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A S PA RTAC US L OVAGJAI

2003.08.06-án a Nyíregyházi Spartacus mintegy félszáz egykori játékosát köszöntötték a városi stadion új lelátójának VIP-szektorában. A futballklub vezetõi és a város polgármestere átadták az örökös tagoknak a Spari-lovagrend kitüntetést. Dr. Hargitai
János az 1. évfolyam 3. számú lovagi diploma tulajdonosa. Én viszont, mint ennek a most íródó képes-albumnak a szerzõje további jelképes Szpari- tiszteletbeli lovagi címet adományozok a Ferencváros múlt- jelen -és jövõbeli labdarúgó csapatának.

I I . f e j e z e t : Ta l á l k o z á s o k 2 . - A F r a d i ö t s z ö r
Elõször: 1939 március 23-án születtem, - Fradi drukkernek.
Mert annak csak születni lehet, és egy életen át szolgálni az
Erkölcs-Erõ-Egyetértés jegyében a nemzeti szellemet és a focit .
1949-ben 10 évesen az iskola-bajnok gombfoci csapatom
összeállítása: Henni G. - Rudas, Kispéter, Szabó - Kéri, Lakat
- Budai II., Kocsis, Deák, Mészáros, Czíbor

Az egyik legenda a sok közül: Toldi Géza (1909-1985)
46-szoros magyar válogatott, 324 NBI-es mérkõzésen
271 gólt lõtt (forrás: Wikipedia-szabadenciklopédia).
Láttam õt futballozni negyven évesen Kisvárdán 1948ban egy bemutató, hírverõ mérkõzésen a Fradi III. vegyes csapatában.

Az 1899-ben alakult Ferencvárosi Torna Club (FTC) egyedülálló eredményekkel büszkélkedhet - 28 magyar bajnoki címével, 20 kupagyõzelmével, nemzetközi eredményeivel rekorder a hazai labdarúgásban. Az 1931-32. évadban minden mérkõzését megnyerve lett 100 %-os magyar bajnok. Az egyetlen
csapat a hazai élvonalban, amelyik a pályán elért eredmény
alapján soha nem esett ki az elsõ osztályból. És amit nem tudott elérni a Rákosi -diktatúra 1950-ben a Fradi szétrombolásával, azt elérte a " mani- demokrácia" 2006-ban, három évadra a második osztályba sûllyesztve a legendás gárdát.
Másodszor: 1921. pünkösdjén a Ferencváros csapata látogatott Nyíregyházára. Az FTC az ünnepi barátságos mérkõzést a
Törekvés és a NYTVE csapatából összeállított nyíregyházi válogatott ellen vívta szép számú közönség elõtt a bújtosi pályán.
Az elõzõ héten egy válogató edzõ mérkõzésen döntötték el,
hogy kik szerepeljenek. Az edzõmérkõzésen két vegyes csapat
mérkõzött meg. A Fradi ellen végül a NyTVE kapusa kapott lehetõséget, és édesapám Hargitai (Hell) volt a cserekapus a Törekvésbõl. A nyíregyházi válogatott összeállítása:
Jakab (NYTVE), Hargitai (Hell) Lajos (Törekvés), - Katz
(NYTVE),Czeik (Törekvés), - Sipos (NYTVE) , Miskolczy
(NYTVE), Braun (Törekvés )- Dufek (Törekvés), Deli
(NYTVE), Schlosser (Törekvés), Horváth (Törekvés), Deák
(NYTVE), Horváth (Törekvés)
(Nyíregyházi Déli Újság 1921. május 12.)

Egy sporttörténeti fotó a családi albumból : Az FTC ellen készülõ NYTVE - Törekvés labdarúgó csapatának közös
fényképezkedése. Az ülõsorban a labdával a két kapus: Hargitai (Hell) és Jakab (NYTVE, jobbról). 1921-május.
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