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A Szeged i Atlét ikai Klub t ö r t é ne t e 1924-ben. 
Irta: fiábor Arnold. 

Ha a SzAK az elmúlt esztendőre visszatekint, j a'lélikáhrz fűződik. Az atléták 
jóleső érzéssel állapithatja meg, hogy munkája 
eredményes volt, hogy hiva'ásának magaslatán 
állott. A SzAK tudvalevőleg zászlóvivője a 
magyar vidéki sportnak. Mint ilyen, páratlan 
energiávM a sportolók százait küldte a gyepre, 
a salakra, a birkózó-szőnyegre, az uszodába s 
tagjai mindenütt becsülettel lobogtatták meg a i 
piros-fekete zászlót, dicsőséget szerezve annak I 
sz egyesüle'nek, amely annyi gond és baj j 
közepette, nyolc működő szakosztállyal rendel-
kezve, példát mutat az egész országnak, hogyan 
kell sportolni. Sorakozzanak hát csatarendbe a 
számok és adatok, beszéljenek a győzelmek, az 

egész tömege 
kora tavasztól késő őszig ifj. Ottovay Károly 
és Horváth Pál (hosszú tívos) lelkiismeretes 
vezetése alatt készültek a versenyekre és hogy 
milyen eredményekkel, ime : 

Indultak 21 versenyben, 

nvertek L I L I I L IV" V " i k d iÍa t 

nyertek 8 8 7 1 3 4 2 2-őt, őszesen 197-e'. 
Védik a következő vándordijakat: Dorogi, 

Papp Dénes (Szolnok), Vekerdi (Hmvásárhely), 
Kovács (MASz) Csongrád vármegyei. 

Nyertek 12 kerüteti bajnokságot, 8 szeniort, 
4 ifjúságit, 6 csapatbajnokságot, 4 szeniort, 2 
ifjúságit. 

eredmények, elevenedjen meg emlékünkben, ) Működő atléták: 100—200 méteren: Ifj 
mint tör a karcsú Solti a kapu felé, mint i Ottovay Károly, Orbán Ferenc, Sass Ferenc, 
száguld Ottovay s javítja a rekordokat, mint ; Székely Ferenc, Pártos Ernő, Klonkai litván, 
dobja ellenfelét pillanatok alatt Dobó s mint szeli . Barna Dezső, Némei Géza. 
prope'lerként a vizet Göndöcs s mind-mind ' 400 méteren: Ifj. 0 tovay K*rcly, Orbán 
azok, akik magukra öltve a dresszt, hozzájárul- j Ferenc, Schweiger Andor, Sass Ferenc, Rácz 
tak ahhoz, hogy a SzAK első lehessen a vidéken. > Sándor. 

Futball. 

A SzAK elmúlt esztendejének első fele nem 
volt eredményes. Valami fatális balszerencse 
révén elvesztette az alosztály-bajnokságot és 
ezzel egyUtt elveszett annak a lehetősége is, 
hogy beleszóljon a legjobb vidéki csapat ciméért 
folytatott küzdelembe, amely cim habár jogosan 
is jutott a Szombathelyi AK birtokába, de nem 
lehet jól megérdemelt trófea, ha a SzAK nem 
szólhat bele a döntőbe. A nyáron azután az I. 
csapat lassankint visszaszerzi a veszélybe került 
presz izst. A fővárosi I. o. csapatok sorra vere-
séggel hagyják el Szegedet s csupán a Vasasok , 
tudják megverni. Az őszi forduóban már biz- j 
tosan veri a bajnokság résztvevőit s tekintélye 
előnyével készül a taviszi fordulóra. A SzAK-
ban igen sokan futballoznak. Hivatalosan I., II. 
és ifjúsági csapat van, de ezeken fcivül is még 
40—50-re tehető azoknak a száms, akik kedv- ' 
telve űzik ezt a ma legelterjedtebb spoitot. A , 
SzAK futballsportját me> f. lelő apparátusok ' 

800 méteren: Waldberg Károly, Schreiber 
Béla, Zsombor Kálmán, Rácz Sándor, Szlo-
boda Lajos, Zsótér József. 

1500 méteren: Schreiber Béla, Sípos István, 
Ökrös János, Waldberg Károly, Mentus Miklós, 
Zsótér József. 

5000 méteren: Sipos István, Jójárt József, 
Schreiber Béla, Piilinger Rezső, Ökrös János, 
Ehrlich S ndor, Men'us Miklós, Zsótér József, 
Kucsera Ferenc. 

Gátfutás: Orbán Ferenc, Juhász Islván, dr. 
Bertényi Iván. 

