiisžt'us 28-áü č éllövđ egyesület alakult Zentán,

melynek"élnöke=létt Drakulid•Mihájlo f omérnök, titkára Aradski Bever gimn. tanár, pénzt áхo в .Birelin.8tevan. Augusztus 31
én tartották els ő céllövési gyakorlataikat a tiszaparti töl=
tés mellett..-A в zük ѕб ge в fegyvereket már beszerezték.
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Augusztus 28-án Zentán: S Z AK /zöld-sárgák/ - SZAK /kék
fehérek/ 4:2 /2:0/, barátságos vizilabda-mérkő zé в . A žöldek
góllövбi Bruckner Aladár /2/, Deutsch Viki, Gyetvai'Gézá;'':a
kékeké Burány Géza /2/.
Tekintettel arra, hogy a Topolyai SC-t felo вzlatták_,.igy

a zentai Radni ćki SK csapata került be a vidéki els б ósztályú
bajnokságba, megel ő zve a rosszabb g6laryú.zóm»óri'"Soko ".asa
patát .

Szeptember 5-én ült össze a Szentai..A$. .,> `.ála Ѕ ztmáüya,
hogy a korábban megalakult vizilabda és'úz.6klubot. ~ ,égye ѕületé

be befogadja, egy különállá vízisport-szekcó,•kéretében.Ugyan
akkor felvet ő dött egy uszoda építésének "terve iš a Népkertben mely n agy el őrehaladást jelentene az ‚Іѕ zбѕрог t fеј l бd"е

szempontjából.
Szeptember 7-én Zentán: SZ AK -;Verbászi SC 11 0 /l.0/,
I'. oszt. B.L.M., bíró Boros. F:: $t,epanćev;,,_ : TóthI. ,Drljá ćinNagy II., Pakaški, T б th II. -.Jenovac, Petkov, Bórbély,, CлOnka, Újházi. Tartalék Nagy Duda. Heves összecе apá ѕok, stiép mez őnyjáték, az els б félid бben,';majd a má odik é'lején'a biró ki
játékón
állit 1-1 verbá е zi játékó вt, emiatt ,még' két vгtáв zi
sértegeti a bírót, mire az ezt a'kett đt i в -kiá1aitjá.A-veгbá

szi csapat a II. fél d đ.,20...:percében 1е akart .w:onulni;.:a pály ~
r ől, s. csak a bíró: erél-y_e tartotta• et:t ;ől .,valamint
bíró akadályoztá .meg ;zt is, ,:hógy а ,j.át.ék_; ném fulládt. ;botráгΡ~y.
ba. Verbász megđvta а .mérkő zёst ;: ;: t ,.. r'.,
ŠzAK /zc1 ф=
Augusztüs'3 1-n Zentán SzA~ /kék-fe hérв k/
rátaágos"'vizilábdá-mé гkő zés, biró „m bnr
sárgák/ 5:3/1 í1/,'ba
Most már a közönség is pártfogol ja ezt 'а `вро'rtágat, '' líatálma в
~

.

közön в ég volt.

n
ordö.g"
Sžeptemb`е'r fi_é . .-Zentán: SZAK I. b. -"Tizenegy
/Zenta/ 4:0, b.l.m. Sok ј , fiatal f őálltehe'tség tiznt fe1.
A' "Tizenegy 'ördög" felállitá вa г Hangya - Ka..oács, Kocsis - Reke'cki, 'Kállai, Ková:ca, ..-; Boros, Hegedus, Nagy, Meazár,ó ѕ , ,Kecze

ut

Tenisz ' xlüb
" Szeptember 7 éп Zéntáa Tenisz K1ub /Zentá./
ја.
/Becskerék/ 7 .7, barát.s..ágoa шérk6zéá' Blvezete в , nivбв
tek, '`kevé:e kózán вég' él бtt. Ferfi' egyesN Slav пi6-Hóгváth -'4:6,
13:12, w. o., °'Hérzóg `I. -` dr. вiliezki 3:6, 7:5, 7 5,,SimönyiHerzog II. 2:6, 6:`3, 6:4; Simón = Paunovi'd 6:0 6 4 ; s° . "n6i
egyes: Kartstein R. -' Hirschenberger 6:1, 9:7; .Hartstein Sz..

~

K,álmánné` 6..0,; :6.1,';.férfi-pároš:° Heiszler,. ,.Slav.ni ć .- Páúnovid,
'Horváth ,6: 3 ,. ;6.:2 ;; :Herzog .I., Herzog I1. --; dr .: Bili cžki , Simofyi >>6:4,' - 6 0.,, .:női-páros r Hartstein -R , tiKar,tstein Šz.-Hirséhén
berger, кálmánné 9: .7 , 6:2;, vegye в ,p ár oa н orváth - Hirso2ién
bérger -'H'é'išžYer; Iartstein R. 2:'6; 6.4,"` 6.3; Dr. Kálшán,dr.

Kálmánné - Simon, Fodor B. 6:3, 6.2; bemutat б =шe'rkđ žéeek': 4Dr.
ke:lmán. — Dr. .Répás 6:1. 6 :0y:;' Ваrajeva.ć ;,i;.Bergel:_,II. .6:2,6:0;
Dr. Каlшапу Barajevac - ,Simony B:ergel. II; ..r 6:2,. 6 .4,. : .
Szeptember 7 - en" Adári: Jugőgzlávia н/Zénta/' ° "Plava zvezés ő i
da"" 3.. 1 /2 :1/, - b.1.m. Az "égesz mérk8;zé в alatt esett az
kis közönség. A zentai csapat t еёhnі k ваfl ját'szott:G.lHorváth
/2/, Те 'rzin:: .:J r. •Horváth,° žJoka, Govedarica, Јег z і n, 1ajid II '
~
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Szeptember 14-én Zentán: Radni ćki SK - Zombori ZsAK 1:1
/1:0/, I. oszt. B.L.M., birá Segedinski . Rekord közönségg, bemutatkoz б mérkб zés az I. osztályban . A ZsAK öngólt rtfgott.
Végig zentai fölény. F: Györe - Botos, Major - Pálinkás, Boros, Bokros I. - Lakatos /Dexi/, Burány , Kovács, Borbély, Lakatos /Pluto/.
Szeptember 14-én Zentán : Jugoszlávia / Zenta / - Radni ćki
SK I.b. 3 : 1 /2:0/ b . l.m., biгб Szabб . A Jugoszlávia j tékosai:
Popovié Fira, Gvozdenovi ć Radivoj, Miladinov, Duéan -" Еimika",
Govedarica Milorad - " Gurbo ", Nikoli ć 'Dej&n "Lili", Brano vački Bdko /kapus/, Nikoli ć Rádomir, Preradov Radica, Slavnid
Braca , Erdeljan Fira , Paji б Pavle.
AK
1930 . szeptember 14- 4 n Verb"zon : Dulcis - Szentai
2:1 /1:1 /, I. oszt. B.L.M., biгб Peri . F: Stepančev - T бth I.
Dгlja čin - Nagy II., Pakadki , T бth II. - Jenovac , Terzin,Borbély, Csonka, Újházi. Tartalék Nagy Duda. Legjobb volt Stepan
čev, a zentai csatárok sokat kombináltak , közülük Csonka 1"'
tea gólt.

Szeptember 14- 4 n Becskereken : Tenisz Klub /Becskereti/ Tenisz Klub / Zenta/ 9:4, b агátságos mé г kб zés. A zentai csapat
ban nem volt ott dr. Biliczki é ѕ Heiszler Gy. Aurél.
Szeptembeг 14-én Beesén , a becsei mezőgazdasági fiókegye
sület , Petrovid Milan f бvédnöksége alatt, nagyszabású lóveг
eenyt rendezett . A mé гk б zés f6 ѕ zenzációja az volt, hogy az
egyfogatú ügetбveг senyben el ѕб lett a zentai Papp Frigyes 14
éves "Katica " nevű lova. A zsűri megállapit"a szerint, a
3000 méteres ügetбversenyzбk közül Papp Frigyes futama volt
a legjobb és legszebb.
A labdarugó - faszövetség utólagos jóváhagyásával a zentai
Radni ćki ŠK mellett, a zombori "Soko" csapata is bentmaradt
az elsб osztályú bajnokságban.
Szeptember 21- 4 n Zentán : Н6d ѕági SC - Radni ćki SK
4:3
/0:1/, I. oszt. B.L.M., biг ó Peгći ć . Csendesen szitáló es бben
folyt le a mérk б zé в nagy közönség jelenlétében . Eг Bs iram. G:
Borbély, Botos, Borbély. A h бdѕágiak végig feleselnek a bíгб val, ezért egyet k.t 1litott közülük. F: Györe - Botos, MajorPálinkás, Kovács, Bokros I. - Földi, Bu г 4ny, Lakatos . /Dexi/,
j бk:
Borbély , Lakatos /Plut б /. Tartalék Takács. Verbá в zból
Httgel

,

Mészáros

Suly é ѕ a kapus.

,

S Z AK
5:1
Szeptember 21 4 n Zomborban Zombori Sport
/3:0/, I. oszt. B.L.M., bíró Balázs Szakad б es ő , felázott pá
lya, a S ZAK állandóan csak védekezett . G: Újházi, ktilönösen a
nagyszeriien véd б Stepan čev kapus tUft ki. J: Dгljačin,C ѕonka.
Szeptember 27-én a SzéK tenisz - в zako ѕ ztálya'teaestet г en
dez az Eugenban.
Szeptember 28-án Moholon: "Soko " - Radni ćki SK komb. 4:0
/1:0/, b.l.m. A zentai csapat négy tartalékkal játszott, nem
vette komolyan a játékot , lebecsülte ellenfelét . F: Györe Botos, Major - Boros, Kovács, Pálinkás - Burány, Tickart,Borbély, Lakatos , Túri..Tartalék Barát.
Szeptember 28-án ért véget az újvidéki országos lövész .

-

-

:

.
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verseny , melynek három f őver вer~yében , általános megelepetésre
Markovid Nemanja kragujeváci ötödikes gimnazista bizonyult heg
jobbnak . Az agyaggalamb - lövészetben els ő lett Heiszler Gyur~gyovánazki Aurél zentai gyógyszerész , mégpedig úgy a harmincas, mint a tizenötö в csoportban.
Szeptember 28-án Zentán : SZAK - " Tri zvezde ", Apatin 3:1
/3:1/, I. oszt. B.L.M., bird Pei ć . A S Z AK b ól Csonka hiányzott. G: Terzin 5.p., Iijházi 8 . p., Újházi 10 . p. Stepančev ismét kitün đ volt.
Szeptember 28 án Kanizsán : Kanizsai AC - Jugoszlávia/Z еn
ta/ 3:1 /2:1/, b.l.m ., biró Schwarez. 1200 f ónyi közönség, a
zentai csapatban 5 tartalék volt. G: Paji ć II. Zenta
két
gólt is kapott 11-e вb ő l, az egyiket balbekkjének, Benének hibájáb бl.
Október 4 - én a $zentai AK vezet đѕége halvacsorát ad a
játékosok ti в zteletére az„Eugen " Kávéház volt Kaszinó -helyiségében.
Október 5-én Zentán : SzАK - Radni čki SK 4:1 /0:0/,b.l.m.
az al в zövetségi nap alkalmáb бl , bird Neverkla . A S ZAK -b ól ismét Stepančev a legjobb , a muлká ѕcsapátból Major , Gyđre, Földi. Az alszövet ебgi kiküldött Maletin volt.
1930 . október 5 én Zentán : SZAK I.b. - Radni čki I.b. 1:1
-

-

-

/0:0/, b.l.m.

