Meglepetésre készülve
Pontért, pontokért kel útra a Haladás Székesfehérvárra. Artner Tamás, a zöldfehérek vezetőedzője bizakodva várja a nyitófordulót, bár pontosan tudja, hogy
a Vidi kettőzött erővel küzd majd az első bajnokin.
– Szurkoltunk a Vidinek, hogy lépjen tovább az Európa Ligában, ám sajnos Kovácsék
idejekorán búcsúztak. A bizonyítási vágy miatt ellenünk biztosan kettőzött erővel
küzdenek majd, ám mi sem feltartott kézzel vonulunk ki a pályára. Szerencsére
sérült nincs a keretben, Guzmics Ricsi is teljesen rendbe jött. Ami biztos: Simon Ádi
papírja még nem lesznek rendben vasárnapra, így vele nem kalkulálhatok. Nem
döntöttem el, hogy három belső védővel, vagy pedig a négy hátvédes rendszerben
kezdünk. Több helyen még ugyancsak kérdéses, hogy ki kap helyet a kezdőben.
Predrag Bosnjak nagyon jól teljesített az edzőmeccseken, elképzelhető, hogy
bemutatkozik az élvonalban. Radó lesz a centerünk, a középpályán viszont még
tényleg nem tudom, hogy kik kerülnek be a kezdőbe. Célunk a pontszerzés, és
ismerve a srácok hozzáállását, szerintem sikerülhet is teljesíteni azt – fogalmazott
Artner Tamás.
Fehérben játszunk
Fehér mezben, fehér nadrágban és fehér sportszárban lép pályára a Videoton elleni
bajnoki mérkőzésen a Szombathelyi Haladás. A hazaiak piros-kék szerelésben
szerepelnek majd, tudtuk meg Vörös Csaba technikai vezetőtől.
Ingyenes lesz a belépő
„Az egész csapatnak borzasztó jól esett, hogy a szurkolók óriási tapssal fogadtak
minket, mikor kifutottunk a pályára a Dunaújváros PASE elleni felkészülési mérkőzés
előtt. Ez mindannyiunk lelkének és természetesen a motivációnknak is nagyon jót
tett. Ezt a rendkívül kedves gesztust úgy döntöttünk a fiúkkal, hogy viszonozni
szeretnénk, így a Haladás elleni első hazai bajnoki mérkőzésünkön minden kedves
szurkolónk a csapat vendége lesz. A belépőjegyek árát mi álljuk” - nyilatkozta
a vidi.hu-nak Tóth Balázs, a fehérváriak középpályása.
Hétfőtől vásárolhatók a bérletek
Július 29-től a bérletek, szurkolói kártyák mellett már a Győri ETO elleni bajnoki
összecsapás bilétáit is megvásárolhatják a drukkerek.
Így tehát a Győr-meccs hetében, hétfőtől-péntekig, 14 és 18 óra között a Bartók Béla
körúti vendégpénztár ismét nyitva tart. Érdemes tudni, szerdától már a szombat este
hét órakor kezdődő Szombathelyi Haladás–Győri ETO-találkozói jegyei is
megvásárolhatóak.
Hétfőtől pedig online is lehet jegyet venni a találkozóra.

