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sport. 

A szegedi sport 1912.-ben. 

(Saját tudósítónktól.) Ha visszapillantást 
vetünk az 1912-ik év sportéletére, ugy jóleső 
örömmel megállapíthatjuk, liogy Szegeden 
épen ugy, mint a müveit nyugaton általában, 
óriási fejlődésnek indult az emberi sport. És 
amint a sportnak másutt is a labdarúgás 
szerezte meg a híveket, a tömeg szimpátiá-
ját, Szegeden is a footbailsport az, mely fel-
rázta a társadalmat eddigi közönyéből és 
szinte divattá tette a sport szeretetét. Nálunk 
már régen üziik a tornázás, vivás és evezés 
nemes sportját, de ezelk egyiike sem tudott 
nagyobb hullámokat verni, talán azért, mert 
az illető sportegyesületek túlságos csend-
ben, szerényen meghúzódva, sokszor exktu-
siv körükben fejtenek ki működést, talán 
azért, mert eddig a .közvélemény nem ismerte 
fel annyira a sport nagy áldásait, a sport 
nagy szükségét. Az 1912-ik év fordulópontot 
jelent a szegedi sport történetében és remél-
hetjük, hogy tmost már minden nálunk űz-
hető sport el fogja érni azon fokot, melyet 
Szegedtől, az ország legnagyobb városától, 
mindenki méltán elvár. 

Alább közöljük a szegedi sportegyesü-
leteik 1912. évi működésének történetét, fej-
lődését és jövő terveit. 

SZEGEDI ATLÉTIKAI KLUB. 

Kétségtelen, hogy a SzAK, — amint rövi-
den, sportnyelven, de becézve is nevezik a 
klubot, — fejtette ki a legintenzívebb sport-
életét, kétségtelen boy a SzAK óriási sport-
tevékenységével felelt meg lejobban egy 
sportegyesbe! hivatásának. Kora tavasztól-
késő őszig minden vasárnap megrendezte ér-
dekesnél-érdekeselbb football-mérkőzéseit, me-
lyek szépsége, érdekfeszitő és lelkasitő voná-
sa annyira lebilincselte a szegedi közönséget, 
hogy vasárnap délutánonként legkedvesebb 
szórakozó helyévé a SzAK football-pályája 
avanzsált elő. Ezer és ezer néző, a város in-
telligenciájának szine-j ava a iSzAK inedS-
csein adott- egymásnak találkozót. Különösen 
az keltette a spor-szeretők körében a legna-
gyobb örömet, bogy oly igen sok sportlady 
lett rajongó hive a labdarúgásnak. A SzAK 
a fokozatosan megnyilvánuló érdeklődést 
ügyesen tudta meghálálni, amennyiben fo-
kozatosan nivósn ál-ni vósabb mérkőzéseket 
rendezett, melyek nem egyszer nagy erőpró-
bára kényszeritették dédelgetett footballis-
táit. 

A fentiekből is kitűnik már, bogy a 
SzAK főleg a labdarúgás sportját kultivál-
ta, 37 nyilvános mérkőzést rendezett, melyek 
közül megnyert 22,. vesztett 11 és eldöntet-
lenné tett 4 meccset. Adott 100, kapott 66 
gólt. Megnyerte a nagyváradi dij-mérkőzés 
II. diját, egy remek kivitelű órát. Legszebb 
mérkőzések Tatabányával és FTC I. b-vel vi-
vőt t- küzdelmei voltak, melyeken a SzAK 
csapata brilliáns technikájának és a klub 
szineiért való páratlan lelkesedésének hü bi-
zonyítékát szolgáltatta. Ezen kivül a SzAK 
II. csapata is állandóan működött és a.nyári 
hónapokban szépen szerepelt, Tisztviselők és 
Fehér csapata. 

