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Röplabda
HALADÁS VSE - Szent Benedek Balatonfüred 3:1
Győzelemmel kezdtük az új évet. A Haladás VSE női röplabda csapata az első 
helyen a tabellán. A Szent Benedek elleni mérkőzésen megszereztük a tízedik 
győzelmünket. 

Sportíjászat
„Január 13-án ünnepelték a Haladás VSE versenyzői az Íjászat nagy napját. 
Egy bensőséges és meghitt bankettet tartottak a vasi sportíjászat apraja-nagy-
ja. Több mint ötven fő ünnepelte a sportágat, s örültek egymás sikereinek. Az 
este különlegessége a 2016-os esztendő értékelése volt, illetőleg jutalmazták a 
tavalyi év legjobb versenyzőit.”Frisss.hu

Az év nemzetközi íjásza: Molnár József | Az év hazai íjásza: Tomsics Balázs | Az év utánpótlás 
versenyzője: Csikós Péter

Kézilabda
Felkészülését végzi a HVSE kézilabda csapata. Február 12-én folytatódik az 
NB1/B Bajnokság. Most hétvégén a NEKA csapata ellen játszunk egy edző-
mérkőzést, ahol letesztelhetjük, hogy mennyire sikerült jól a téli felkészülés.

Futsal
A szombathelyi Futsaltól hangos a média, zajlik az élet a zöld-fehér csapatnál. 
Már év elején folytatódott a bajnokság. A csapatot immáron Turzó József ve-
zetőedző irányítja, mellette Németh Péter egy jól ismert játékos visszaigazolt 
csapatunkhoz. Jó hír, és elismerő, hogy Hegyesi Zsolt meghívást kapott ismét 
a magyar futsal válogatottba.

 Magyar Kupa
A vereség ellenére kiharcoltuk a továbbjutást. Nehéz mérkőzésen vannak túl 
a fiúk, de végigküzdötték a mérkőzést és megérdemelten folytathatjuk a Ma-
gyar Kupát.
Nyìrgyulaj KSE - Swietelsky-Haladás VSE 5:2 (3:0) hosszabbìtás után 6:3

 NB1
Nagy győzelmet aratott, óriási meglepetést okozott a Haladás. A siker egyéb-
ként történelmi, hiszen a HVSE futsal csapata fennállása óta először nyert a 
patinás Berettyó otthonában. A Berettyó pedig az idei szezonban első hazai 
vereségét szenvedte el. A Haladás nagy lépést tette a felsőház felé.
Turzó József: „Tompán kezdtünk, de aztán egyre jobban hittünk abban, hogy 
meglehet ez a meccs. Nem mondom, hogy jól futballoztunk, de nagyot küzdöt-
tünk - sokat volt a labda ellenfelünknél, nagy nyomás nehezedett ránk. Van 
ennek a csapatnak lelke, és van jövője!” www.vaol.hu

MVFC Berettyóújfalu - Swietelsky-Haladás VSE 1:4 (0:2)

Nem beszélünk zöldségeket.
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