
 

 

Megszületett az első győzelem 

Annak ellenére, hogy kaotikus utat tudhatott maga mögött a Szombathelyi Haladás 

(kamionbaleset miatt vesztegeltek az M1-es autópályán a zöld-fehérek), Halmosiék 

folytatták parádés sorozatukat az MTK ellen. 2004 óta nem kaptunk ki a Hungária 

körúton, és ezúttal megismételtünk a tavaszi eredményt és Ugrai Roland góljával  

1–0-ra sikerült nyernünk. A gólt megelőző jelenet is parádés volt: a Sampdoria ellen 

rúgást kapott Radó András vállalta a játékot, és az első félidő hajrájában szemtelen 

megkerülős csellel csapta be Dragan Vukmirt, centerezése pedig olyan pontos volt, 

hogy Ugrai Rolandnak nem volt nehéz dolga.  

Három fordulót követően egy-egy győzelem, döntetlen és vereség van a Haladás 

neve mellett, a kilencedik helyen állunk, gólkülönbségünk 3–4. A góllövőlistán Radó 

András holtversenyben a harmadik helyen található, két góllal.  

 

Gerc a célkeresztben 

A 28 esztendős Vedran Gerc próbajátékra érkezik a Rohonci útra. A támadó 

legutóbb a jelenlegi litván listavezető, Zalgiris Vilnius labdarúgója volt. A 184 cm 

magas, 79 kg súlyú Vedran Gerc 1985. február 14-én született, szülővárosában, 

Rijekában kezdett futballozni, majd szlovén, horvát, maláj és litván gárdában 

szerepelt. Az idén nyáron pályára lépett a litván együttes St. Patricks elleni  

EL-meccsén. Gerc ingyen igazolható.  

 

Véglegessé válik a keret 

– Amennyiben Gerc nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, úgy véglegesítjük  

a keretet – közölte a próbajátékos érkezése kapcsán Artner Tamás, a Haladás 

vezetőedzője érdeklődésünkre. Basztajics már hazautazott, a szélsőről nagyon jó 

véleménnyel volt a szakmai stáb, ugyanakkor a Hali köztudomású, hogy centert 

keres. Délczeg Gergely árából nem engedett a Kispest, így a tárgyalások 

megszakadtak. 

– Bízom a srácokban, akik itt vannak, egytől-egyig élnek-halnak a klubért. Ilyen 

sportolókkal öröm együtt dolgozni. A keretünk erős-e? Nem mondanám, de 

csapatként hihetetlen mentális erőt képviselünk, és ez a mai világban pótolhatatlan 

– dicsérte tanítványait Artner Tamás.  

 

Jagodics távozik? 

Továbbra sem tett le az Ajka Jagodics Márk kölcsönvételéről. A középhátvéd a nyár 

közepén már eltöltött néhány napot az NB II-es együttesnél, ám később 

visszarendelte őt a Haladás. Jelen állás szerint Guzmics Richárd nem igazol el  

a Halitól, így viszont nem lehet garantálni Jagodicsnak a folyamatos 

játéklehetőséget. A futballista ügyére napokon belül pont kerülhet.  


