Haladás FC
https://haladasfc.nyugat.hu/cikk/csakvar_haladas_beharangozo_2020

Csákvárra látogat a Szombathelyi Haladás
nyur - 2020-11-03 10:16:41
Ahhoz, hogy az NB II 38 fordulóját lejátsszák, bizony szükséges néhány esetben a hétközi kör
betoldása. Így történik ez november első szerdáján is, amikor a Merkantil Bank Liga 15. fordulóját
tartják. A Haladás a Fejér megyei Csákvárra látogat.
A Csákvár volt az első csapat a magyar profi mezőnyben, akiket jelentős mértékben érintett az őszi
koronavírus-járvány. Ez is közrejátszott abban, hogy az első tizenkét fordulót nyeretlenül vívták meg,
mindössze négy ikszet tudtak összeszedni. Azonban október közepe után valami átfordult náluk.
Először a Magyar Kupában a Budaörs vendégei voltak (a zöld-fehérek feljutó helyen állnak az NB IIben), ahol nagy meglepetésre 3–1-re nyertek. Aztán amikor mi Kazincbarcikán nyertünk 1–0-ra,
akkor ők Debrecenben jártak, ahol az egyetemisták ellen „hatpontos” kiesési rangadót játszottak, és
nyerni tudtak 2–1-re. Ez volt az első győzelmük a 2020/2021-es bajnoki szezonban. Most vasárnap
Kozármislenybe látogattak, ahol Daru Bence mesterhármasával és Tamás Nándor találatával 4–1-re
verték az újonc Szentlőrincet. Azaz az utolsó két bajnokijukat megnyerték, és már „lőtávolba” került
számukra a bennmaradást jelentő helyek valamelyike. Hazai környezetben tehát még nem nyertek,
hat meccsen három iksz és három vereség a mérlegük. Daru ihletett formában van, a legutóbbi
három bajnoki meccsen betalált, kilenc góllal vezeti a házi góllövőlistát.
A Haladás legyőzte a járvány által megtizedelt Békéscsabát, és külön örömteli hír, hogy a
szombathelyieknél 10 saját nevelésű futballista lépett pályára. Az öt gólt öt játékos (négy vasi, és
egy öngól) szerezte, ami a csapategység jellemzője a jobb helyeken... Sajnos Devecseri Szilárd
megsérült, kérdéses a játéka, így új variáció is szóba jöhet a hátsó hármas összetételénél. A Hali
egyébként a Csákvárhoz hasonlóan jó formában van, legutóbbi négy meccsünkön 10 pontot
szereztünk, így a középmezőny legelején tanyázunk.
Eltiltottja egyik csapatnak sincsen, nálunk Csilusnak és Devecserinek van négy sárga lapja.
A találkozó szerdán 18 órakor kezdődik Csákváron. A játékvezető Takács János, segítői Horváth
Zoltán, Máyer Gábor, illetve Gál Péter lesznek.
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