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Társasági szalon2010. május

A Fradi harmadszor: 1961 augusztusában végre személyesen
is találkoztam kedvenc csapatommal. A DEAC elleni NB II-es
bajnoki mérkõzés délelõttjén még egy átmozgató edzésre a
nyíregyházi Sóstói erdõbe vitt bennünket Szabó Géza edzõ. A
mostani meleg- strand mögött akkor még homokos utak ke-
resztezték egymást jó kis tisztásokat alkotva. Feltûnt, hogy va-
lakik már elfoglalták megszokott gyakorló helyünket. Azt hit-
tük, valami közeli falusi csapat, de ennek ellentmondott a
messzirõl is észrevehetõ kiváló labdakezelés. A kapushoz pe-
dig ragadt a labda. Hamarosan kiderült, hogy a Ferencváros
komplett csapata, már péntektõl a Sóstón készült az Ózd elleni
bajnoki mérkõzésre. Természetesen kihasználtuk az alkalmat,
hogy Albert Flóriékkal együtt mozoghatunk 10 percet a híres
Mészáros edzõ vezénylésére. Ekkor ismerkedtem össze
Landival a Fradi kapusával is. Aztán jó szerencsét kívántunk
egymásnak a délutáni meccsekhez.

Fradi negyedszer: 1963 május elsején a pályán is találkozhat-
tam a Ferencváros legendás csapatával, igaz csak barátságos

mérkõzésen, ekkor mi még az NBI / B. kapujában álltunk, a
Fradinak viszont ismét összejött egy aranycsapat.  Mészáros
edzõ az alábbi csapatot küldte pályára: Aczél -  Havasi, ,Kiss
III.,  Dalnoki - Vilezsál, Kocsis, - Fenyvesi II., Kökény, Orosz,
Rákosi, Németh. A válogatott Novák, Mátrai, Varga, Albert a
Svédek ellen készült.

A mérkõzésrõl a Kelet-Magyarország tudósítása,  (részletek):
"SZÍNVONALAS, SZÉP MÉRKÕZÉS”.

A 14. percben Orosz nagy lövését tette ártalmatlanná Hargitai II.
A 32. percben Papp kitûnõen tálalt Kaskötõ elé, aki a 16-os sarká-
ról nagy lövést küldött Acél kapujának bal felsõ sarkába, 1:0.

Szünet után Hargitai I., Lakatos, a Fradiba Pusztai jött be. A
72. percben Galló szabálytalanul akadályozta Kökényt a 16-on
belül. A büntetõt Dalnoki lõtte, de Hargitai I. villámgyors ve-
tõdéssel hárított.. A következõ percekben a Ferencváros egyen-
lített, majd a lefújás elõtt Orosz fejesével a gyõzelmet is meg-
szerezte. Mészáros edzõ Ferencváros: Öröm számomra a talál-
kozó sportszerû légköre, ha a Spartacus megtudja ismételni az
ellenünk nyújtott játékát, még sok sikert érhet el.

Ferencváros-Nyíregyházi Spartacus 2:.1.  A Spartacus összeállítása: Hargitai II., (Hargitai I.), -Galló,
Divinyi, Ignéczi(Lakatos), -Szokol, Csürke, Pongó,- Harcsa, Kovacsics, Papp, Kaskötõ - (Fotó: Zsák Z.)

Hargitai I. Lajos védi Dalnoki büntetõ rúgását.
Kökény figyeli az eseményt

Akikért a Fradinak szurkolunk.
Két nagyság a legendák között: Albert Flórián (1941)

és Kocsis Sándor (1929-1979) Forrás: cimpa.hu