Október 12 é n tartotta a Radni čki SK pályaavató -ünnepségét. A sporttelep Szab б Mátyás épité вΡ z tervei szerint épült
fel, ѕ fekvé еénél é s berendezésénél fogva mintaképe a modern
sporttelepeknek . D.u. a tű zoltózenekar hangjai mellett fogadták a közönséget , a nemzeti - és munkáshimnusz után dr.Ludajid
Milo$ ögyvéd , a Radni čki diszelnöke üdvözölte a városi hatdебg, alszövet в ég , birdtestUlet , városi sport é s egyéb egyesű
hetek , munkáskamara kiküldötteit . Külön üdvözölte a Zombori
Sport képvisel őit , mely egyesülettel a zentai csapat bajnoki
б mérkő zést tartott az ünnepség keretében . Az újvidélabda
ki runk skamaxa kiküldöttje , Rajkovi ć Joca beszélt , ma d.Szabó Mátyáв elnök üdvözölte az egybegyűlt közönséget. Utána dr.
Ludaji ćné kezd đrugá в ával megindult a labdarúgó - mérk ő zés. Este
az Eugenban fényei bankett volt, utána tánc.
Október 12 - én Zentán: Zombori Sport - Radni čki SK
5:1
/2:1/, I. oszt . B.L.M., biró Peić . A zentai tár sadalom nemes
áldozatké вzв égéb đl é pitett pályán, Segedinski Nestor az al вΡ zđ
vetség kiküldöttje jelenlétében dr. Djo či ć a Zombori Sport
nevében, emlékül az els ő mérkб zé ѕre , egy remekművű bronz futball szobrocskát nyújtott át az egyesületnek , mely azt virágcsokorral viszonozta . Rekord в zámú közönség . A Sport gdljai a
12., 27. , 71., 81. é s 89.p. estek , rig a Radni čki gólját Bokros rugja a 13•p., Bokros második gólját a 17. p. a bird
nem adja meg..
.
Október 12 -é n Zomborban : Zombori TK - SZAK 2:1
/1:1/,
I. oszt. B.L.M., bird Šibalid. Jenovac szerzi meg a vezeté вt
a 20.p. A zАK még egy gdlt rug , de .a bírd nem adja meg. J:
Stepančev kapus Drlja čin, Borbély. F: Stepančev - Tdth I.,
Drljačin - PakJki, Petkov , Tóth II . - Jenovac , Rácz Szabd,
-

-

-

.
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Borbély, lerzin, Újházi.,
Október 19-én Zentán: SZAK - Hódsági SK 5:4 /1:3/,
I.
oszt. B.L..M., biró Danis. Nagy közönség. A gólok igy
estek:
5.p. Schneider /H/, 15.p. Drlja čin 11-eab ő l/Z/, 24.p. B ~ é ѕ záro ~ /H/, 26.p. Horváth /H/, 47.p. Csonka /Z/, 55.p.
Ujházi
/Z/, б 8.p. Csonka /Z/, 78.p Csonka /Z/, 85.p. Rapp /H/.
F:
Stepančev - Tóth I., Drlja in - Paka đki, Petkóv, Terzin - Jenovac, Újházi, Borbély, Csonka,.Rácz Szabó. Ztepan ćev indiszponáltan védett. Hódság legjobbjai Schneider, Mészáros, Horváth, Katona kapus.
Október 19-én Zomborban: "Soko" - Radni ćki ZK 6:1 /4:1/,
I. oszt. B.L.M., biró Vukovi ć . A zentai csapat várakozáson a
lul szerepelt. .
Október 14-én kiskorú egyének betörést követtek ei
a
zentai Tenisz Klub népkerti klubházában.
Október 26-án Zentán: Becsei "Soko" - Radni ć ki SK
3:1
/2:1/, I. oszt. B.L.M., biró Per či ć . G: Lakatos II. 19.p-.; a
csatárok gólképtelenek, a csapat 4 tartalékkal játszott. F:
Györe - Botos, Bokros - Pálinkás, Major, Slavni ć - Lakatos IL
Varga, Kovács, Homolya, Lakatos I.
November 2- án entán: SZAK - Rádni čki SK 4:1 /3 :0/,
I.
oszt. B.L.M., biró Ѕеf і 6. A $Z AK gólok a 12., 17., 30., 79.
a Radni čkié a 80.p. esik. A munkáscsapatban Györe operált láb

bal játszott.

2:2
November 2-án Zentán: Radni ćki I.b. - SZAK I.b'.
.
/1:1/, b.1.m., biró Szabó.
November 2-án, a zágrábi országos birkózóversenyen
a
elj ő
légsúlyban T б th I. /a zentai Radni ćki SK versenyz ъ je/
helyre, kisnehézsúlyban Juhász /klubtársa/ a második helyre
került, ezzel a zentai csapat 3 pontot szerzett.
A Zentai Friss Ujság az 1930. november 9-i, 23-i, 26 - i
és 30-i számaiban a vadászokra és a vadászatra vonatkozó isme
reteket közli nagy általábaд , különös tekintettel a vadász-e-tikára.
Branisláv
Lósport. Az 1930/31.-es években dr. Pecareki
elnöke
helybeli ügyvéd,földbirtoko і, a helybeli Szentai AK
Budapesten - Kápó в ztásmegyeren, nagy anyagi áldozatok mellett
versenyistállót tartott fenn, mely "Zsedniki-istálló" néven
szerepelt. Trénere Szmutnyi, zsokéja Kizelka, kés5bb Keszthelyi volt. Két versenylovat tartott istállójában. A "Frau
Wщіderlich" nevü,az 1200 és 1600 méteres távokon indult. Az
1930. november 9-i futtatásokon Káposztásmegyeren, az 1600 mé
teres távon el вđnek futott be. Nála jobb átlagos eredményeke
ért el a "Fátyolos" nevii 16, mely ugyanazokon a távokon szere
pelt és többször volt harmadik befutó, az elsó helyt бl töb'
esetben csak zsoké-mahináci бk miatt esett el.
Az istálló fenntartása és látogatása meglehet бsen négy

anyagi eszközöket emésztett fel, minek következtében tulajdonosa két szezon után felszámolta.
A "Frau Wunderlich" els бként való befutását szép :іЁіnіѕ
metszet örökiti meg, mely a tulajdonos özvegyének birtöká,ban
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van.
1930. november 12-én a dunabánsági vadászegyesületek ú vidéki szövetségé köriratban közli, hogy a Belgrádban székel ő
f đ szövetség december 6-ra vadász kongresszust hi.vott össze Ki
kindáхa. A szövetség felkéri a vadászokat, hogy havonként lehet őleg csak egy hajtóvadászatot rendezzenek , s ilyenkor lehe
t бleg hatos söréttel töltött töltényeket használjanak.
November 9-én Zomborban : Zombori ZeAK - Szentai AK 5:0
/4:0/, I. oszt. B.L.M., biró Mazi ć . A zombori csapat jobb
volt és végig kezében tartotta a mér k ő zést.
November 9-én Ver ъ áвzon: Dul čis - Radni č ki SK 2:1 /2:0/,
I. oszt. B.L.M., biró Ѕіb аІіб . F: Györe Botos, Major - Bok
ros, Kovács , Slavni ć - Lakatos II., Kocsis , Burány, Honolya,
Kökényesi. Tartalék Lakatos I. Kis szerencsével
győ zhetett
volna a zentai csapat. A Dulcisból jók voltak Skoda,
erch,
Benkđ , Breitweisser , Méssmann . A zentai góllöv ő Lakatos II.
November 9-én Zentán : Radni čki SK komb . - Kanizsai
AC
5:1 /3:0/, b.l.m. F: Varga II. - Gvozdenoviá, Mezei,- Bárá вy,
Takács , Boros - Keczeli , Paji ć II ., Nagy , Kamrás , Renkó. Tartalék Földi, Varga, Gyuresik, Korpa. Rekordszámú közönség.
November 16-án Zágrábban nagyszabású nemzetközi birkózóversenyt rendezett a jugoszláv nehézatlétikai és ökölvivószövetség , melyen bantam- súlyban az országos bajnoki cimet vi
versenyen
sel ő zentai ver ѕenyz б , Tóth Károly is ia~dult. A
résztvettek Jugoszlávia és Magyarország legjobb birkózói.
A
zentai fiú els őnek a magyar Imrich-hel került össze . Az eredményeket nem ismerjük.
November 16-án Zentán: Becsei "Soko" - Sz АК 3:2 /1:2/,
I. oszt. B.L.M., biró Krausz. F: Stepan čev - Kuklis,Drlja činUjházi, Pakaški, Tóth II. - Jenovac, Rácz Szabó,Borbély,C вo nka, Terzin. A zentai csapat veresége Stepan č ev kapus indiezpo
•nált védésének tulajdonitható, mert a SZAB majdnem álland3

fölénnyel játszott.

November 16-án Zomborban: Zombori TK - Radni čki SK 2:0
/0:0/, I. oszt. B.L.M., biró Bogdanovió. Unalmas, csapkodó já
ték, a zentai csapat egy 11-est nem é rtéke вitett.
November 23-án Zentán : Radni čki SK - "Tri zvezde " Apatin
2:2 /2:0/, I. oszt. B.L.M., biró Ruzman. Er ő s szél, szakadó
e 8(5 , nagy ѕár,'kevés néz ő . A zentai csapat megérdemelte volna
a ggy ő zelmet. G: Lakatos II., Borbély. Az ellenf él legjobbjai
Czár, Kosié.
November 23-án Zomborban: "Soko" - Szentai AK 3:2 /4:2/,
I. oszt. B.L.M., biró Baláz е . Hideg, szeles, esés id ő ., G:
Rácz Szabó, Ter zin. F: Stepan čev - Kuklis, Drlja čin - Ujházi,
Pakaški, T бth II. - Jenovac, Rácz Szabó, Borbély, Csonka, Ter
zin.
/ping-gong/ +
A Szentai AK iíjonnan alakult asztalitenisz
szakosztálya , november 30-án tartja els ő nyilvános házivér вe- ,
nyét az Eugen-szállóban lév ő helyiségében. Ezzel a versenriyl
egy új sportág vonul be hivatalosan városunk sportjábá.''`
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1930. december 1-én az állami ünnep alkalmáb бl, szép szo
kolünnep ѕ ég volt Zentán. Az egyesület ezen a napon ünnepelte
f ennállásáііak 10. évfordulóját igy. Délel đtt ünnepi gyűlés a
szokolteremben, beszédet mondott Drakuli ć Mihajlo és Kovačevi č Stevan gimn. tarmán. Délután táncmulatság, este az Eugen
disztermében gazdag program. Itt dr. K гѕ ti č Vasa tartott ünne
pi beszédet, majd Paji č igazgató vezényletével fellépett a
férfi és nбi énekkar. A fen бttek tornagyakorlatait Aradski S,g

ver, .Radovi č Branko, Mrkši č Jefta, Slavni б Milorad, Prerđdov
Dobrivo , Janči č Sergije, Savi б Milan, Geri č Rаdovan mutatták
be. A n k, Markov Mirjana, Paji č Zorka, Plavéi č Vera, Jovin
Smilja, Prer аüov Dobri,la, Lali č Velinka, Branova čki Jelena és
Grozdana, Vukovi č Dragica, Vlai б Jovanka, Pani č Dragica nit
mikus gyakorlatokat mutattak be. Ügyesen táncoltak a kis "kozáklányok": Branovaćki Gordana és Milena, Vig Anna, Balog Anna, Marid Vera, Laui č Mara, Bajtai Zita. Koromsötétben öt
lány: Branovački Jelena és Gnozdana, Aradski Katica, Babin
Branka és Vlaš č ič Jovanka villanylámpával ellátott buzogá вgok
kal eredeti produkci бt mutatott be. Nemzeti zászlókkal végzett szép gyakorlatot Branov а L~ki Jelena, Babin Branka, Aradski.Sever, Mrkši č Jefta, Radović Branko, Preradov Dobrivoj.Ez
után 28 gyermek tornagyak đrlata következett, majd a szokol=
lányifjúság sálakkal mutatott be ritmusgyakorlatokat, névszerint: Milutinovi č Ksenija, Babin Evgenija, Király Magda, Vincze Darinka, Malisza Margit, Paji ć Tatjana, Dimitrijevid Matilda, Bordjoéki Ljubica, Govedarica Zorka, Branovački Miroslava, Kállai Aranka, Babin Branka, Gligorovi č Ivanka, Deák
Mária, Retk" Dra ica, Begovi ć Ivanka. Utolsónak 16 ezokolifjú mutatott be szabadgyakorlatot. Rendez ők Drakuli ćné, Axad
ski Sever, Radovi č Branko, Bordjoki Dušan, Mrki č Jefta. A
számokat Drakuli čné kisérte zongorán, valamint a tű zoltók
trombitazenekara. Utána táncmulatság.
November 30-án Verbászon: Verbászi sC - Radnić'ki SK 5:1
/2:0/, I. oszt. B.L.I., biró Stipic.A zentai csapat nagy köés
zönség e18tt, mindent tulkombinált. J: Lakatos, Borbély
Mezei.
December 14-én Becsén ját szik a SzАK, a két város asztali
teniszez ő inek márk бzés'. Gyetvai - Rauch 24:22, 18:15; Hajpál
- Tг ipolszky 21:18, 16:21, 21:12; Zentai - Schumecher 22:20,
25:23; Tolmácsy - Csepella 21:12, 21:16; Hevér-Klimes 21:13,
21:18; Barsi - Vécsei 21:12, 22:20; . Tolmácsy, Barsi - Schuma
cher, Hajpál 22:20, 15:21, 21:15; Csepella, Klimes - Gyetvai,
Tripol н zky 16:21, 21:13, 21:16; Hevér, Zentai - Jovi č , Rauch
21:9, 21:16'. .