Atlétika terén -a pályaviszonyok követ-
keztéim, sajnos, nagyon stagnált az élet. Nem 

lévén megfelelő tréningül,ely é-s öltöző, a ta-
nok az atlétikát nem igen ambicionálták. 

Igy is azonban néhány fiyelemreméltó ered-
ményt értek el atlétái. A SzAK általa meg-
rendezett. kerületi versenyén megnyerte a 
magasugrás első diját, okkupált több má-
sodik helyet. Szépen szerepelték az atléták 
Újvidéken és Pécsett. Előbbi helyén meg-
nyerték aj 100 -méteres (sík-futást, gerely-
dobást és stafétát, iutóbbi helyen pedig főleg 
Zsiday és Kéry tűntek ki. Mindketten a 
SzAK legjobb atlétái. Birkózásban csak az 
egyedüli Ormós -szerepelt, aki azonban a. ke-
rület legkitűnőbb könnyűsúly,u birkózója. 
Megnyerte Szabadka és Na-gykikinda váro-
sok bajnokságát. 

A jövőt illetőleg a SzAK a legszebb au-
-spiciuinok -elé néz. Sporttelepének ügye igen 
jól áll a városnál. Biztosra vehető, hogy az 
új vezetőség munkától meg nem riadva, a 
kora tavasszal felépítteti a tribünt és általá-
nosságban rendezi a pályát, A footlballisták 

nagyobb és megművelt pályához jutnak, az 
-atléták minden komfort felett fognak rendel-
kezni és a pályarendezéssel kapcsolatban 
mj sportág is talál otthont, a laivn-tennis. 

Épen mostanában vette programjába a 
SzAK a tornázást és vívást is. Minthogy az 
állami főgimnázium tornaterme rendelkezé-
sére áll, újévtől kezdve élénk élet indul meg 
vivás, tornázás és birkózás terén. A tornate-
remből az idő enyhülésével kivonul a gárda 
ismét Isten szabad ege -alá és folytatódik a 
nemes munkálkodás ott, abo-l decemberben 
abban kellett hagyni. És tekintve az-t, hogy 
a SzAK csapata rooranizii.lva, a tavaszra jobb 
lesz, mint valaha és azt is tudva, bogy ifju-
sái viadalok szervezésével atlétáktól szintén 
hangos lesz az ujszeedi pálya, a legnayobb bi-
zalommal és reménnyel vagyunk eltelve a 
-SzAK jövő tevékenysée iránt és alig várjuk 
azt a pillanatot, amikor ismét -ezrek má mó-
ri tó diadalorditáshan törnek ki egy SzAK-
gólra, 

SZEGEDI TESTGYAKORLÓK KÖRE 

1912-ben alakult és főleg a football kulti-
válását tűzte ki céljául. Az uj alakulásra 
meglehetős szükség volt, mert a SzAK igy 
helybeli ellenfelet kapott', ami a szegedi foot-
bailsport színvonalának emelésére csak üdvös 
hatással lehet. Kezdetben természetesen gyen-
ge eredményeket mutatott fel. d-e ősszel a baj-
noki mérkőzések során szenzációs sikerekkel 
operált. Ezidősz-eriut a szegedvidéki alosztály 

.bari, a Bácskával egyenlő sport-számmal, a 
második helyen áll. SzTK első csapatán kivül 
még bárom csapatot szerepeltetett. Jövőre az 
egyesület szói) programot iparkodik összeállí-
tani, melynek során több fővárosi csapatot is 
óhajt mérkőzésre megnyerni. Labdarúgáson 
kivül az atlétikát is intenziven fogják kulti-
válni. A tavasszal mezei futóversenyt és 
azonkívül atlétikai viadalt is rendeznek. 

