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Megjelent az Őszi kiadványunk, 
amiben megtudtok rólunk sok ér-
dekességet. Eléritek a 
www.haladasvse.hu oldaról.

Röplabda
Haladás VSE/Sportiskola - SZoESE 3:0
Folytatjuk sikeres sorozatunkat. Hétvégén a SZoESE csapatával találkozotunk az NBII-s 
röplabda bajnokság nyolcadik fordulójában. Tartjuk a tabella első helyét. Dr. Mucsi Pé-
ter által vezetett csapat gyönyörűen teljesít az idei szezonban. 

Kézilabda
Haladás VSE - Rinyamenti KC 23-29
Folytatódik a sikertelenség a Haladás VSE Kézilabda szakosztályánál. Hétvégén idegen-
ben játszottunk Nagyatádon a Rinyamenti KC csapata ellen. Sajnos, megint nem azt a 
csapatot láthattunk, akit szeretnénk, így ismét pontok nélkül tértünk haza.
Hamar Zoltán: „Egyre nehezebb fenntartani a motivációt, sokat és keményen dolgozunk. 
Jól jönne már egy kis siker. Biztos vagyok benne, hogy a lányoknak is jót tenne.”

Futsal
Turzó József a Halinál - megvan az új edző
A Berettyóújfaluval nagy sikereket elérő Turzó József lett a Swietelsky-Haladás VSE NB 
I-es futsalcsapatának vezetőedzője. 
Az előző két szezonban is bronzéremmel záró Swietelsky-Haladás VSE NB I-es futsal-
csapata, az idei szezont nagyon gyengén kezdte. Az eredménytelenség miatt Lódi Tamás 
vezetőedző lemondott. Az ő helyét ideiglenesen, Pálmay Tamás, Bánfalvi Zsolt kettőse 
vette át. Most megegyezés történt az új vezetőedzővel, Turzó Józseffel. Még van esély, és 
elérhető a kitűzött cél: a felsőházba kerülés! Ezért mindent megtesz a klub!

Birkózás - Nagy Bence Diákbajnok
Az utolsó hazai birkozó versenyen ismét állhatott Haladás versenyző a dobogó tete-
jén. Győrszentivánban tartották a Diák I. korosztály számára az Országos Bajnokságot. 
Veréb István tanítványa három győzelemmel szerezte meg a bajnoki címet a 76 kilós 
súlycsoportban.

Súlyemelés
Haladás súlyemelők az izraeli Európa Bajnokságon. Két versenyzőnk is képviseli a zöld 
fehér klubbot a nemzetközi megmérettetésen. Polgár Mirjam 75 kilós kategóriában, 
Gyürüs Barbara pedig +75 kilós kategóriában indul. Ez igazán nagy lehetőség lehet szá-
mukra. Sok sikert, és várjuk az eredményeket. 

Sportíjászat
Elindult a téliszezon, a HVSE versenyzői már a teremversenyekre készülnek. Az első 
megmérettetés december 18-án Győrújbaráton lesz. Emelett jó hír, hogy egyre több ver-
senyt szervező egyesület kéri fel bíráskodni a HVSE pályabíróit.

Sportkomplexum - Helyzetjelentés
Újabb mérföldkőhöz értünk. Szerdai nappal lezajlott a Bokréta ünnepség, ami jelzi, 
hogy nagy ütemben készül a sportlétesítmény. Jövő ilyenkor már biztosan élvezhetjük 
az új stadion adta lehetőségeket és élményeket. Mi már nagyon várjuk :)

FUTSAL:
Swietelsky-Haladás VSE
FTC Futsal
2016. 12. 12. 18:15 Szombathely 

KÉZILABDA:
Haladás VSE SKFT 
Győri ETO KC II
2016. 12. 11. 16:00

RÖPLABDA
Haladás VSE / SI
PTE-PEAC
2016. 12. 10. 15:00 Pécs
  

Nem beszélünk zöldségeket.