Végeredményben Zenta gy ő zött 7:2 arányban.
A zágrábi "Herkules" birkózócsapata december hónap folya
mán Franciaországban, Páriisban mérk ő zik a város reprezentáns
birkózóival. A zágrábi csapat, Tóth Károlyt, a Radni ćki SK ki
türyő birkózóját is magával viszi mint vendégjátékost. A mérk$
zések december 24-tól, január 1-ig tartanak.
December 28-án érkezett a hir, hogy a nemrég Argentínába
kivándorolt, egykor zentai neves birk б zo, Keczeli István, lé
sгΡílyban országos bajnokságot nyert Buenos Airesben. Rosenfel
György, a Э'zАK volt kapusa az egyik argentin csapatban saját
120

posztján játszik sikerrel , Borbély Jánossal együtt, aki szintén saját posztján rúgja a b бrt.
December 24-én meghalt Maletin Nikola 22 éves korában, a
szabadkai labdarúgó - alszövet вég vezet ő ségi tagja , a S Z AK volt
f ő titkára. A koporsónál Guelmind Sándor búcsúztatta a sportegyesületek nevében.
A Szentai AK régi tradíciójához hiven Karácsony m"napján és Szilveszterkor nagyszabású estet rendez a Royal - szálló
nagytermében . Szilveszterkor tombola.
1931. január 4-én Becsén a Szentai AK a вztaliteni в zez ői és
a becsei asztaliteniszez đk közötti mérk đ zésen Zenta győ zött. A
SzAK csapata : Csincsák Lajos, Zentai Frigyes , Bar si Jen б ,Tolmácsy István , Borbély Dezs ő , Hevér Dezs ő , Gyetvai Géza, Bruck
ner Aladár , Tripolszky István.
Január 4 - én a Szokol - egyesület új vezet ő séget választott.
Elnök lett ismét Drakuli ć Mihajlo , alelnök dr. Ku"evi ć Miloš,
titkár Zamurovi ć Lazar, a kultúr-szakosztály elnöke Kova čevi б
Stevan gimn . tanár , szokolvezet б Aradški Sever ,
helyettesei
Radovi ć Branko é s Mrkáié Jefta , szokolve zе tбnб
B%aгіova čki
Grozdana , helyettese Lalié Milica . Választottak . 12 tagit választтб. ~уt is. Az elnök üdvözl őbeszédében hazafias Szokol-mun
kára buzditotta a jelenlév őket.
Szilveszterkor sikerült bálat rendezett a Szokol - egylet
az Eugen-szálloda szinháztermében. A m ű sorban a вzokol-férf itornászok bemutatták a kinai gyakorlatot és imát , a tornamű tátványban résztvettek Aradski Sever , Preradov Dobrivoj, Bordjoški Dušan , Markovié Nestor , Mrk ő iĆ Jefta , Govedarica Milorad és Savié Milan . Következett a "Halló Zenta" rádiótréfa,
Lбwy Béla és Zentai Béla rádióján tréfás jeleneteket , beszélgetéseket közvetitett Slavni б Triva . Gitáron játszott Jogansen Vladimir . A tüzolt б zenekar hangverseІ~y - zenét adott Remete
Ireneusz vezénylete alatt.
Január 17 én az Eugen-szálló disztermében a zentai Tenisz Klub adott mű soros estet , bállal . A "Játék a tű zzel" c.
darabban Branova čki Danilo , Marié Milica , Hartstein Teréz,
Savié Dobrivoj , Lalié Dobrila , az "Antennabetyár" o. darabban
pedig Donáth Lászl б , Hartstein Szabin, Sztrilich Béla, Renkó
Pál, Gyetvai Ferenc és Hartstein Teréz szerepeltek . Rode hete
dik szimfoniáját hegedű n játszotta Simon Mihály, zongorán kisért Fodor Böske . A babatáncot el őadta Farkas Irén , zongorán
kisért Fodor Böske. Konf erált Ormos Andor. A tánc reggel 8-ig
tartott.
.
Január végén a város nyilvános árverésen kiadta a nyolc
vadászterületet .. Az els đ kört Kopasz Imrének 2350 , a másodikat Sinkovics Sándornak 1220 , a harmadikat Maxiié Jovánnak
1160 , a negyediket Pap Istvánnak 2500 , az 5., 6 ., 7., és 8at az Els ő vadásztársaságnak 12000, 5000, 4000 és 6250 dinárért. A tanács elégedett az eredménnyel.
Január végén lemondott Szabó Mátyás a Radni č ki SK sok ér
deret szerzett elnöke, a klub tagjainak és vezet ő ségének ké=
relmére azonban lemondását visszavonta.
A legutóbbi városi közgyű lés ismét foglalkozott a Radnić
,

-
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ki SK sportpályájának ügyével. A másfél hold földet a klub to
vábbra is haszonbérbe kapja, s a várig fenntartja magának a
tulajdonjogot.
Február elején a rend őrf őkapitány ѕág elrendelte, hogy a
labdarúgó-gályán csak akkor tarthatnak bajnoki vagy barátságos mérkiб zeseket , ha a pályán jelen van egy orvos.
Február 8-án Zentán: Becsei "Soko" - S Z AK 6:3
/3:2/,
b.l.m., biró Boros. Bokáig ér ő hdban, kevés közönség
el őtt
játszott a SZAK négy tartalékkal. A vezet ő gólt Božovi б II.
/SZAK/ l őtte az 5.p.
Február 13-án 2 Radni čki SK álarco ѕbálat tartott, melyen
a város polgármestere, több tanácsnok, s a járás vezet ő sége
is részt vett . Az Eugen - száll б disztermét piros é s fekete sza
lagokkal, léggömbökkel di ѕ zitették. Igazoltatás után fél tizkor vonultak be a maszkák a nagyterembe , ötletes és eredeti
jelmezekben. Az ötven pár közül a legtöbb szavazatot kapta
szavazócédulával, Slavni б Sof ija /römik ~.rtya-jelmez/ és Bokros István /Chaplin/. Szépségkirály nő Szeles Manci lett, elj ő
udaarhölgye Babira Vema, a második Oszlár Júlia. A program
táncai közül legjobban tetszett a néz őknek Wagner Lizi , Grujin
Niko la é$ Zumberg Fira kozáktánca . A rendezés és diszités Slav
ni ć Nikola rend őrfogalmazó, a Radni ćki alelnökének érdeme.
Február 15 - én a Radni ćki SK, a "Csak egy dinárt az ingye
nes népkonyha javára" jóték о nуr бgi akció keretében és javára
az adai " Plava zvezda " másodosztályú csapatával játszott Zentán b . l.m. Eredményét nem ismerjük.
1931. február 14-én tartotta a Szentai AK mű soros estjét
és táncmulatságát az Eugenban. El đѕ zör Nóti Károly vigjátékát
"A.nyúl"-at játszották. Szerepl ők Csabai Etelka, Bün Ferenc,
Sztrilich Béla, Fehér Gábor, Gyetvai Ferenc. Plavši б Dugan
nemzeti dalokat énekelt Bajat gitárkisérete mellett. Utána, a
közkívánatra ismét el đaditt"Forog vagy nem forog" c. vigjátékit, Török Reza đ színdarabját adták Boros Cunci,Sztrilich Béla, Váradi János, Burány Rózsika. Rendezte Sztrilich Béla. Az
el đ adás után "Mias SsAK" választáson a legtöbb szavazatot kaP
ta Stajid Milica, els ő udvarhölgye Habram Maca, a második Esz
á
tergami Blanka. A legszebb asszony lett Halász Sándorné,
Zsadányi
legszebb férfi dr. Keczeli M. Ferenc. A tánczenét
László és zenekara szolgáltatta .
Február 15-én Becsén: "Soko" - Szentai AK 6:2 /3:1/ b.l.
m., biró Danis. 1VIindvégig fair, élénk élvezetes játék. A Zentai védelem tartalékos.
7:1
• Február 22-én Zentán: Becsei "Soko" - Radni ćki SK
/3:0/, b.l.m., biró Lozanov. A zentai csapat er ő sen tartalé kolt és minden tréning nélkül állt ki, a sáros pályán kifulladt.
Február 22-én Becsén:SZAK asztalitenisz-csapata - Becsei
válogatott 8:4. Városközi mérk ő zés, melyen a zentaiak ezuttal
harmadizben győ ztek Becse ellen. Meglepetés, hogy a zentai
hölgyjátékosok váratlanul de meggérdemelten gy ő zték le a dunabánsági bajnokság n ő i bajnokát és második helyezettjét.
Március 1-én Szabadkán: SzAK - Szabadkai Asztalitenisz
122.

Klub közti ping - ping mérk ő zés volt á 4'dr. Streliczki - vándorserlegért ", melyen Szabadka győ zött . A részletes eredményt
nem ismerjük . A zentai csapat : T б th Abonyi Tibor , Csincsák La
jos, Borbély Dezs ő , Hever Dezs ő , Ruff, Simon Mihály ,
Gyetval
Géza, Tolmácsy István , Tripolszky István, Zentai Frigyes.
Március 3- 4 n Zentán : SzАK - Szabadkai " Soko" 2 :1 '/1:0/,
b.l.m., biró Sef či ć . Sáros talaj. G: Petkov 11-esb ő l 25. p.,
Fetkov 80.p. J : K őröst , Petkov , Kuklis.
Március 1 - én Moholon : " Soko" - Radni čki SK 2:0 /1:0/, b.
l.m. A zentai csapat 4 tartalékkal játszott.
Március 4 -é n volt az els ő zentai vadásztársaság közgyülé
в e, elnök lett egyhangúlag dr. Pecarski Branislav városi tišz
ti f őügyész , alelnök Vuј i б Sava földbirtokos.
Március 8-án Zentán: Radni č ki SK - Zombori TK 3:2 /3:1/,
I. oszt . B.L.M., biró Danis . Sáros talajon , a mérk ő zés végén
es ő ben . A zentai csapat 2 tartalékkal játszott . G: Burány 3.
p., Borbély 20.p., Kovács 30.p. A 4 . percben Lakatos I-t kiallitotta a biró , ett ő l kezdve a zentai csapat végig 10 ember
rel játszott . J: Pálinkás, Kovács I ., Major.
_
Március 15 -é n Zentán: Szabadkai Asztalitenisz Klub- SZAK
14:8. Részletes eredményeket nem ismerünk . A legszebb küzdelem volt Fodor /Sz/ - Zentai /SZAK/ 2:1 és Alakker Anna, Horváth /Sz/ - Webelné , Tripolszky /SZAK / 0:2. A zentai csapatból kiváltak Tolmácsy II., Tripolszky , zentai, Pethб Margit
és Gyetvai. A zentai csapat : Webel József , Tolmácsy István,
Gyetvai Géza , Simon Mihály , Tripolszky István , Jenovac Aleksandar , Hever Dez ѕб , Zentai . Frigyes , Peth ő Margit és Webel Jó
zsefné Kohlhéb Mária.
Március 15 -é n Zentán: Zombori ZSAK - Radni č ki SK
1:0
/0:0/, I. oszt . B.L.M. A f é lid ő 42 . p. tipikus potyagólt kapott a munká ѕesapat , mesšzir đl l őtt gyenge labdát a kapus a
lába között enged be . J: Lakatos II., Major, Bokros , Pálinkás.
Március 15 - én volt a SZAK é vi közgyüléée . Csonka Lajosnak 6 évi sikeres müködés ббгt diszoklevelet adnak Kiss Frigyes javaslatára . Az új vezetóség : elnök ing . Drakuli б Mihajlo polgármester , elnök dr . Pecarski Branko , ügyvezet ő elnök.
Simon Mihály , alelnökök Izsák Dezs ő , dr. Vujid Svetózar, Rudics Elek, Hubert Jenő . Orvosok dr . Papp Antal , dr. Prekajski
Dejan , dr. Deutsch Mihály . Titkár Borzaki Nestor , pénztárnok
Lux Lajos , al рб nztárnokok Domány Ferenc , Kuruc Menyhért, ellen8rök Webel József , Löwey Nándor ; ügyész dr. Habram Nándor, ,.
szertáros Kiss Frigyes é s Bruckner Aladár , háznagy Preradov
Uroš. Szekcióvezet ő Guelminó Sándor.
1931 . március 22 -é n Zentán : Zombori "Soko " - Radni čki SK
1:0 /1:0 /, I. oszt . B.L.M.,.bir б Kulunči ć II. Rekordszámú k еzöns б g. J: Burány , Major, Pálinkás, Kovács I . A 82.percben Ma
taxid /Soko/ 11-esi kapu fölé megy.
Március а2 - én Verbászon : VSC - SzАK 6 : 2 /1:1/, I. oszt
B.Z..,
M biró Ѕiъаі i б . A 13. percben Újházi rúdja a
vežet ő
gólt , az 50 . p.ismét a SZ AK szerzi meg a vezetest , de
utána
már nem tudja meggátolni a gólokat és a vereséget . J:Petkov és
Borbély.
_____i
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Március 25 -én Zentán: Radni ki SK - SZAR 3:3 /1:3/, b.i.m. bi
rб Horvácki. Nagy közönség el őtt, mindkét csapat több tarta lékkal. A mérkő zés elején megeredt az es ő . G: Paji ć II. /Sz./
4.p., Buráвy /fit/, Újházi /Sz/, Ujházi /Sz/, Bokros /R/,Burá.ny
/R/ 90.p.
Március 29-én Zeut án S ZAK - Zombori ZsAK, Apatinban "Tri
zvezde" - Radni čki SK, I. oszt. B.L.M.-ek, melyeknek eredeté nyeit nem ismerjük.

