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Hét meccs alatt, hat pont hátrányból maradt
benn a Hali
nyur - 2020-05-06 13:56:45
Katasztrofálisra sikerült a Haladás 100. születésnapja. Az NB I-ből kizuhant a társaság, az NB II-ben
pedig folyamatosan visszaesett a csapat és 2019 decemberére a kiesőzónában találta magát. A
tabellán 20 meccs után mindössze három győzelem és 15 pont volt a nevünk mellett. Hat pont
hátrányban voltunk a már bennmaradó Szolnoktól és Tiszakécskétől.
December elején érkezett az ügyvezetői posztra Séllei Árpád, aki még a múltév végén Mátyus
Jánossal egyezett meg, az ő kezébe adta a szakmai marsallbotot. Mellette visszatért Schimmer
Szabolcs, Devecseri Szilárd és Rácz Ferenc, míg leigazoltuk Verpecz Istvánt, Farkas Balázst és Tóth
Barnát. Az első edzőmeccsen Hévízen – több fiatallal a csapatban – már látszott valami: a dobogótól
csak két pontra lévő Siófokot simán, 2–0-ra győztük le.
Februárban pedig elkezdődtek a tétmeccsek. A Szeged ellen itthon, és a Szolnok ellen idegenben
még nem született gól (mindkét riválissal szemben öt pontra csökkent a hátrány), aztán a Csákvár
ellen meglett az első győzelem, és így a Tiszakécske már lőtávolon belülre került (22–20 még oda).
Óriási bosszúságot okozott az első bekapott gól, ugyanis így a Budaörs ellen csak egy pontot szerzett
a Hali, a differencia pedig négyre nőtt a Tiszakécske javára, hiszen 2–1-re megverték a
Nyíregyházát.
Ám innentől fogva csak győzött a Haladás. A Dorogot 1–0-ra, idegenben a Soroksár 4–1-re, míg már
zárt kapuk mögött a Békéscsabát 3–1-re verték a zöld-fehérek. A kécskeiek kikaptak az MTK-tól,
beleszaladtak egy hazai pofonba (Vác, 1–5) és kibrusztoltak egy 0–0-át Budafokon. Ez a három
forduló 9–1-es pontkülönbséget hozott a Haladásnak, így négy ponttal megelőzte a Mátyus-gárda a
Bács-Kiskun megyeieket - akik az MLSZ döntése alapján az NB III-ba estek ki.
A mai Nemzeti Sportban Mátyus János így nyilatkozott: Hihetetlenül boldog vagyok. Kóbor László
tulajdonos és Séllei Árpád ügyvezető ezért hozott Szombathelyre. Arra kértek, tartsam bent a
Haladást, és most, hogy sikerült, különös érzések fogtak el. Ha belegondolok, mi lett volna, ha
tudjuk, a hátrány lefaragására mindössze hét mérkőzésünk lesz... (...) Mélyről indultunk. (...) Jó két
hónap alatt megvalósult az álmom, kevésszer adódik az ember életében, hogy minden jól sül el. A
Haladás különleges klub, jó játékosokkal, remek szurkolótáborral. Ebből a szempontból nem lehetett
panaszunk, több ezren jártak ki a stadionunkba.
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