Magasugrás: Orbán Ferenc, Tranger József, 
Witz Ernő, dr. Bertényi Iván. 

Távolugrás: Tranger József, Witz Ernő, ifj. 
Ottovay Karoly Schweiger Andor. 

Rudugrds: Dr. Bertényi Iván, ifj. Somlyódi 
Ferenc. 

Suty, gerely, diszkosz: Sass Ferenc, Tranger 
József, Koch József, Juhász István, Juhász Jó-
zsef, Beck Ernő. 

A SzAK-atlé ák vezetősége Pikler Ödön át-
irányították. A szakosztály é én bástyái Holtzer ! elnök, Villányi Ármin és ifj. Ottovay Károllyal 
-I-.- i _ i_» i . i i a LAI i xix_ _ j u t m . i . i -Tivadar elnökkel, osztélyveze'ő, két intéző, 
csapatkapitányok, amatőr-tréner munkálkodtak 
a futballsport fejlődésén. 

Az 1. csapat bajnoki és dijmérkőzést játszott j 
16 szor, győzött 10-szer, eldöntetlen 3-szor, 
veszteit 3-szor, adott 51 gólt, kapott 19-et. • 

Az I. csapat barátságos mérkőzést játszott 
19-izer, győzött 13-tzor, eldöntetlen 5-ször, i 
vesz ett l-szer, adott 69 gölt, kapo t 14-et. j 
Leghíresebb meccsei voliak: SzAK—MTK 2:2, 
SzAK-BTC 1:1, S*AK-KAC 1: 0, SzAK-
Zugló 3:2, Vasas—SzAK 1 :0, 4:0, SzAK— 
Kecskeméti AC 4:0, SzAK-Belgrád 4 :0 ,2 :2 , 
SzAK— Zombori Amatőr 5:1. 

A II. csapat bajnoki mérkőzés játszott 7-szer, 
győzött 5-ször. eldönte len l-szer, vesz'ett 
l-szer, adott 18 gólt, kapott 5 öt. 

A II. csapat barátságos mérkőzést játszott 
8-szer, gyö/ött 6-szor, eldöntetlen l-szer, vesz-
tett l-szer, adott 28 gólt, kapott 12 öt. 

Az ifinsági csapat bajnoki mérkőzést játszott 
8-szor, győzött 6-szor, eldöntetlen 2-szer, adott 
26 gólt, kapott 3-at. 

Az iffusági csapat barátságost mérkőzést ját-
szott 6 szor, győzött 6 szor, ido t 26 gólt, 
kapott 3 at. 

összesen játszottak a csapatok: 64 mérkő-
zést. Győztek: 46-szor, eldöntetlen: 12-szer, 
vesztettek: 6-szer, adtak 218-at, kaptak 46gólt. \ 

Az I. csapat tagjai: Bartzer, Beck, Horváth 
I., Horváth II., Ruzils, Csáki. Simóka, Vezér, 
Solti, Martonosi, Megyeri, Ábrahám, Félegy-
házi, Ördög. 

A 11. csapat tagjai: Váradi, Szabó, Kónya 
II., Klonkai, Juhász I., Horváth II., Juhász II., 
Ku'inyi, Polyák, Kónya I., Lapu I., Pollák, 
Bodó, Kiss, Dokto\ 

Ifjúsági csapat: Lusztig, Jeck, Stemler, Far-
kas, Bito, Gíspár, Herczeg, Lippai, Solti III., 
Prisziinger, Geréb. 

A SzAK az elmúlt évben megnyerte a ke-
rületi ifjúsági bajnokságot. 

Atlétika. 

A SzAK dicsőségteljes szereplése az 1924. 
esztendőben a rendkívüli fejlődésnek indult 

az élén a délkerület >tlélikáát ezzel a kiváló 
gárdával oly magas nívóra emelte, amely az 
ország bármely kerületével sikerrel veheti fel a 
versenyt. A SzAK-atléták eredményei (Orbán, 
Ottovay, Tranger) országos viszonylatban is 
feltűntek, a vidéki átlagból pedig kiemelkedtek. 
Utolsó szép teljesítményük a nemrégiben fezaj-
lott hat kilométeres vándordijas mezei futó-
verseny volt, amelyen fél évi kemény tréning 
után elhódították a dijit az ugyancsak dereka-
sín küzdő MTÉ-től. A SzAK atlétagárdája 
olyan kvalitásokkal rendelkezik, hogy a jövőben 
nemcsak megtarthatja vidéki hegemón áját, de 
becsülettel megállhatja a helyét az országos 
bajnokság egynéhány számában is. 