Aprili в 5-én Mokrinban:"Delija" - Radni č ki SK 2:1 /1:0/,
b.l.m.
Április 5-én Zentán: SzAK - Szabadkai Postás 4:3 /1:3/,
b.l.m., biró Per č d. Es ő s idő . G: Jenovac 1.p., Borbély 70.p.
Újházi 75.p., Újházi 89. p. Durva, rámen ős játék. A biró Stepan ćevot kiállitotta.
Aprilis 5-én Zentán: S Z AK І . Ъ . - "Tizenegy ördög"
5:2
/2:2/, b.l.m. A "Tizenegy ördög" közül kit űntek Vreczkó
és
Kocsis.

Aprili в 13-án Zentán: SzАK - SzАND /Szabadka/ 3:2 /1:1/,
b.l.m., biró Marciki ć . Óriási közönség. Mindkét csapat 2-2
tartalékkal áll fenn. G: Jenovac 9.p., Held 3 б .p., Ujházi 47.
p., Stepan čev бl.p., S Z AND 80.p. J: a S Z AND-ból Held,Fischer,
Konrád, a S Z AK-ból K őröst kapus, P аkaéki, Kultlis /mint hátvéd/.
Áprili в 20-án Zentán: $Z AK - Radnič ki SK 7:2 /2:1/, b.l.
x. az aiszövetв égi nap alkalmából, biró Neverkla Tibor. G:
Ujházi /Sz/ 8.p., KornidR/ 15.p., Stepan čev /Sz/ 41.p., Ke55.p., Jenovac /Sz/ 65.p„ Steczeli /R 53.p., Újházi /sz/
pančev /z/ б8.p., Borbély /Sz/ 79.p., Borbély /Sz/ 83. р .
Április 26-án Zentán: SZAK - "Tri zvezde" /Apatin/ 3:1
/2:1/, I. oszt. B.L.M., biró Orči б . G: Borbély /Sz/ 8.p.; Kosid /Tz/ 22.p., Újházi /Sz/ 25.p. mellel nyomja be a kapuba
a kapust és a labdát, Újházi /Sz/ 55.p. Mindkét csapat mellé
l ő 1-1 11-est. J: Petkov, Borbély, Tóth II., Kuklis és Jeno-,.
vac. Az apatiniak durván játszottak.
Aprilis 26-án Becsén: "Soko" - Radni č ki SK 3:3 /1:2/, I.
oszt. B.L.M., biró Marciki ć .
Május 3-án Zentán: SZAK - Zombori Sport 2:2 /1:2/,
I.
oszt. B.L.M., biró Krausz. G: Borbély /Sz/ 8.p., Sifnios /Sp/
20.p., Sifnios /Sp/ 22.p., Petkov /Sz/ 49.p. Stilusos játék.
J: Jenovac, Kórösi, Nagy Duda /Sz/, Sulyok, Bogdán /Sp/.
Május 6-át, Djurdjevdant, a cserkészek védszentjének ünnepét a Keresztesben cserkészünnepséggel köszöntötték. A csapat tagjai ünnepélyes esküt tettek Mrazovid Franja csapatparancsnok kezébe.
Május 10-én Hódságon a Hódsági S0 - Szentai AK, I. oszt.
B.L.M., valamint Zentán a S Z AK I.b. - Radni č ki SK I.b. b.l.m,
eredményeit nem ismerjük.
1931. május 10-én Zentán: Rac~ nić ki SK - Verbászi"Dulcis"
3:2 /2:1/, I. oszt. B.L.M., biró ef č i б . Es ős idd, nagy sár,
gyenge érdekl ődés. Dulcis a б .p. gólt l ő , Kocsis /R/ a 30. p.
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egyenlit. Erdeljan /R/ 42.p., Slavni ć /R/ 60.p, Skoda /D/ 75.
p. J: Kocsis, Lakatos, Major, Mezei, Radóczki kapus.
1931. május 14-én Zentán: Asztalosok - Cipészek
1:0
/0:0/, szakmaközi b.l.m. G: Horti Vince. Az asztalosok csapatában játszottak: Radóczki kapus, Basa István, Horti Vince,
Csernák István, Boros Pál, Mucsi József, Boros Istvá иΡ, K бгбв i
Vince, Mészáros Géza, Major Orbán, KapitárgтΡ Imre.
Május 14-én Zentán: SZ AK drukkerek - Radnič ki drukkerek
6:2, áldoz6cstttörtöki labdarugó-kabarémérk őzés, biró Kizár
Gyula. A SzAK drukkerek között többek között Szudárevic в Dani
el, Túri, B"idar Mati ć , Löwey, Dallos Jen б , 01uški, Kelemen
Károly, Kipp,Joca Boríaški, Nagymélykuti Bálint, rig a Radni čki drukkerek között T đ th, Radivoj Vukoti ć , Szabó Béla, Danilo Petkov, Milorad Braniva čki - "Lalica", Braca Slavni6,Bakos István, Isidor Neši ć , stb. játszottak. A .dr ukkerek jobban.
értenek a drukkiláshoz, mint a játékhoz.
Május 17-én Zentán: Radni čki SK - Verbászi SC 3:1 /2:0/,
I..o ~ zt. B.L.M., biró Krausz. G: Erdeljan /R/ 23.p., Bur ny
/R/ 40.p., Mezei /R/ 40 méterrбl 65.p., a verb" zi gól a 77.
p. esik. Raddczki kapus,. de a csapat többi tagja is el ѕбrеndü
en szerepelt.
Május 17- én Adán S Z AK - "Plava zvezda" 3:1 /2:1/,b.l.m.
biró Dudás. G: Stepanev, Borbély, Pajić .
Május 23., 24. é ѕ 25 én cserkészünnepségek Zentán,melyen
a zentaiakon kívül ré ѕ ztvettek dr. Gligorij č ić Emilijan vizetésével'Szabadkár бl 40, Zomborbdl 25, Eszékr бl 20, Béo činbб l
30, a többi községekb ő l is számos cserkész. A cserkészek hang
versenyt adtak a városháza tornyában, több mint 100 cserkész
adott el ő ének- és zeneszámokat. 23-án mintatábort vertek a
Népkertben, diszes tábori kapu, 8 méteres árbócon hatalmas
lobogd várta . a vendégeket. A táborban ping-ping verseny, vivés, sátorverés, tábori posta, játékok, mókák. 24-én az . Kugenban eserké ѕ zel.б adás, melynek programján ének, zeneszámok,
szavalat és tornagyakorlatok voltak. A zenét a zentai csapat.
tábori tamburazenekara és a tüzoltdzenekax szolgáltatta.
Pünkösd els ő és második napján, május 24. és 25-én Zentán: Belgrád város kombináltja - Szentai AK 1:1 /1:0/, biró
krausz; Belgrád város kombináltja - Radni čki SK 3:1 /3:0/, bi•
ró Poljakovi ć , mindkét napon b.l.m.
közgyülését
A Juuggoszlávia SK jiínius 1-én tartotta évi
/lefolyásá.t nem ismerjük/ a "Tisza" vendégl őben.
Júniu е 1-én b.l.m.-t játszottak a Cipészek - Borbélyok .
Eredményét nem ismerjük. F: cipészek: Szabó I. -.Fábián, Pecarski J. - Kovács, Szabd II., Nadrljanski - Muzsika, Stojkov
Neši ć B., Slavni ć B., Mutyák. Tartalékok Korponai,Stojkov
N. Károly, Vastag. Borbélyok: Maletin - Josimovi ć ,CsépeGál, Vastag, Slavni ć - Kendi, Pani ć I., Danced II., Dancsó I.
Jovanovi ć . Tartalékok Rövid, Kalmár.
Május 31-én Zentán S Z AK - Radni č ki SK 2:2 /2:0/, I.oszt~ .
B.L.M., biró ef čić . Óriási érdekl ő dés mellett játszottak. G ~ .
Erdeljan /R/ 60.p., Bu~ iiházi /Sz/ l б .p., jházi /Sz/ 45.p.,
ráng /R/ 80.p. J9 a Radni č kiból Major bekk és Kovács kozép-
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hátvéd, a $Z AK-ból Borbély, Pakaški, Tб th II., Paji ć , Mezei,
Jenovac.
Május 31-én a céllöv ő egyesület gyakorlatot tartott
a
nagytöltés é s a szivattyútelep közötti részen . Ezentúl minden
vasárnap rendeznek ilyen gyakorlatokat.
Június 4-én Zentán, Radni čki-pálya: Radni čki SK - Kanizsai AK 9 :0 /1:0/, b. l.m., biró Szab б . Kevés néző . G: Renkó,
Buráy , Györe , Gvozdenovi ć , Kováe зΡ.
Június 4-én Zentán, SZAK-pálya: SZAK - Adai "Plava zvezda" 1:0 /1:0/, b.l. m., birб Kuklis . A zentai csapatok meggondolatlanul saját romlásukba rohannak , mert egyszerre két helyen rendeznek Zentán egy id őben mérk őzést akkor , amikor a
közönség amúgy is csak minimális számban jelenik meg mégg bajnoki mérk đ zéseken is. A 35. percben Rácz kornerjéb ől T3jházi
rúgja a gólt.
1931. j űniuв 7-én Zentán szokolszlet. A délel đtti gyakor
latokat megzavarta az e в '5 . Délután a gimnáziumból vonultak le
a tornatérre a szokolisták é s a gimnazisták , ahol együttesen
tartották a szokolszletet é s tornavizsgákat . A szertornát,
szabadgyakorlatokat és ritmikus gyakorlatokat Axadski Sever
szokolvezet đ tornatanár mintaszerű en rendezte.
Június 14-én Kikindán: S Z AK - "Slaven" /Kikinda/ b.l.m.
eredményét . nem tudjuk.
Június 14-én Zentán: Becsei "Soko" - Radni čki SK
3:2
/2:1/, b.l.m., biró Sonnenberg. Nagy közönség el őtt: G: Milovanov /B/ a 7. és 28.p., Kocsis /R/ a 35.p., Kova čev /B/. 75.
p., Gvozdenovid /R/ 83. p. J: Renkó és Bu г 4nу .
az
Június 17 -é n Horgoson voltak a zentai szokolisták,
ottani szokolszleten.
Június 21-én Zentán: S Z AK - Zombori TK 5:2 /3:2/, .oszt.
B.L.M., biró Danis. Nagy közönség, szép és izgalmas sport. G:
Újházi 3.p., Zombor 25.p., Schwercz 29.p., Petkov 11-b ől 38.
p., Borbély 43.p., Petkov 11-esb ől 65.p., Borbély 75.p.
Június 28- 4n, Vidovdán napján, "Jadraneka Straža" ürme pély a Népkertben az iskolások matrózruhában• mutatnak be tornagyakorlatokat . El đesté јб n , 27-én , velencei éjszaka a Tiszán.
A esonakok és regatták lampionokkal, virágokkal dusan f eldiszitve úsztak a Tiszán, a parton t ű zoltózene és tű zijáték.
Június 28-án Zomborban: Zombori Sport - Radni čki SK 2:1
/1:1/, I. oszt. B.L.IvI. A mérk ő zés különösen fontos volt az utolso helyen álló zentai csapat számára, hogy elkerülje a kiesé н veszélyét. .
az
A Radni čki SK vezet ő sége július 2-án ülést tartott
Eugen-szállóban Slavni б Nikola elnöklete alatt, melyen elható
rozták, hogy résztvesznek az jvidéki munkásotthon felavatási
ünnepségein dr. Ludaji ć Miloš ügyvéd, diszelnök vezetésével.A
felavatási ünnepség július 5-én volt melyen többek között a
klub tagjai mellett nagyon sok zentai munkái és alkalmazott
is megjelent Kozár Gyula, a magánalkalma zottak elnökének veze
tésével.
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Július 8. A Regatta-klub a napokban tartott ülé вén, tisztelete és nagyrabecsülése jeléül dr Stössel Ern ő orvost, a
klub elnökét, örökös diszelnökké választotta.
Július 5-én Becsén: "Soko" - S Z AK 3:2 /0:0/, I. oszt. B.
L.M., biró Mangh. Rekkenő hő ség, gyorsiramú, élvezetes játék.
G: a II. félid ő ben: 7.p. Tihanyi, 20.p. Pollák /11-esb ől/, 30.
p. Milovanov I. Az utolsó negyedóra a SzAK-é: a 33. " 35. p.
l ő gólt.
Jú1iu ѕ 5-én Újvidéken: Radni čki SK /Zenta/ - Radni č ki SK
/Újvidék/ 2:1 /1:1/, b.l.m.
Futballpálya épül Tornyoson, Felmann keresked ő jóvoltából,
aki ingyen telket ajándékozott e célra. A tornyosi sportoló
ifjúság az ő szre hivatalosan is megalakitja sportegyesüle tét.
Július 5- 4 n Zentán rendkivül érdekes teniszmérk őzés volt
a "Hartmann-serlegmérk ő zések"keretében. Zentai Tenisz Klub Becskereki Tenisz Klub 7:4. A pompásan játszó zentai gárda
megverte favoritnak számitó ellenfelét Közelebbi eredmények
nem ismeretesek.
Július 12- 4 n Zentán: S Z AK - Verbá szi Dulcis 4:1
/3:0/,
I. oszt. B.L.M., biró Šibalió. Nagy h ő ség ellenére is nagy közönség. Izgalmas lefolyású játék, mindkét részr ől kevés durvasággal. G: Újházi 14.p. Újházi 15.p., Petkov 44.p. Dulcis 75.
p. Rácz Szabó 80.p. F: K őrögi -'Terzin, Kuklis -fagy Duda,Pa
ka ~§ki, Tóth II. - Jenovac, Újházi, Petkov, Borbély, Rácz Szš.

