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A Siófok (2–1) és a Pécsi MFC (2–0) 45-45 percnyi legyőzése után a Vépen (8–1) és a Ménfőcsanakon
(4–0) is átgázolt a Haladás - a következő állomás pedig az NB III-as Mosonmagyaróvár volt
szombaton délelőtt. Sok szombati meccset úgysem láthatunk, hiszen annak ellenére, hogy a DVSCvel "megerősített" NB II-es csapatbizottság az MLSZ-hez fordult, maradt az eredeti versenykiírásban
szereplő vasárnap, mint a hétvégi fordulók napja.
A hideg idő ellenére egy tucatnyi Haladás-drukker ellátogatott Mosonmagyaróvárra, de az első
félidőben sok jót nem láthattak a zöld-fehérekért szorítók. Mátyus János a Rózsa – Auer, Csilus,
Németh Mi., Debreceni – Jancsó, Németh Má., Szekér – Illés, Simon A., Rácz összeállításban küldte
pályára csapatát, de sajnos az előrejáték nem igazán működött. A hazaiak előtt több lehetőség
adódott az első 45 percben, Rózsának három alkalommal is nagyot kellett védenie. A mieink lesgólig
jutottak, és az óváriak kapusát nagyon kevésszer tették csak próbára.
Fordulás után Tóth M., Tóth B. és Holdampf is beálltak, szerkezetet is váltott a Haladás. Egy kontrát
követően a hazaiak szerezték meg a vezetést: a középpályán balra tették a labdát, ahol Horváth
Kevin átvette, belépett vele a 16-oson belülre, majd kapura lőtt. Ezt Rózsa éppen az érkező Szalka
elé ütötte, ő pedig két lépésről a jobb alsó vágta a labdát, 1–0. Hiába ment előre a Haladás, a
támadóharmadban nem tudott megfelelő nyomást kifejteni a csapatunk, ráadásul a hajrában egy
újabb kontrából újabb gólt kaptunk, így kétgólos vereséggel zártuk ezt a hetet.

Simon Barnabás a harmadik számú kapus
Az elsők között jelenthette be Séllei Árpád, hogy Verpecz Istvánnal és Rózsa Dániellel is szerződést
hosszabbított. Gyurján Márton kontraktusa lejárt június 30-cal: az egykoron az Illés Akadémián
nevelkedő hálóőr az NB I-be, az ősi rivális Zalaegerszegbe igazolt. Az egy éves németországi kölcsön
után visszatérő Kiss Ágoston sem húz magára ismét Haladás-mezt: valószínűleg eligazol
Szombathelyről. Ahhoz, hogy Jakab Csaba három kapussal dolgozhasson, a kapuskeret
kiegészítésére volt szükség, így az Illés Akadémia U17-es utánpótlás-válogatottja, Simon Barnabás
csatlakozott a cerberusokhoz.
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