Egy pont a bajnok ellen
Szombaton, az OTP Bank Liga második fordulójában a bajnok Győri ETO FC-t fogadta
a Szombathelyi Haladás. A remek iramú nyugat-dunántúli derbi 2–2-vel végződött.
Góljainkat Radó András szerezte – az elsőt 11-esből, a másodikat pedig Iszlai Bence
remek ütemű passzát követően gyönyörű egyéni megoldásból. Ezt a mérkőzést sem
úsztuk meg piros lap nélkül: ezúttal is második sárga lappal állítottak ki
együttesünkből, most Guzmics Richárd jutott erre a sorsra.
Csapatunk két fordulót követően a 12. helyen áll az NB I-ben.
Bükről jön a Sampdoria
Kedden újabb gálameccset játszik az Artner-csapat. Az Arsenal kétszeri
megvendégelése után jött a hármas német front: a Werder Bremen, az FSV Mainz
05 és a Király Gáborral felálló TSV 1860 München. Ezúttal olasz Sampdoria érkezik
a Rohonci útra. Az olaszok Bükön edzőtáboroznak: ők az első, nagy európai
bajnokságból érkező együttes, akik Vas megyét választották a felkészülés idejére.
A mérkőzés 19:00 órakor kezdődik, jegyek 2.000 Ft-ért vásárolhatóak a tribünre, és
1.400 Ft-ért a stadion többi részébe. A bérletesek 1.500 Ft , illetve 1.000 Ft
ellenében juthatnak a tikettekhez.
Három szombathelyi a válogatottban
A magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, Egervári Sándor kijelölte
keretét a Csehország elleni felkészülési mérkőzésre. A háromszoros válogatott,
Guzmics Richárd is ott van a keretben, mellette pedig még két szombathelyit
találhatunk: az 1860 Münchenben védő Király Gábort és az orosz FK Krasznodarban
szereplő Koman Vladimirt.
Pénteken mi nyitjuk a fordulót
A harmadik fordulóban az MTK Budapest vendége lesz a Szombathelyi Haladás.
A mérkőzés pénteken lesz, a kezdési időpont 19:00 óra. Akik a munkanapon nem
tudják elkísérni a fiúkat a Hungária körútra, azok a televízió képernyői előtt
követhetik figyelemmel a találkozót, hiszen a Duna TV élőben adja a meccset.
Nagy Gábor a közös pont
Egy olyan játékos van a vasiak keretében, akik bizony a kék-fehéreknél játszotta
első találkozóit az NB I-ben. Ő nem más, mint a 8-as mezt viselő Nagy Gábor:
26 mérkőzésen két gólt szerzett Garami József együttesében. Az univerzális
középpályással együtt bízunk abban, hogy folytatódik a tavalyi jó sorozatunk az MTK
ellen, hiszen akkor 3–0-ra és 1–0-ra nyertünk ellenük.