.

bó.

.

1931. július 19- 4 n Adán: "Plava zvezda" - Radni čki SK 1:1
/1:0/, b.l.m., biró Danis. A zentai csapat gólképtelen volt.
Július 19- 4 n mutatta be el ő ször a Szokol egyesület az új
amerikai játékot, a "Valley Ballt" /a mai röplabda/, melyet
akkor mifelénk hálólabdának /szerbül odbojka/ hivtak. A zentai
szokolisták a moholiakkal és bec ~ eiekkel mérk őztek a nyári szo
kol-gyakorlótéren /szokol-strandon/. Zenta két csapata fölényé
sin verte a vendégcsapatokat. Utána táncmulatság volt a RoyаS
ban és a Kioszkban a vendégek tiszteletére.
Július 26-án Zentán: SZAK - Zombori "Soko" 2:1 /2:1/, I.
oszt. B.L.H., biró Peri. A "Soko" rúgja az els ő gólt, a 30.p.
Petkov kiegyenlit, Újházi a 42.p. megszerzi a gy ő zelmet.
Július 19- 4 n Palicsin, "Palics bajnokságáért!' kiirt úszóversenyre, a megghivottak közül egyedül a SZAK küldte el 12 f őb ől álló csapatát. 400 m. gyorsúszás: 1. Vermes II /P/, 2.
Plavš~ i ć MilivojSZAK . 25 m. gyermekuszás: 1. Bermel II. /P/,
2. Zentai Tomi /zAК/. 50 m. ifj. gyorsúszás: 1. Zentai Frigyes /SzAK/, 2. Osincsák Endre /SZAK/, 3. Jeszenszki /P/ 50 m
gyorsúszás: 1. Kmetz I. /P/, 2. Zentai László /SZAK/, 100 m.
gyorsúszás: 1. Kelemen Károly /S Z AK/, 2. Mérei /P/, 3• Kmetz/P/.
100 m. mellúszás: 1. Deutsch Viktor /Sz АХ/, 2. Osinesák Endre
/SZAK/, 3. Bermel /P/. 50 m. hátúszás: 1. Zentai Lászl6 /S Z AK/,
2. Мérei /P/, 3. Deutsch Viktor /SzAK/.
A verseny utolsó száma vizilabda-mérk ő zé в : SzAK - Palid
2:1 /1:0/. A SzAK csapata: Zentai László - Har Hány Sándor, Тб th
A. Tibor - Osinesák Lajos - Tolmác ѕy István, Tripolszky Ist127 .

ván, Bruckner Aladár.
Július 25-én a Szentai AK bankettet rendezett a Kioszkban
játékosainдΡ.k tiszteletére, a labdarúgó-szezon végeztével.
A SZAK-ot Vartus Ferenc mérnök képviseli az alszövetség ben. A július 31-i ülésen Vartus azt az álláspontot képviselte, hogy az I. oszt. bajnokság beosztása maradjon az eddigi,
a vidéki egyesületek képvisel ői azonban a vidéki kerületek ket.
téo в ztása mellett foglaltak állást.Igy,a zentai csapatok a jó
vő labdarúgó-szezonban, az u.n. "Tiszai-csoportban" játszanak.
Ide osztották be a következ бket: Szentai AK, Gradjanski /a becsei "Soko" id őközben Gradjanski-ra változtatta nevét/,Dulcis,
Topolyai JAK, Verbászi Sport Club, zentai Radni čki SK, adai
"Playa zvezda".
Július 23-a óta Szlovéniában táborozik a zentai cserkész
csapat 10 tagja Huszák Gábor csapattiszt vezetése alatt. A Bohinyi-tó partján résztvettek a ljubljanai fiú- és leány-cserké
szek táborozási ünnepségén.
Augusztus 2-án Zentán úszóverseny a Tiszán: SZAK - Palics,
városközi revansmérk ő z", melyen a zentai csapat fölér цΡre в en

győ zött.
25 m. gyermekúszás: 1. Pék G ula /SZAK/ 30",2.
Szabados
Pál /SZAđ/, 3. Vass Nándor /SzAK/
50 m. gyermekúszás: 1. Zentai Frigyes és Csincsák Endre
holtversenyben /mindkett ő SZAK/ 37", 3. Kmetz II. /P/.
50 m. junior gyors: 1. Kmetz I. /P/ 33", 2. Bir б
Hanzi
/SZAK/, 3. Tóth Abonyi_Tibor /S Z AK/.
2.
100 m.junior gyors: 1. Kelemen Károly /S z АK / 1,14 p.,
Kmétz II. /P/, 3. Pollák /P/.
50 m.hátúszás: 1. Zentai László /SZAK/ 49", 2. Szabó Imre
/SzAK/, 3. Csinesák Endre /SZAK/.
100 m. mellúszás: 1. Zentai László /S Z AK/ 1,41 p., 2. Deutsch Viktor /SZAK/, 3. Schwa.lb /P /.
3 x 50 m. gyors-váltó: 1. Palics /Vermes I., Vermes II.,
Haivert/ 2,23 p., 2. SZAK I. csapat /Zentai László, Zentai Fri
gyes,Kelemen Károly/, 3. S Z AK II. csapata.
Tisza-átú ѕ z"i verseny: 1. Vermes II./P 2,15 p., 2. Plav
вi ć Milivoj /Sz АK/, 3. Csinesák Endre /S Z AK .
Vízilabda-mérk ő zés: S z АK - Palic в 5:0 /3:0/, bíró Jámbor
Elemér. SZAK: Zentai László - Csinc вák Lajos, Harsány Sándor Sztrilich Béla - Bruckner Aladár, Tripolszky István, Tolmácsy
István. Palios: Kmetz II. - Haivert, Schwalb - Vermee I. - Ver
meó II., Pollák, Kmetz I.
Nagy fölény, góllöv ők Bruckner /3/, Tripolszky, Tolmác вy.
1931. augusztus 9- 4 n a céllöv ő egylet gyakorlatot tart a
töltésnél, a helyszinen új .tagokat is felvesznek.
Augusztus 9-én Zentán: S Z AK tenisz-csapat - adai Tenisz
Klub 11:3, barátsággos revansmérk ő zés a SZ AK-pályán. Az adaiak
közül f őleg dr. Bešli бné vált ki.
Augusztus 9-én Csantavéren: Csantavéri AK - Tornyos 8:0
/50 /, b.l.m. A tornyosiak els ő bemutatkozása.
Augusztus 15-én kezd ődik a zentai Tenisz Klub háziversenye férfi- és n ő i-egyes számokban. A férfiak gy ő ztese Heisz128.

ler Gyurgyovánszki Aurél gyógyв zeréaz , a Tenisz Klub elnökének
díját: ezüst vándorserleget , a n ők gy'ztese pedig dr .. Ludaji ć
Miloš ügyvédnek , a klub disztagjááak díját , egy kг iвtályvázát
kap. El ődönt ők 15. -18. között, a dönt ők 19-t ől.
Augusztus 16-án Zentán : SZAK - Radnički SK 3:1 /3:0/, b.
1.m., biró Danis . A Sz АK-nak a kikindai "Slaven "- nal kellett
volna játszani , de az nem é rkezett meg Zentáгa . A két csapat
szemrehányással illette a bírói testületet , mert az nem Szabad
káról , hanem Becsér ől küldött birót, ami megdrágította a biró т
kiküldetési dijat.
.A Tenisz Klub háziversenyét Hartatein Rézi, illetve ifj.
Simon Mihály nyerte.
Augusztus 23-án ,, Zentán: SzAK - Kikindai "SlaveП "
6:0
/4:0/, b.l.m., biró Sef či ć . Es ős id ő , kevés közönség, nívós já
ték. G: Borbély, Újházi, Paji ć II.
Augusztus 23-án Palicson , az újvidéki szokol - zsupa első
"valley-ball " bajnoki versenye , melyen Aradski Sever , vezeté ѕбvel a zentai női - és férfi- csapat is részt vett. Az ottani
szokolovacon tartották . Az eredményeket nem ismerjük.
Augusztus 30-án Zentán : Radni čki SK - Villanytelep
SO
/Szabadka/ 3:1 /1:0/, b.l.m. Minden lendület nélküli játék.
Augusztus 30-án Martonoson jólsikerült Szokol-napot ref deztek , melyen az egész járás szokolistái ré в ztvettek . Közülük
legjobban kiváltak a zentaiak , Aradski Sever vezetésével bemutatott gyakorlataikkal.
Szeptember 6-án Zentán: Radni čki SK - Verbászi SC
1:1
/1:0/, I. oszt. B.L.M., biró Marciki ć . G: Erdeljan 23. p., vaBurány,
lamint Buljadrió /VSC/. J: гdeljan, Renkó, Keczeli,
Major, Serf đ zđ /R/, valamint Tóth, Michel, Strunck /VSC/.
A
zentai csapat határozott fölényben játszott.
Szeptember 6-án Moholon: SzAK - "Soko" 9:1 /9:0/, b. l.m.
.
biró Schwarcz. Fölényes játék.
/1:2/,,
1931. szeptember 8-án Moholon: Sz - "Soko" 3:2
b.l.m., biró Petkov. G: Rácz, Terzin, Пј hzі /SZAK/, valamint
Ma čkaški I. és Ma čkdki II. /S/.
Szeptember 9-én a Szentai AK választmányi ülést tartott ,
melyen foglalkoztak a klub anyagi ügyeivel, nyomasztó adóssága
ival. A jelenlev đ 30 választmányi tag vállalta a kötelez đ töb
évre szóló havi adomány befizetését azzal , hogy az ö в szegeket
a fennálló adósságok törlesztésére fordítják. Vállalták azt
is, hogy mindegyikük 2-3 mási sportbarátot is beszervez hason
16 mérvű anyagi támogatásra . I gy remélik , hogy a zentai sporttársadalom el đ segiti a klub erkölcsi és sportbeli reneszánszát
4:0
Szeptember 13-án Verbászggn : Dulcis - Radni č ki SK
/2:0/, I. oszt . n'.L.M., biró Sef či б . Nivótlan, gyenge mézk őzés, gyér köz đnѕég el ő tt.
Szeptember 13-án Zentán : S Z AK - " Plava zvezda " /Ada/ 6:0
/2:0/, I.oszt . B.L.M., biró Drenkovi ć . Sok adai в zurkoló jött
5b.p.
át Zentáгa . G: Rácz 15.p., Paji ć 23. р ., 28.p., Pakaški
Borbély 83. p.
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Szeptember 20-án Adán: "Playa zvezda" - Radni čki
3:2
/3:0 /, b . l.m. Al ѕ zövet ѕégi mérk б zé в , adai szük вégbiróval.
Az
el вб félid бben a hazai csapat nagy fölénnyel vezetett melyhez
hozzájárult Pálinkái /k/.lábficamodása is. Egyenlité вre m ár
nem jutott ereje a zentai csapatnak.
Szeptember 20-án Zentán: Sz АK - Szabadkai Sport 2 :1/1:1/,
b.l.m., bir б Neverkla . Nehéz sáros talaj . G: Jenovac /Sz/ 20.
p., Házi /Sp/ 26 . p., Újházi 80.p. J : Jenovac, Rácz Szabó, Terzin, K бrö вi, Tóth II.
Szeptember 27- 4 n Zentán : Radni čki SK - "Plava zvézda" 3:0
/1:0/, I. oszt . B.L.M.
Szeptember 27-én Verbáв zon : $Z AB - Verb á szi SC, I. oszt .
B.L.M. Eredményét nem ismerjük.
Szeptember 27-én a Radni čki SK vendégei é s játékosai tisz
teletére a Royalban szüreti bálat rendezett , melyen a klub vezetб sége is megjelent , élén Szabó Mátyás elnökkel.
Október 4 - én a Szentai AK rendezett szüreti bálat az Eu genban, melyen résztvett az egyesület elnđke is dr. Pecarski
Branislav. R đ gtönitél б birб volt Dobos Gy бz б , abált Sztrilich
Béla , Bruckner Aladár é s Tripolszky István rendezték.
Okt б ber 4-én Becsén : Gradjanski - Radnič ki SK 5:1 /2:0/,
I. oszt. B.L.M., biró Drenkovi ć . Gyönyörű id бben, szépszámú kö
zömég . A Radni čki szivб sságával és ggyorsaságával kiérdemelte
magának a becsei közönség szimpátiáját.
Október 4-én Szabadkán tartotta a Szabadkai Motoros-kerék
pár Egylet nagy nemzetközi motorversenyét a 3300 távon, melyen
a 175 - 260 ccm gépek részére fenntartott versenyszámban els ő
dijat nyert Puch gépén Reinholcz Győz ő zentai ver вenyz б , 4 p•
53 mp . id еvel.
I.
Október 4-én Zentán: SZAK - Topolyai JAK 3:0 /0:0/,
oszt. B.L.M., bird Krausz . Nagy közönség ,. a J4І óriási lelkese
déssel igyekszik pótolni a S ZAK rutinját . G: Ujházi 75. р ., 80p., Petkov 85.p.
Október 9. A Radni ćki SK az Eugen-szálloda nagytermében
tartja birkózótréningjeit minden hétf őn , szerdán é s pénteken.
Ugyanott a szakosztály-vezet ő ííj kezd ő birkózókat is felvisz
a klub tagjai közé.
1931. okt бber 11-én Zentán : SZ AK - Radni č ki SK 4:3 /1:3/,
I. oszt. B.L.M., b
гб Drerikovi ć . Zentai derbi, gyönyörü id őben, óriási közönség . Az els ő félid бben a munkás-csapat, a másodikban a SzAK volt föl4 вуben . J: Major, Vreczk б , Burány.
Oktбber 11-én Zentán : Radni čki SK I.b. - Jugoszlávia /Zen
ta/ 2:0 /1:0/, b.l. m., bir б Basa . G: Mészáxos . II. és Hegyi, á
Jugoszláviából J: Mészáros I. és Kovács László.
1:1
Október 11 - én Zentán : Szg - " Bela zvezda " /Zenta/
/1:0/, b.l.m . G: Faji' II. A "Bela zvezda" legjobbjai Nagy Fir
csi, Rácz Szabó é5 Szép.
éѕ
A népkerti Tenisz Klub helyis'g'be 4jszaka betörtek
5-6 р'г teniszcip бt és nadrágot elloptak.
,

