Nyugat.hu
https://www.nyugat.hu/cikk/elhunyt_kiraly_gabor_edesapja_a_haladas_legendaja

Elhunyt Király Gábor édesapja, a Haladás
legendája
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A Király Sportegyesület közleménye:
"Pótolhatatlan veszteség érte egyesületünket, közösségünket, a szombathelyi sportéletet, a Király SE
elnöke, Király Ferenc, Feri bácsi 69 éves korában ma este váratlanul itt hagyott bennünket. Király
Ferenc Szombathelyen született. Labdarúgó pályafutását a Szombathelyi Spartacusban kezdte,
innen került a Haladáshoz, ahol 1970 és 1984 között összesen 260 elsőosztályú mérkőzésen viselte
a zöld-fehér mezt, ezeken 30 gólig jutott, igazi legenda lett. Klubkarrierje csúcsán 1975-ben a
Magyar Népköztársaság Kupa döntőjébe vezette a Halit, ahol végül 3:2-re kapott ki csapata az
Újpesti Dózsától. Ez a meccs nemzetközi kupaindulást jelentett a zöld-fehéreknek, és Király Ferenc a
KEK-ben is letette a névjegyét, gólt szerzett a máltai Valletta ellen.
Tagja volt 1983-ban az indiai Nehru-kupát nyert - a magyar olimpiai válogatottként szerepelt Haladásnak is. Labdarúgó pályafutását Ausztriában, Oberwartban fejezte be 1986-ban. Feri bácsi
2003-tól a Király Sportlétesítmény felépítésén és működtetésén dolgozott, 2006-ban részt vett a a
Király Sportegyesület megalapításában, haláláig egyesületünk elnökeke volt.
Az 1979-ben létrehozott Haladás Öregfiúk szervezetének tagja, amely azzal a céllal jött létre, hogy
az aktív labdarúgással felhagyó focisták továbbra is egy közösségben maradva öregbítsék a nagy
múltú csapat és Szombathely hírnevét.
Nyugodj békében, Feri bácsi!
Hiányozni fogsz!"
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Király Ferenc fotó: magyarfutball.hu

Király Ferenc a Haladás mai napig emlegetett 1975-ös együttesének is tagja volt, amely akkor a
vidék legjobbjaként az NB I ötödik helyén végzett. Az olimpiai bajnok kapus, Szarka Zoltán, a
31-szeres válogatott Kereki Zoltán és a csapat kapitánya, Halmosi Zoltán (Halmosi Péter édesapja)
voltak az akkori sikercsapat legismertebb tagjai. Király Ferenc többek közt mellettük szolgálta a
Haladást 1970 és 1984 között, 260 mérkőzésen 30 gólt szerezve.
A szombathelyi labdarúgás legfényesebb korszaka volt az, a csapat Király Ferenccel a soraiban
játszott a KEK-ben, amelyben a második fordulóban a Sturm Graz ellen esett ki 1975-ben. Pályára
lépett a San Siróban is, amikor 1982-ben a Közép-európai Kupában az AC Milan ellen szerepelt a
Haladás. Idegenben 2-0-ra, Szombathelyen 1-0-ra győzött a többek közt a világbajnok Fulvio
Collovatit és a vb-ezüstérmes Mauro Tassottit is a soraiban tudó milánói csapat. De Király Ferenc az
indiai Nehru-kupán győztes Haladásban is szerepelt, amely akkor hivatalosan magyar olimpiai
válogatottként tűnt fel.
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