Birkózás. 

Szeretettel kultivált sportág a SzAK-ban a 
birkózás. A birkózók Zemkó János bajnok ve-

zetésével dolgoznak és ma már tekintélyes 
versenygárdával rendelkezik az egyesüle'. Az 
elmúlt évben a SzAK birkózói 11 versenyen 
vetlek részt. 

Nyer ek j 4 j' {3" ' J ' összesen 36 dijat. 
Győztek két kerületi bajnokságban és Zrmkó 
János védi a nagyközépsulyban Szeged város 
bajnokságát és a legjobb vidéki birkózó címei. 
Villányi Ármin a szakosztály vezetése mellett 
az MBBOSz déli kerületeinek ügyei is irányítja. 

Birkózók: Zemkó János, Dobó Ignác, V<st»g 
Árpád, Beck Ernő, Györkéi Lajos, Györkéi 
János, Fehér Károly, Payer Lsjos, Hegedűs 
Nándor, Hsdraba István, Gál József, Kopasz 
József, Fischer Lajos, Mandelker Ignác, Csányi 
Pál, Tóth János, Reiter József, Csillag Antal, 
Hadraba Béla. 

Úszás. 

A SzAK úsiógárdája nem régi, ez évben két 
versenyen indultak, de olyan szenzációsan szép 
eredménnyel szerepeltek, hogy egy csapásra a 
legjobbak közé emelkedtek. E két versenyen 

nyertek jg 5" összesen 37 dijat. 
A gárda tagjai: Hullmann László, Abonyi 

Pal, Sirsich Sándor, Fried István, Bánsz ki Pál, 
Barabás György, Körösi László, Balog Béla, 
Kiss László, Göndöcs Gyula. 

Torna. 

Intenziven kultiválják a SzAK-tan a tornát is. 
A nötornászok egész éven át dolgoznak, mig 
a futballistáknak téli tréningje a torna. A férfi 
tornacsspat az elmúlt évben egyszer szerepelt. 
A legjobb szegedi tornász, Spiizer Mikia is a 
SzAK tagja. A hölgyek rendkívül lelkiismere-
tesen gyakorolnak Csapó Ödön tanár vezetésével. 

A hölgycsapat tagjai: Boldizsár Eszti, Bol-
dizsár Rózsi, Boros Margit, Fehér Margit, 
Horváth Böske, Kraukaner Böske, Kohn Kató,. 
Löwensteín Manci, Meniusák Rózsi, Nuszbaum 
Aranka, Megyeri Bíske, Petrov Gizi, Salamon 
Aranka, Wilczer Irén. 

A tornán kivül élénken vivtak a SzAK-ban 
és működőit a ping-pong szakosztály is. 

Ha összesítjük a SzAK ez évi eredményeit, 
impozáns adatok tárulnak elénk: 

futball 64- szer 
21-szer 
1l-szer 
2-szer 
2-szer 

atlétikai 
Réíztvettek birkózó versenyen 

úszó 
torna 

összesen 100 versenyen. 
futballban 1 . . . 46-szor 

. . , . atlétikában l . . . 88 szor 
Nyerlek b j r k ő z á s b i n j . . . 14-szer 

úszásban . . . 18-szcr 
összesen 166-szor. 

atlétikában 1 . . . . 109 
Helyezés birkózásban S . . . . 15 

úszásban ) . . . . 19 
Összesen 143 

Dióhéjban ez a SzAK 1924. évi története, 
dicsőség a múltra, reménység a jövőre. 

A rég nem láiott Meisseni, Wiener Werkstatie, Rosenthal, Eichwaldi, gróf Thun, Elbogen, 

Pirkenhammer-porcellánok megérkeztek és a legnagyobb választékban kaphatók a 

HIRTH JÁNOS 
Porcellánáruházban Kárász-utca I. 
Műtárgyak, edények, egyes darabok és legnagyobb garnitúrák. Moser ametiszt és 

belga Baceara csiszolt üvegkészleiek. 86 

Zsurokra, ebédekre és estélyekre a legelegánsabb 
kölcsönedények. Modern képkeretezés. Teleton: 2-65-

Stinnesféie porosz öntödei koksz 
és elsőrendű 

Szegedi Bankegyesület 

valamint prima 
mázsánként 47000 koronáért, aprítva 57000 
koronáért, a város terüle én hazaszállítva. 

Kossuth Lajos-sugáruti telepén. 
194 Telefon 16—47. 

A Nemzeti Áruház a legolcsóbb bevásárlási* forr ás. 


