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Marad-e az iksz-széria, vagy tud nyerni
idegenben is a Haladás?
nyur - 2020-03-07 12:31:26
Rossz emlékű hely ez a Soroksár a Haladás-hívőknek, annak ellenére, hogy ebben az évezredben
még gólt sem kaptunk a Haraszti úton. Két meccsből kettőt megnyertünk: 3–0-ra és 2–0-ra, de a
3–0-ból egy pecsét hiánya miatt 0–3 lett. Valamint 8 pont levonása miatt elvettek egy év NB I-et a
szombathelyiektől... A Merkantil Bank Liga idei kiírásából sincsenek jó emlékeink: a szeptemberi
találkozón a Rohonci útról 1–0-val vitték el a három pontot Lipcsei Péter tanítványai.
Az eddigi 24 meccsükből tizet megnyertek a sárga-feketék, négyszer ikszeltek és tízszer kaptak ki.
37–40-es gólkülönbség mellett ez 34 pontot és jelenleg a kilencedik pozíciót jelenti számukra.
Tavasszal eddig négyszer játszottak. Először 5–3-ra gáláztak Nyíregyházán (Lőrinczy és Pászka
dupláztak, de betalált Erdélyi is), aztán úgy kaptak ki 4–3-ra az MTK-tól, hogy háromszor is vezettek
(Orosz két gólt szerzett, és Lőrinczy itt is betalált). A Vác ellen Balmazújvárosban nyertek 2–0-ra
(Szánthó és megint Lőrinczy), míg két hete hazai környezetben kaptak ki a Budafoktól (1–2, Szánthó
szerzett vezetést a Lipcsei-csapatnak).
A Soroksárnak eltiltottja nincsen, de Varga Ádám és Abu Attila is sérült: ők mindketten kapusok, így
nagy esély van arra, hogy újoncot avat a Soroksár Oroszi István személyében.
A Haladás célfutballal győzött a Dorog ellen, valami hasonlóval a vasárnapi meccsen is elégedettek
lehetnénk. Eddig kétszer játszott bajnokit idegeben a Hali Mátyus János vezetésével: a Szolnok ellen
rutinos csatár nélkül (Rácz sérült volt, Tóth Barna eltiltott) 0–0-ra futotta, míg a Budaörs ellen egy
utolsó előtti percben bekapott gól miatt 1–1-re végeztek a zöld-fehérek. A kitűzött cél eléréséhez,
ami a bennmaradás, bizony egy-egy idegenbeli győzelemre is szükség van. A játékosok és a
szurkolók lelkének is jót tenne, ha már vonal felett tanyázhatna a Haladás. A mérkőzés vasárnap
14.30 órakor kezdődik. Ahogy 2020-ban eddig mindig, most is lesz online közvetítés, ami elérhető az
alábbi linken: https://www.youtube.com/watch?v=0JnOVbGNFLQ
A találkozót Rúsz Márton fújja majd, ő még nem működött közre Haladás-meccsen.
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