•
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Október 18-án Zentán: Topolyai JAK - Radni ćki SK
2:1
/0:0/, I. oszt . B.L.M., biró Danis . Er ő sen felázott
talajon
nehéz mérk б zé в , a szerencsé в ebb č sapat nyerte. A nagy sár.ban
a zentai csapat egy 11 - e вt mellégurit , egy öngólt rug, egyetlen gólját Botos lövi a 77.p. 11-e вb đl.
Október 7 8-án Verb"zon: $ZAK - Dulcis 2:0 /1:0/,I.oszt.
B.L.M., biró Sef ćié. Felázott, talajon šzép játékot mutatott
a zentai csapat. Mindkét zentai gólt Borbély rúgta /az els őt
mindjárt az l.p./, a verbászi csapat két 11-est nem tudott ér
tékesiteni , közülük csak Hauslohner é s Breitweisser tűnt ki.
Tekintettel arra, hogy a bajnokságot lehetóség szerint
máreiизΡ 31-re be kell fejezni, a tél folyamán is lesznek labdarúgó -mérk őzések.
Október 25-én Becsén: SZAK - Gradjanski 2:1 /1:0/,I.oszt.
B.L. м .,.biró Neverkla. Több, mint 100 szurkoló utazott Becs$
re a zentai csapattal. Egyenrangú ellenf elek, izgalmas játék,
a zentai csapat kapusának köszönheti gy ő zelmét, egy 11-est j8
kivédett. G: Ujházi`4.p., Jenovac 4 б .p., Kova čev 70.pp. J: a
S Z AK-ból, a kapuson kivül, Ujh á zi, Pajid, Jenovac, Rá.ez Szabó, a becsei csapatból Kovaćev, Tihanyi, Dél, Mucsi kapus.
1:0
Október 25-én Adán: Radni ćki SK - "Plana zvezda"
/0:0/, I. oszt. B.L.M., biró Lozanov. Igen eres küzdelem.
A
tavaszi mérk ő zést hozták el őre.
zvezda"
Október 25-én Zentán: Radni ćki SK I.b. - "Bela
/Zenta/ 3:1 /1:1/, b.l.m., biró Szab б . Az I. félid б szép góljait Szép II.25.p., Mészáros 30.p. lövik. J: a Radni ćkiból Ме
Rá č
z
szám®, Stuhl, a "Bela zvezda"-b.ól Szép II., Gyure вik,
Szabó.
November 8. Az ő szi bajnokság véglege в állágya a Tiszaicsoportban: Szentesi AK 12, Gradjanski 9, Dulcis 7, Topolyai
JAK 5, Verbászi SO 3, Radni ćki SK 3, "Plava zvezda" 3.
November 8. Október és november folyamán "Katinka", Papp
Menyhért földbirtokos hat éves amerikai félvér kancája, több
budapesti lóversenyen els б dijat nyert.
Kiss Frigyes a Sz АK vezet ő ségi tagja é s Guelminó Sándor,
az egyesület szekció-vezét ő je benyujtották lemondásukat, de a
vezet ő ség nem fogadta el, hanem érdemeikért jegyz őkönyvi köszönetet szavazott nekik.
A titkári teend ő k ellátásával megbizták Tripolszky Istvánt, minthogy Borzaski Nestor rend бrf б galmazó hivatalos elfoglaltsága miatt ezt .a munkát nem birja végezni.
A SZAK teaestet rendez november 21-én az Eugen termeiben
1931. november 22-én Adán: "Plana zvezda" - Szentai AK
3:0, I. oszt. B.L.M., biró Ma г Ciki б . A zentai csapat autóde f ekt miatt nem érkezett meg idejében az adai labdarúgó-pályára, a biró 15 percig várt, 5 miután.c ѕak négy zentai játékos
jelent meg a pályán, a mérk ő zést lefujta és 3:0 arányban az
adai klubot mondta ki gy őztesnek.
A SZ AK megóvta a mérk ő zést, mivel».a biró a négy játékossal megkezdhette volna a mérk ő zešt annál is inkább, mivel a
‚
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lefújás pillanatában a többi játékos is futva jyekezett a pályára és a közeledésüket már látták is a pályárol. Az alszövet
ség Segedinski Nestor f ő titkárt küldte ki az ügy kjvjzsgálás ~a
ra. A S ZAK kéri a fennforgó "vie major" elismerését és a mérko
zés tényleges lejátszását. _
December 1-én szokolakadémia az állami ünnepen. Az ünnepi
be в zédeken kivül szokolgyermekek és ifjak felavatása, az táj ta
gok fogadalomtétele. Este az Eugenban diszakadémia gyakorlatod
kal és táncmulatsággal.
November 29- 4 n Zentán: S Z AND /Szabadka/ - SZAХ 4:2 /2:2/,
b.l.m., biró Šibali ć. Nagy érdekl ődés. ŠZ AND: Varró - Ceglédi,
Bali - Kopilovi ć , Bogdan, Zvekan - Szjlágyi, Hoxváth,Stojano vіб , Stark, Zsáki. SZAK: K őröst - Tóth II., Terzin Pakaški,
Petkov, Nagy Duda - Jenovac, Paji ć , Borbély, Ujházi, Rácz.
A
mérkő zés elején K őrösi robinzonáddal kivéd egy 11-est. G: Ujhá.
zi 1 б .p., Horváth 22.p., Ujházi 39.p., Bogdan 11-esb ől 41. p.,
нorváth 58.p., Szilágyi 77.p. A II. féljd. őben a SZAK kifáradt.
December 6-án Zentán: S Z AK Verbászi SC 6: 1 /4:1/,
I.
oszt. B.L.M., biró Neverkla. G: Ujházi 3.PP., Pajj ć 5.p., Rácz
Sáabó 20.p., Jenovac 40.p., Bajac 46.p., Ujházi 47.p., Jenovac
49.p. A II. félid őben sokat támad a veгbászi csapat.
December 6-án Adán: Radni ćki SK - "Plava zvezda" 0:0, I.
oszt. B.L.M., biró Perl. Lehetetlenül nehéz talaj, hóolvadás,
a labda minduntalan elakadt a feneketlen sárban. A biró kicsir~yes kritikával sokszor megakadályozta a zentai csapat szép
akcióit.
December 13-án az els ő vadásztársaság, dr. Pecarski Branko•elnök vezetésével, körvadászaton 240 nyulat, több foglyot
és 2 rókát ejtett. A nyulakból több darabot a "Csak egy dinárt" segélyakció ingyenkon уhája javára ѕ zállitottak.
Gradjanski
December 13-án Zentán: Radnički SK.- becsei
2:0 /0:0/, I. oszt. B.L.M., biró•Krausz. Szép napsütés,köle ѕönös támadások. A II. félid őben a sáros pályán a becsei csapat
kifáradt. G: Burány 15.p., Györe 20.p. J: Buxány, Györe, Botos
/R/, valamint Janek, Tihanyi /Gr/.
ecember 13-án Topolyán: JAK - Sz АK 0:0, I. oszt. B.L.M.
~

biró Šef či ć .

I..
December 20-án Zentá иΡ: SzAK - Radni čki SK 3:1 /1:1/,
oszt. B.Z.M., biró sonnenberg. óriási hideg, kevés néz đ . A tavaszi mérkđ zést hozták el őre. G: Petkov 11-esb ől li.p., Györe
30.p., Jenovac 60.p., 83.p. Ezzel a gy ő zelemmel a SZAK máris a
Tiszai-csoport bajnoka, s mint ilyen fog résžtvenni a kvalifikációs mérkő zéseken.
December 25. A földmüvelésügyi minisztérium megengedte,
hogy Papp Menyhért dijnyertes lovát, "Katinkát", vámmentesen
szá,llithassák Magyarországról Zentára.
December 22-én megható ilzmepl'sben részesitették a Szokol
egye вiilet Zentáról távozó elnökét,Drakuli ć Mihajlo volt polgár
Ćuriđ
mestert és ne ét. Dr. Kneevi ć Miloš, Aradski Sever és
Marko mёltattё.k érdemeit az Eugen-szállodába П , melyért megható
köszönetet mondott 'a távozó elnök. Kés ő este ért véget az in132.

tim búcsúest.
December 27-én Zentán: SZAB - Gradjanski /Bec в e/
2:0
/l:0/,,I. oszt . B.L.M., biró Krausz . Ideális labdarugó - id őben
gy ő zelmével már behozhatatlanul vezet a S Z AK a bajnok вбgban.J:
K őrö вi kapus, Paka ki é s Tóth II . / SZAK /, valamint Jetid és
Tihar~vi /Or/.
A Szentai AK a Tiszai-csoport bajnoka , még ha a hátralév ő
mérk ő zését el is veszti a Dulcis ellen . A tabella á llá вa
az
év végén : Szentai АK 19, Dulcis 14 , Gradjanski 12,
Topolyai
JAK 10 , Verbászi SC 9, Radnicki SK 8, "Playa zvezda." 8.
1931 . december 31-én Szilveszter - estet rendezett a SzAK
az Eugenban , kabaréel őadással egybekötve . Szerepl бk : Weber Károly, ifj. Tolmácsy István, Dalba Jen ő , Boros Cunci, stb.
Schür б Rrnő szinházi fodrász , aki már évtizedek óta brillírozott maszkirozásaival, most is kiválót alkotott. Az estet Buba
la Ignác rendezte.

