
 

 

 
Sampdoria-skalp! 
Extrém melegben fogadta a Szombathelyi Haladás az egykori BEK-döntős UC 
Sampdoria együttesét e hét keddjén. A Rohonci úton az első félidő hozott kevesebb 
lehetőséget, ebből egyet az olaszok használtak ki: a lengyel válogatott Wszolek volt 
eredményes. Fordulás után a sok csere miatt kevésbé volt folyamatos a játék, ám a 
hajrá a miénk volt. Előbb Zsirai Martin betörése után Andorka Péter belsőzött a jobb 
alsóba, majd Kulcsár Kornél szögletére Ugrai Roland érkezett pontosan és fejelt 
ugyanoda. Még ezek után is volt izgalom, hiszen jogos büntetőhöz jutott a Samp, ám 
ez kimaradt, így a Hali 2–1-re legyőzte Serie A-s ellenfelét.  
  
Debütál a neonzöld mez 
Pénteken az MTK vendége lesz a szombathelyi csapat. A vasiak fél egykor indulnak 
el, Gyirmóton fognak ebédelni, a meccs 19:00 órakor kezdődik: aki nem tudja 
elkísérni a fiúkat, azok a Duna TV-n láthatják a közvetítést. Ezen a találkozón 
öltöznek először Iszlaiék a Legea neonzöld mezébe.  
 
Guzmics egy meccset kapott 
A Győri ETO ellen kiállítás sorsára jutott válogatottunk, Guzmics Richárd egy 
mérkőzésre szóló eltiltást kapott a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi 
bizottságától. Ugrai Roland eltiltása lejárt, így ő már tagja lehet a keretnek.  
  

Simon Ádám játszhat 
Megérkeztek Simon Ádám iratai: izzottak a fax-gépek és pörögtek az e-mailek a 
Palermo-Szombathely-Budapest vonalon, aminek eredményeképpen Simon Ádám 
versenyengedélyét kiállították, így, ha Artner Tamás is úgy gondolja, akkor játszhat a 
középpályás egykori csapata, az MTK ellen.  
 
Anno a Hungárián játszottunk először 
1936. augusztus 23-án játszotta első találkozóját az NB I-ben a Haladás VSE, éppen a 
Hungária körúton. Az ellenfél a Nemzeti FC csapata volt, a végeredmény 5–1 lett a 
budapestieknek. Kovács játékvezető sípszavára, 2000 néző előtt a Baumann Gyula – 
Borsódi József, Krasznai Lajos, Nagy Alajos – Kalotai Károly, Kiss Jenő, Molnár Kálmán 
– Szabó Imre, Gazdag Gyula, Páhr László, Boda Miklós összeállítású Hali-tizenegy 
futott ki, edzőnk Dobóczky Miklós volt. Első NB I-es találatunk Gazdag Gyula 
szerezte, a 49. percben alakította 3–1-re az eredményt.  
Az első Hungária körúti meccset az MTK ellen (akkori nevén: Hungária) ugyanezen év 
szeptember 18-án játszottuk és 5–0-ra kikaptunk.  


