
Pál a Diósgyőrbe, Pető László, Csömör 
Zsigmond és Zámbori Mihály a Sze
gedbe, dr. Tóth Lajos az ETO-ba, Guj- 
dár Sándor a Szegedbe, majd a Hon- 
védba. Pusztai László a Szegedbe, a 
Honvédba, s a Ferencvárosba, Janiga 
László a Vasasba, Ulbert László a Met- 
ripondba, az ETO-ba, Fodor Sándor a 
Békéscsabába. Nemrég a fiatal Czirbus 
László és Gerendi Zsolt igazolt a 
fővárosi zöld-fehérekhez

Bármit is hoz a Ferencváros elleni 
február 28-i, 13,30 órakor kezdődő 
MNK-mérkőzés, a 28 éves múltra visz- 
szatekintő csapat eddigi legnagyobb 
sikerét könyvelheti el. Először a selej
tezőben a megyei II. osztályú Kinizsi 
Húsost (Móraváros) győzték le. A 
Csongrád mellett kerültek tovább a 
megyéből a főtáblára. A Medgyesegy- 
háza sem je len tett gondot. Az NB ll-es 
álmokat szövő Szarvast 3-0-ra verték 
meg. A 32 közé kerülésért pedig a 
Lehel ellen csak 120 perc és Mák Zol
tán két gólja hozta meg a döntést. 
A Lehel kiütése (a jászságiak előzőleg 
a korábbi kupagyőztes Diósgyőrt bú
csúztatták) nagy bravúr volt.

S most izgalommal várják a Ferenc
várost. Szépítik a pályát, a környékét, 
hiszen a Fradit mégsem fogadhatják 
akárhogyan.

-  Ha futballistáink nem úgy mennek 
ki a pályára, hogy eleve megijednek a 
nagy ellenféltől, hanem elszántan küz
denek, akár bravúrra is képesek lehet
nek. Biztos, hogy nem állunk be véde
kezni, és hiszem, hogy gólt is szerzünk 
-  így Jelenti István, az optimista edző.

Nála is magabiztosabb Janiga László 
kapus, aki a Vasasban is szerepelt.

-  Az esélytelenek nyugalmával ké

szülünk, az ifjúsági válogatottban Rá
kosi Gyula volt az edzőm. Jelenlétében 
úgy akarok védeni, hogy ismét felfe
dezzen. Kis tüske maradt bennem. An
nak idején az UEFA-tornán rajtam 
kívül minden benevezett játékost pá
lyára küldtek, csak engem nem. Be
bizonyítom, hogy még mindig nem 
lehet lemondani rólam.

A Ferencváros szentesi kupamérkő
zését a környékbeli községekben is

óriási érdeklődés előzi meg. A klub 
vezetői arra számítanak, hogy az eddigi 
bajnoki nézőcsúcs -  1500 néző — meg
dől. Sőt, 3000 szurkolóra számítanak.

-  Várjuk a Ferencvárost, várjuk a 
közönséget -  mondta Csányi József, 
a létesítmény vezetője, aki korábban 
tagja volt az NB l-es játékvezető keret
nek is. -  Február 28-a nagy nap lesz a 
kisváros életében.