Jegyzet ik
/1/ A klubot "Ezra"-nak nevezték, Ezra./E ѕdrá в/ zsidó ir"tud бról, aki Le. ezredév felén Mdzes törvényét mutatta be
a zsidó népnek ѕ fogadtatta azt el vele, s aki theokratikus államot szervezett, ami bizonyos zsidó faji . elzárkó
zápt eredményezett.
/2/ A Szokol-egyesület alapítására és az els đ vezet б ségek sze
mélyeire vonatkozó adatok, Milorad Vukov személyes közlésén alapulnak. Nevezett 1927-ben Amerikába távozott, s
1971-ban Zent án, rokoni látogatáson tart б zkodott.
/3/ A sporteszme propagálásának cél.jáb6l. Fischer és Krausz,
ѕ žabađkai könyvnyomda /Senoe utca 12.sz.a./, NIazi б Andri
Ja neves sportember .f еІіІбв szerkesztésében, 1922. július
31-én, meginditja a "Jugoszláv Sportélet" cimü, magyar
nyelven megjelen đ lapot, amely egyben a Szabadkai Labdarú
.gб-Alszövetség hivatalos lapja is volt. A lap rendszeresen értesítette a sportszeret ő publikumot az összes
sportágak eseményeir ől /jelen monográfia adatai egy részé
nek dokumentációja gyanánt is szolgál/ és irányítani kivárta a sportközvéleményt Vajdaságban,hogy a sport magasz
toe eszméjét ne csak ebben a kezdeti id đ szakben, de a jöv бben is diadalra vihesse. .
/4/ Ett ől az id бponttól kezd бd беn már igen pontosan rekonstru
álhatбk a zentai sportesemények, a Jugoszláv Sportéletb ől és az akkor újonnan inditott "Sentai Ujjág" számai bб l.
/4a/ oldalusz" : aszimetrikus melluszds, az els őnek mozgatott
kar oldalának el őretolása, a népi u. n."kutyázásból" fejl ődött ki.
/4b/ I.b. csapat - tartalékcsapat

az
/4c/ komb. v. kombinált csapat: az els б csapat, valamint
I.b. csapat vagy ifjúsági csapat tagjaiból - rendszerint
sztik ѕ égb бl - összeállított együttes.
/5/ A "Jugoszláv Sportélet" 39., 40., 41., 42., 43. és 44.szá
mai, 1924 • október 14-t бl 1924. december 2-ig hiányoznak..
Ezekben van az eszi labdarúgó-mérk ő zések végtabellája is,
amelyet ennek következtében nem ismerünk.
/6/ Ugyanezt a népszinmüvet adták el ő november 9-én ugyanazok
a idikedvel бk, akkor az Ipartestület lábbelikészit ő- szakosztályának rendezésében.

134.

FI R R Á 5 0 К
1. A "Zentai Hirdet đ " 1919
/lnagyaX nyelven/

.

ев

1920

.

é vekbeи

megjelent в zámai
.

A "Jugo е zláv Spartélet" Szabadkán , 1923 áprili еától 1924
deoemberéig megjelent számai /magyar nyelven!.
A "Sentai Ujság" 1923 - 1930 években megjelent в zámai,
/magyar nyelven/
A "Sentai Friss Ujsá . g" 1928 - 1931 években mejelerit в zámai
/magyar nyelven/
Sportesemények alkalmával készített eredeti fényképfelvéte
lik.
A feljegyzések idejében 416, egykori sportolók feljegyzése
i és visszaemlékezései.

~

Tárgymutató;
Sport Egylet 6.,7.,8.,9.,10.,ll.old.
"Ezra" zsid б ifjüsági csapat 8.,9.,11.,10Lold.
Zentai Ifjúsági Csapat /ZICs/ 8.,9.,10.,11.,14.o1d.
Munkás TK /MTK/ 10.,11.,14•old.
Famunkások TC /FTC/10.,11.,14.o1d.
Zenta-Újfalusi Futball Csapat /ZUFCs/ 10.,11.,14.o1d.
Szentai Labdarúgó Ifjúság /szLI/ 10.,11.,14.,18.,19.,20.,
29. old.
Amateur 10.,11.,14.o1d.
Olympiai-bizottság, olympiai-alap és rendezvényei
19.,
21.,26.,43.o1d.

Szokol egyesület 7.,9. ,10.,14.,16.,17.,23.,26.,38..,43., 44.,
-

46.,47.,48.,51,53•,62.,66.,76.,79.,80.,87.,91.,92.,94.,98.,
99.,100.,104.,105.,106.,107.,108.,109.,120.,121.,126.,127.,

129.,132.old.
Szentai AK: labdarí.gás 15-24.,28-48.,50-56.,58-109.,111-120.,
122-133; birkózás 24.,25.,26.,27.,28.,29.,37.,39•,40., 42.,

48.,49.,57.,72.,89; kézilabda 45.,46.,54.,55•,58.,78; úszás
96.,127.,128; atlétika 69.,89; korcsolya 37.,38.,48., 74.,
87.,88.,98.,99; tenisz 63.,66.,114.,128; asztalitenisz
/ping-ping/ 100.,101.,119.,120.,121.,122.,123;vizilabda 110.
113.,114..,115.,127.,128.o1d.

Radni č ki SK: labdarúgás 48.,61.,63.,67.,69.,70.,71.,73., 75.,
76.,77.,78.,80-87.,89-101.,103-106.,108-120.,122-127., 129-

133; kézilabda 67.,72.,78; birkózás 62.,64.,67.,73.,74.,.76.
85.,88.,97. ,98.,99.,100.,101.,102.,104.,105.,118.,

119.,

120.,130; atlétika 65. old.
Slavija 22.,26.,27.o1d.
Viktoria 26.o1d.
Spárta 27.o1d.
Törekvés 29.,31.o1d.
Vasutasok SE 30.o1d.
Fehér csapat 10.,11.old.
Egyetértés 10. ‚11. р 1d.
Keresztény Kereskedő Ifjak Egysületének sportszakosztálya
12. old .
"Vojvoda Мiši ć " labdarúgó egyesület 9.old.
Zsidó Ifjúfiági Egyesület 18.,19.,23.,25. ‚27.,28.,33.,36.,
38 . , 40 . old .
Gradjanski 52.,53.,54.,55.,56.,57.,59•old..
Tiszapart 54.,56.o1d.
Concordia 69.,72.,73.,76.o1d.
Spárt а 69.,70.,71.,72.,73.,78.,79.,80.,82.,83•.,84.,85.,87.,
90.,91.,92•,93.,113.o1d.

ZITA /kés őbb KAC/ 72.,73.o1d.

°Hágiboro7421,440145 . ,46 .,5 1 .,5 2 .,53.,54.,55.,57.,58.,59.,
60 .,63.,76.,87.,88.,101. old.

Jugoszlávia 113.,114.,115.,116.,117.,125.,130.o1d.

"Tizenegy ördög " 115.,124. old.
"Bela zvezda" 130 ., 131. old.
Cigányzenéazek 83.,84.,105.old.
Asztalosok 105.,125.o1d.
Cipé в zek 105.,125.o1d.
Sof őrök 105.o1d.

Aranyifjak 107.o1d.
Borbélyok 125.o1d.
Tornyosi SK 127.,128.o1d.
F őgimnáziumi labdardgó - diákmérk ő zések 15.,20 ., 21.,26.,27.,
28.,29.,36.,85.,87.,90.,104.o1d.

Tenisz Klub 68.,69 .,70.,74.,79., 80.,81 ., 82.,84•,89., 90.,
92.,93.,94.,95.,96.,98.,100.,103.,106.,107.,108.
110.,
111.,112.,113.,115.,116.,118.,121.,127.,128.,129., 130 .

old.
Atlétika 14.,15 ., 18.,25 ., 30.,57 ., 60.,65 ., 69.old.
Box 15.o1d.
Evezés 66 .,113.,127.o1d.
Repülés 83.o1d.
Torna 9 ., 10.,18 ., 26.,30.,36•,43 ., 48.,88.o1d.
Birkózás 12.,14 ., 15.,23 ., 24.,25 ., 26.,27 ., 28.,29 ., 36.,37. ,
38.,39.,40.,42.,48.,49.,57.,62.,64.,67.,72.,73.,74.,76.,
85.,86.,88..,97.,98.,99•,100.,101.,102.,104.,105., 106.,
118.,119.,120.,130.o1d.
Tenisz 13.,58.,59•,60.,63.,66.,68.,69.,70.,74.,79.,80.,81.,
82.,84.,89.,90•,92„ 93.,94.,95.,96.,98.,100.,103., 106.,
107.,108.,110.,111.,112.,113.,114.,115.,116.,118., 127.,
128.,129.,130.o1d.

Sakk 36.old.
aztalitenisz 100.,l0l.old.

t

sz" 13.,14.,20.,30.,96.,127.,128.o1d.

Halászat , horgászat 48.,60. , 90.o1d.
C вerké в zet 63.,81.,93. ,94.,103.,105.,110.,111.,112., 113.,
124.,125.,128.o1d.
Motor, motorsport 39.,40 ., 41.,44. , 60.,68 ., 79.,90.,
93.,

130. old .
Kerékpár 67.,96.o1d.
Lósport 47.,97.,111.,116.,118.,131.,132.o1d.
Kézilabda 14.,19 ., 44.,45.,46. , 52•,54.,55 ., 58.,60.,
67.,
72. old .
Röplabda 127.,129.o1d.
vadászat 34 ., 38.,39 ., 48.,49.,50 ., 69.,73 .,74.,87.,95., 97.,
100.,107.,1°18.,119.,121.,123.,132.old.
Céllövészet 56.,68.,70.,71.,98.,114.,116.,126.,128.o1d.
Sportpályák é pité ѕ e, léte вité ѕ e kib ővitéee, karbantartása
11.,12.,13.,15.,23.,25.,26.,21.,28.,29.,31.,33.,36•,50.,
51.,67.,68.,95.,98.,109.,111.,115.,117.,121.,127.old.

Kultúrtevékenység:
old.
Sport Egylet -.népkerti mulatság 1919. VI.29.
6.
Sport Egylet - népkerti mulatság 1919.VIII.15.
6.
Sport Egylet - " A régi szeret ő " 3.f.szinmü
1920.II.2.
6.
Sport Egylet - " Gyimesi vadvirág " szinmü 1920.IV.5.
6.
Sport Egylet - népkerti mulatság
. 7.
Szokol-egyesület - akadémia 1920.XII.1.
7.
Ker.S.er . Ifjak - SzAK - " Válóperes hölgy" vigj.
1923.V.20.
15.
Ker.Ker.Ifjak - SZAK - virágbál 1923.X.7.
21.
Ker.Ker If jak
SzAK - Mű soros est 1923 XI.11.
22.
Szokol-egyesület - kabaré 1923.XII.1.
23.
Ker.Ker . Ifjak - SZAK - kabaré 1923 . XII.25 .é s 26-án
23.
Ker.Ker.Ifjak - SzAK - kabaré 1924.I.12.és 13-án 24.
SzAK - Kanizsai SE - "Mágnás Miska" operett
28.
1924.V.17.
SZAB - kabaré 1924.VIII.2. és 3-án
34.
SZAK - kabaré Szabadkán a Népkörben 1924.VIII.24 .
35.
SZAK - kabaré Adán 1924•VIII.31.
35.
"Gyimesi vadvirág" szinmü 1924.XI.23.
SZAK
38.
Szokol-egyesület - akadémia 1924.XI.30.
38.
SzAK - "J б éjt, Mukit" 1924.XII.31.
38.
39.
S ZAK - kabaré 1925.I.18.
SzAK - "Gyurkovics-lányok" vigj .1925 .IV.12.és 13.
41.
SZAK -"Antónia" 1925.V.21.
42.
S zAND /Szabadka/ Zentán "Luxemburg grófja"
1925.V.21.
42.
Hagibor - majális 1925.V.24.
42.
Szokol-egyesület - akadémia 1925.VI.20.és 21.
43.
Szokol-egyesület _.tornaünnepek 1925.VII.19.
44.
Hagibor - népkerti mulatság és kabaré 1925.VIII.2.
44.
Bankett 1925.X.30. és 31.
SZAK
47.
SZAK - teaest 1925.XII.26.
48.
mű soros est 1926.I.8.
Szokol - egyesület
49.
SZAK - teaest 1926.II.13.
50.
SZAK - teaest 1926.IZI.6.
51.
SzАK - teaest 1926.III.27.
51.
S Z AK - bankett 1926. VII.10.
56.
Hagibor - népkerti ünnepség 1926.VII.25.
57.
SzAK - teaest 1926 XII.16 18.é ѕ 25.
62..
SZAR - sportbál 1926.XII.26.
62.
SzAK - sportbál 1926.XII.31.
62.
S Z AK - teaest 1927.I.29. és II.12.
63..
SZAK - karnevál-bál 1927.III.1.
63.
SzAK - "A Noszthy-f.iú esete Tóth Marival"
.