SZEGEDI TORNA EGYESÜLET 

Városunk legrégibb ós intelligens -sport-
egyesülete nem fejtheti ki azon nagyobbmér-
vü tevékenységet, melyet kifejtenie kellene. 
Pedig kitűnő,, képzett gárda áll rendelkezé-
sére, mellyel -szép sikereket érhet el. Igaz, 
hogy az 1912. év folyamán határozott fejlődés 
konstatálható. Tornászgárdájával propagan-
dát csinált Kecskeméten és Nagykikindán, 
továbbá részt vett a kolozsvári nagy jubileu-
mi tornász-ünnepségeken. Különösen kieme-
lendő (egyik tagjánlaki' Herczeg Istvánnak, 
fényes szereplése a-stockholmi olympiádon, ki 
a dicsőséges reprezentatív tornászcsapat ver-

senyében is részt vett. Ugy tudjuk, hogy a 
Tornaegyesületben most van folyamatban 
egy egészséges mozgalom, mely sejteti, hogy 
jövőben intenzivebb sportéletről lesz módunk 
beszámolni. 

SZEGEDI VIVÓ EGYESÜLET 

Armentani Ede vívómester általánosan 
elismert kitűnő keze kiváló vivógárdát nevel. 
Legjelesebb tanítványa Schenker oZltán fő-
hadnagy, ki a stockholmi olympiádon az 
egyéni kardverseny negyedik helyezettje lett 
ós akivel egyedül sikerült a világbajnok 
Fuchsot legyőzni. A világhírre szert tett kard 
csapat sikeréből is tetemes részt kér ki ma-
gának. A Vivóegyesületiben állandóan szor-
galmas vivás -folyik. Legalább buszán láto-
gatják a vivóórákat és talán mondanunk sem 
kell, bogy ismét kitűnő versenyanyag képző-
dik. Tervbe van véve -egy február közepéig 
•megrendezendő házi verseny és amennyiben 
a politikai viszonyok megengedik, a szokásos 
nagyszabású országos verseny sem fog elma-
radni. 

SZEGEDI OSOLNAKAZÓ EGYESÜLETEK 

Azt hisszük, elegendő mind a bárom sze-
gedi evezős Klubról egy cirn alatt megemlé-
keznünk, mert -mind a -bárom egyformán tá-
voltartja magát a komoly versenyzéstől. Ha 
az evezős egyletek csak azért vannak, b-ogy 
tagjaiknak a sportok egy ágában sem lelhető 
legnagyobb élvezetet nyújtsák, ugy mi dol-
gaikba be nem avatkozhatunk. Elvégre bel-
ügyük, ha csupán szórokazásból eveznek. 
Mégis jobb -szeretnők, ha evezőseink sportsze-
rű versenyzést kultiválnának, mely -esetben 
talán mi is ott tartanánk már, ahol a néme-
tek, akiknek vidéki evezősportja a fővárost 
ba felül nem inni ja, de mindenesetre eléri. 
Akkor talán a magyar evezőssport a nemze-
tek vetélkedésében jobban állaná meg he-
lyét, amint ez legutóbb stokeholmiban volt. 

Weil Ödön. 

o Torna. A szegedi tornaegyesület szom-
bati nagysikerű disztornáján a hölgyek csa-
patában közreműködött: Szigyártó Erzsi és 
Schaffer Maca is, kiknek neve tévedésből ki-
maradt. — Az egyesület a. téli hónapokban 
igen élénk tevékenységet fejt ki. Február el-
ső napjaiban ismét disztor-nát fog tartani, a 
melyen a legjobb tornász babérkoszorút kap. 
— A szinházi sport előadás iránti nagy ér-
deklődés arra indította a vezetőséget, bogy a 
jövő év április havában a budapesti reprezen-
tatív csapat bevonásával ismét egy ilyen fé-
nyes sikerű tornaünn-epélyt rendezzen. A 
nyilvános fellépéseket mindig társasösszejö-
vetel követi tánccal egybekötve. — A mosta-
ni szép siker hatása alatt többen beléptek az 
egyesületbe. 

fi 

Dr. Székely Vilmos 
ügyvédi irodáját 
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