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Erőpróba: a Vasassal játszik a Haladás
nyur - 2020-08-21 19:38:58
Már az előző bajnokságnak is úgy ugrott neki a Vasas, hogy felkerülnek az NB I-be. Azonban az őszt
csúnyán (azért annyira nem csúnyán, mint a Haladás) eltolták: csak a nyolcadik helyen álltak, 11
pont hátrányban a feljutó helyen lévő Budafokkal szemben. Télen nagybevásárlást tartottak, többek
között a Fáy utcába csábították az akkori NB I-es góllövőlista elsőjét, Feczesin Róbertet. Aztán
tavasszal a harmadik helyre tudtak előrelopakodni, de a BMTE-előnyből megmaradt hét pont, így a
piros-kékek a 2020/2021-es szezont is a Merkantil Bank Ligában voltak kénytelenek elkezdeni.
Azért előtte még belenyúltak a bukszába, és az egyként is erős keretet még inkább felturbózták.
Megszerezték az Újpestből Litauszki Róbertet; aztán a korábbi szombathelyit, Radó Andrást; a
Mezőkövesdtől a Pekár László-Silye Erik párost; valamint a sokszoros román utánpótlás-válogatott
Kilyén Szabolcsot.
Nyögvenyelősen indult a szezon a Vasasnak: két iksz után (mindkétszer 1–1: otthon a
Kazincbarcikával és Békéscsabán), aztán kettő behúztak: 2–1 a Csákvár ellen és 5–1 Szentlőrincen.
Balajti Ádám már négy gólnál tart, Szatmári Lóránt kettőnél, míg a Feczesin-Radó páros egy-egy
találatot jegyzett eddig.
A Haladás nyugodtan készülhet a Fáy utcai meccsre: a mieink a múlt hétvégén hazai pályán is nyerni
tudtak, 2–0 a Szeged-Csanád Grosics Akadémia ellen. A zöld-fehéreket alaposan megkeverte Mátyus
János: ahogy arra a találkozót követő sajtótájékoztatón is kitért, a fő kérdés az volt, hogy melyik
ujjait harapja meg. A változtatások bejöttek, de nem vagyunk meggyőződve arról, hogy megint az a
11 fut majd ki a pályára, akik az elmúlt vasárnap. Schuszter Ronald is már a többiekkel készül, így
teljes keretből válogathat a szombathelyiek vezetőedzője.
A mérkőzés vasárnap 15 órakor, az NB I-es kerettag Káprály Mihály sípjelére indul. Szalai Balázs és
Márkus Tamás az oldalvonalak mellett, míg Takács János a kispad között segíti majd a játékvezető
munkáját. A meccset az M4 Sport élőben közvetíti.
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