-

.

-

.

.,
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SzAK - "A Noszthy-fiú esete Tóth Marival"
1927.V.8.
Hagibor - majális 1927.V.22.
Radni đki SK - fagylalt-est 1927.VI.12.
Radni čki SK - fagylalt-est 1927.VI.26.
SZAK - mulatság az tfj népkerti Kioszkban
1927.VIII.7.
SZAK - teaestek 1927.X .15 - tő t szombatonként

64.

66.
67.
67.
68.
70.
72.

SZAK - Szilveszterest 1927.XII.31.
S ZAK - teaest 1928.1.8.

74.
74.
74.
75.
80.
87.
87.
87.
88.
98.

Radni ćki SK teaest 1928.I.21. é е II.5.
SZAK - álarcosbál 1928.II.26.
SZAK - népkerti Unnep,táncver вeny 1928.VII.7/8.
S Z AK - Katalin-est 1928.XI.25.
Szokol-egyesület - akadémia 1928.XII.1.
SZAK - Szilve в ztere ѕt 19 28.XII.31.
SZAK - jelmezbál 1929.II.2.
SZAK - teaest 1929.XI.22.
Szokol-egyesület - 10 éves évforduló
1929.XI.30/XII.1.
98.
Szokol-egyesület - mulatság 1929.XII.18.
99..
99.
SZAK - teaest 1929.XII.26. és Szilveszterest XII.31.
100.
Tenisz Klub - mü ѕoros est 1930.1.25.
100.
Radni ćki SK - teaest 1930.II.9.
102.
Radni ćki SK - álarcosbál 1930.III.2.
102.
SzАK - farsangi bál 1930.III.4•
10'
Szokol-egyesület - irodalmi akadémia 1930.IV.6.
Szokol-egyesület - hangverseny Újvidéken 1930.V'25. 106.
107.
Szokol-egyesület - bá1, mű sorral 1930.VI.1.
108.
S ZAK - népünnepély 1930.VI.15.
113..
S ZAK - f agylaltest,,balalajka-zenekar 1930.VIII.10.
116.
S ZAK - tenisz- 8za kosztály teaestje 1930.IX.27.
117.
SzAK - halvacsora 1930.X.4.
117.
Radni čki.SK - pályaavató bankett 1930.X.12:
'
Szokol-egyesület - 10 éves .jubileuffii akadémia
120.
1930.XII.1.
SzАK - teaest 1930.XII.26. és . 31.

Szokol-egyesület - Szilveszterest 1931.I.14.
Tenisz Klub - mü ѕoroе est 1931.I.17.
Rádni čki SK - álarcosbál 1931.II.13..
SzAK - müso.ros est 1931.II.14.
"Jadranвka Straža" ünnepgége 1931 .VI .28.
A Radni ćki S$ az і~ jvidéki munkásotthon f еlavat"án
1931•VII.2.
Radni ćki SK - szüreti bál 1931.IX.27.
S ZAK - szüreti-bál. 1931.X.4.
S ZAK - teaest 1931.XI.21. '
SZAK - Szilve в ztebe вt 1931.XII.31.

121.

121.
121.

122.
122.
126.
126.

130.
130.
131•

133.

Különféle :

A régi, magyar egyesületek újraalapitása
1920.XI.14.

Biróte вtület
Kabaré-mérk ő zés
Ifjúsági b а jnokѕ ág

Filmf elvétel Zentán
Kötelez ő orvosi .vі zѕg іаt az ifjúság részére
Old-boys kabaxémérk ő zé в
$Z AS-Radni ćki szurkol бk mérkőzése

' 7.

13, 62.
43, 65.
70.

82.,
88.
108.
125.

A KÉPEK d Ет YGEKE

Zenta, 1920. decenitir
novemberben megalakult Soko1 Egyeettiet vezetöi a_
fbrf itagokkal .
Ва1тđ1 jobbra, az а11 đ sor: Slavko Vukov, Miroalav
Erdeljan, Ivan Pecarski, Irlilorad Aradeki, Mtleta Plešti ć ,
Budi Prekajski Nikola Grujin, Nenad Vuji č , Milorad Vuji č i ć ; ü1đ sor Todor Marjanov, Djura Bordjoški, lekar Ruevurm ( sekretar ), Emi1-I+ii1e Herceg ( вtarešina), Milorad Vu
kov ( иасеlи iк ), Nikola Slavni ć , Dušan Erdeljan; е1о1: Danilo Éraиovač ki, Vasa Pavlovi č , Nenad Bordjoški.
1.

A

,

:

A Szentai AK btrkozb csapata 1924 -ben.
A fels đ sorban T đth, Gruik, Spekla, Recskb, Sternberg; az als đ sorban $únig (trbner), Keczeli Bruckner
(szakosztályvezett» .
,

A Szentai AK abdarug đ csapata az 1924 špr. 2d --án
megtartott В zaaadkai Amateur elleni шёгkt%zёвг .%1 Balrbl
jobbra, tels б sor: Laki István (trbner), Féreaczi Pš1 (el
nđk), Kukli ѕ István, Rácz Szab đ Ferenc, Szabó Iт ., Kukliј
Károly, Dancs đ , Simon Mihály (vezet đѕ bgi tag), Nagyabonyi .
(vezet д abgi tag); kđ z8ps đ sor: Kovác в , Krausz, GEi1; alab
sor: ladler, Rosenteld, Szabb I.
,

.

.

.

Zenta, 1926.+ aug. 14., 15. be 19. - Teni8zverseny
becsei bѕ t бгбkkaniz е ai vendbgjštbkoáokltal. Bairbi jobbra,šllnak: dr Кollb D$ne в , Bokor Bbla, Н ei в zhr Gyurgyo
vbnszki Aurbl, Tati ć Mira, Gind°г ; Paja Slavnié, Е 1 nt
Jenđnb Galambos Galambo еnb dr Djura taovi ć , Gfndеr
nb, Dudšв Emil; Ulnek: Bokoгnb szttl. Vuji č Vera, dr Taba
kovi ćnb Dobos Lili, Weisshut Mariann..
,

,

,

Zenta, 1927 tavaezán.
A z ujonan alakult 1:adni čki esa зatáriak jAtbkoaai:
Blagojev varga,Faragđ , Ullmer, Bata, Hisser Erdeljan,La
katoa II., Lakatos I., Ujházi, Kđrđai.
,

,

"

Zenta, 1927. szept. 18.
A Radni. č ki Is & Szentai AK nđ i kbzilabda (ha^.enna).
csapatai. Balrđl joobra, állnak: Bruckner Aladár (SZAK vi
T đth Erzei R), Fendrik Eta (R), Kecskb в
zet6sbgi tag
Vera R), Rosen3eld Gy'drgy ( SzAK edz đ ), Tbth Margit (R),
Kovács rzsi (R), Kovács Ilona (R), Wolland J đ zaef ( Radn3 č ki едгб ); tbrdelnek: rтerbnyi Bđeke (Sz), Caabai Eta(Sz,
Matykb Marcella ( 8z), Horcšth Etelka ( Sz), Lđvaey мanуΡ i(Sz
Bokros Mária (Sz), Balogh Eta (Sz); е1đ1: Farkaв r'saršti
r;rzabbet ( Sz), Renkb duci ( н).
.
),

(

(

Zenta, 1930. julfu в 15.
A Szentai AK vi2ilabda e в apatai, az 311b в orpan a
kék -г ehbr csapat: Тоlтасву Iatván, riévbr Dezsđ , csi nesák
Lајов , Bцršn Géza, J~ mbor ~ lembr (vezet ő ), Tripolszky
lstván, Тоlт~ св уΡ Gbza, Kelemen Károly; az ц1 ő sorban z đld
вárga eaa~at: T đth Abonyi '1'ib0r, Gallb Tmre, Horti Јапов ,
Zentai Lászl đ , Sztrilich ВёІ ~ , Bruckner Aladár, Gyetvay
Gbza; el đl: Homolya Antal.
Zenta, 1931. máreiu и 15.
A zentai aв ztaliteni в zez ők kbpe a Szabadka elleni
mérkőzbsrđl. Balról jobara, А11đ sor: Webel Jozsef,Tolmácsy Iвtván, Gyetvai Gbza, Simon Mihály, i'ripol в zky Iвtván
Alekeandar Jenovac, Hevbr Dezs đ ; е1đ1: Pethđ Margit, Zentai Frigyes, Webel Joz в efnb.

ZENTA MONOGRAFIA]A 22/A

ZFNTA MONOGRÁFIÁJA 22/A

ZENTA MONOGRAFIAJA 22/A

ZENTA MONOGRÁFIÁJA

22 /A

L THURZO EMLLaKFUZET. Thurz đ Lajoe halšlšaaé tisedik avfвrdul đ j8ra. (Szeré. Szeli letvš к )

13, Erdelyi letvaa: BIBLIOGRAPTJA BEN ĆANSKIH

IZDANJA. Knjile,

br•šU?е ,

periodika i тazrled

nice.

JOVAN DJORDJÉPIĆ . Роиодва ввпдееенавдгвиј lвв
etrti (Ur. Božldar Kovač ek)

~

ADALLEOK ZENTA KONYVTERELETENEK TORTENET ЕЯЕZ.
Az adatokat öвв zesyцjtötte Brdalyi letvša вв
Katona Pš1.

Prva depunska вveeks, 1969.

Szeli letvšsi: EGY VERSIRO SZOCIALISTA A 3ZdZAD
ELEJEN
~
ŠTAIdPA 0 BLIKARSKOJ KOLONIJI. B1b І iвira2'1 ја
č lаааУа •bjavljeniц • el'ikaтek•j 1с•1•а1 ј 1
pevodoi девенвјвд lđај l ое •sn3vaa ~a.
Szeli I вtvšY: 1lAJTEN ?I ZENTLN.

SENĆAN5KE TEIE II RAZNII GRANAMA KOLEKCIONARSTVA
F11ate1šja, тiuвizaatika, ez libris-i iti.
(IIr. Erielyi letvик )
ZENTAKORKYEKI HEPBALLADSK
дт Buršay Вđ1а syujtđsв
3ZLRAZ KCGÉI, ORES VLLtt
дт ВцгАау Вđ1а , Fšbri Jeni ае Tripolezky Geza
~уцјнđве
đ~ Т SZIVLRVLNY KOSZ OROZZA AZ EGET
дг Вцгšау Вđ1а I. Fšbr1 Јеа1 69t1jtbee.
Szirkieztette Trlpel вzky Gđza.
RUK K OLNAK A 3ZÉP ZENTAI LEGÉNYEK
дт Bnršsyy Вđ1а , Fšbr1 Јеа1, Tripoiesk Gaza đe
Ввдвг Gb вa aynjtđвe
ISTORIJAT MOSTOVA KID SEfiTE
Povвd•a •tvaraaja п•вна 1963. ‚ediae
1.. TZBORI. II SENTI - 1963 - VdLASZTdSOK ZENTE3i
(IIs 19 б 5; III п 1967; IVs 1969)
11. SENTA. Privrednl 1 tnrlatlč ki vedlč .

Tri izdanja.

12' ЈОРАН MUŠKATIROVI Ć .

Sazta,ili M1liv в je Gađ ovl ć 1 Erdelyi I'etvas
Faka1a11 tri piaas.

гдеlуl Ietvaa - Чвј iвlаи Jeakвvi ć s BTBLIOGEA
FIJA PISACA 3ЕИСАНА - A ZENTAI IROL BIBLI ĐGBI
FLiJA, 1968.
SEDAISTOPE1?E3ETGODIŠNJICA SENT3.
D вbee Јва• в : ZENTA AZ LR1rЛERMELBS ÉS POLGLRO
SIDLS KTALAKULLSLNAK IDe5Z1KLBAlF
Тт1 рΡ оl впку G đпa - Asidruekđ Kšrвly: AD2
Okt'beni tвrraialsa 5•. švfвгdnl đj&a.

•Aк

ZENTAI RELYI3MERETT КÉРЕК .
A ZENTAI A

RFS3TÓK ES LIBRISEI.

Dвb•в Јвавв : SENĆANSKI KOMUHTSTI 1919 -1941.
ZENTAI KOMiEtГNISTYt.

Tnipolozky Gđsas ZENTtTOL $ANGONYIG
8еп Szab' Jša•в đlet•.
Szakely Ii.wIAL'LRA ITÉLV3
Kat•аа Pš1: IEGG7ÓZÓDEBBÓL TETTEI
dr Geri

letviiгa elete

Е 1 đ kZ s

z

tžl

et

b

e

a
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