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Újabb keleti túrán a Haladás
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Októberben eddig két találkozón van túl a Szombathelyi Haladás. Előbb Nyíregyházára utaztak a
vasiak, ahol Medgyes Zoltánt találatával 1–0-ra nyertünk, majd hazai környezetben fogadtuk bajnoki
találkozón az ETO FC Győrt. Utóbbira már 6 éve nem volt példa, így mindkét tábor is nagyon készült
rá – annak ellenére, hogy a kezdési időpont a TV-közvetítés miatt nem a legideálisabbnak bizonyult.
(Ám mint tudjuk, erről sosem a klubok döntenek.) Medgyes ezen a meccsen is betalált, azonban egy
ritkán látható nagy góllal egyenlíteni tudott az ETO. Nincsen szerencsénk hazai környezetben,
mostanában fiatalok rúgják meg életük gólját a Rohonci úton. A 19 éves dorogi Kovács Máté, és a 18
éves győri Vitális Milán is elképesztő, védhetetlen bombával talált Verpecz István kapujába.
Veretlen tehát a Haladás októberben, de azért nem édes a szánk íze (hogy Mátyus Jánost idézzük),
mert a négy helyett hat ponttal még inkább megszilárdíthattuk volna helyünket a középmezőny
elején. A mezőny ugyanis rendkívül sűrű. Az ötödik Nyíregyházának 19 pontja van, míg a 11 hellyel
hátrébb lévő ETO FC Győrnek csak 14. Mi éppen a 10. pozíciót foglaljuk el 17 begyűjtött ponttal.
Előttünk van a Kolorcity Kazincbarcika, akikhez szombaton útra is kel a Szombathelyi Haladás.
Schimmer Szabolcs egyelőre még nem állhat Mátyus János rendelkezésére, eltiltottunk pedig
nincsen.

A barcikaiaké a Budaörssel egyetemben a legjobb forma. A legutóbbi négy meccsüket ugyanis
megnyerték. Győztek Debrecenben az egyetemisták ellen (1–0), meglepetésre nyertek Békéscsabán
(2–1), hazai pályán egy góllal bizonyultak jobbnak a sereghajtó Csákvár ellen (2–1), a múlt héten
pedig a Szentlőrinc ideiglenes kozármislenyi otthonában hozták el a három bajnoki pontot (1–0).
Hazai környezetben egyébként nem túl acélosak: négy meccsen mindössze négy pont a mérlegük,
és csak három gólt szereztek. A Hali idegenben hat meccsen 8 pontot termelt eddig.
A meccs vasárnap 17 órakor kezdődik majd. Kovács Imre fújja sípot, segítői Baghy Csaba, Sinkovicz
Dániel és Oláh Gábor lesznek.
A Haladás először játszik a nyáron átadott kazincbarcikai Pete András Stadionban. Tavaly ősszel még
Putnokon fogadta ellenfeleit a KBSC: a Hali kellemetlen vendégnek bizonyult, ugyanis Jancsó András
góljával elhozta a három pontot (1–0).
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