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 BİR  HAYAT  BELİRTİSİ!...

  

Kavurucu sıcaklarda her hafta kongre salonlarının yolunu tuttuk...Her seferinde bir
sonuca varamadan tepkilerle ayrıldık oralardan...Koskoca Kütahyaspor tam 4.kongre 
de başkanını bulabildi ve herkes transferini yaptığı için amatör ağırlıklı ve en 
kalitelisinin de Oktay olduğu bir transfer politikasıyla sezona girdik...

  

Çok geçmedi üstünden, geçen seneden bahsediyorum ben...

  

İlk hafta Aliağa'da mağlup olup geldik ve 2.hafta amatörden yeni çıkmış Bozüyük'e 
mağlup olup şok yaşadık...3.Hafta zorlu Altınordu deplasmanında 1-0 önde kapattık 
ilk devreyi ama 60.dakikada yediğimiz golle sahadan bir puan alıp, ayrıldık...

  

Bu sezon herşeyimiz havalıydı...Yönetim derdine hiç düşmedik, kapı gibi başkanımız 
ve yönetici arkadaşları vardı!...Biz bu takımı çıkartacağız arkadaş deyip üstüne bir
de tesislerimizi diktiler herkesin görebileceği bir yere...

  

Transferler yapıldı hem de çoğu 2.ligden...Transferler yapıldı Süper Ligde yüz
maçın üzerine çıkmış kişilerden...Transferler yapıldı Almanya'dan, Sedan'dan...

  

İlk hafta Akhisar deplasmanında ki mağlubiyete kader desekte 2.hafta yine amatörden
yeni çıkmış Tavşanlı'ya evimizde geçit verdik...Faturayı herkes hocaya kesince Aydın'a 
Ahmet Kılıç ile gittik...Bu zor deplasmandan da yine ilk yarısını 1-0 önde kapattığımız 
maçta 65.dakikada gol yiyerek 1 puan aldık...

  

Buraya kadar; büyük sıkıntılar yaşadığımız geçen sezon ile arada hiçbir fark yok malesef...

  

Ama buradan sonrası çok farklı geçecek, inanıyorum...Geçen sezon 90+4'te 
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Nilüfer'den yediğimiz golü bu kez Muğla'dan yemeyeceğiz ve bu sezonun kaderi 
geçen sezon ile ancak buraya kadar benzeşecek...

  

İki maçta alınan iki mağlubiyet herkesi umutsuzluğa götürdü, beni değil...Ben bu 
futbolculara hep güvendim, hala güveniyorum...

  

Yönetime zaten laf etmek benim haddimi aşar, bu kadar hizmeti hiç bir yönetimde
görmedim ben..Bu hizmetler bu kadarla sınırlı kalmayacak ve bize şampiyonlukta 
yaşatacaklar hiç şüphem yok...

  

Aydın güçlü bir rakipti..Yeni hocamız daha 3 gün başında olduğu takımla bu zor 
deplasmandan puanla döndü...Üstelik Hakan, Salih, Yücel gibi as 
oynayacak futbolcularımız sakatken...

  

Bundan sonra takımımızdan seri galibiyetler bekliyorum..Bunun başlangıcı da 
Muğla maçı olacak...Kütahyaspor lige 2 hafta geriden başlamış olabilir ama bu
takım kenetlendiğinde zirvenin 
tek sahibi olur...

  

Zirveye bakıyorum da gözümüzde büyütmeye gerek yok.Lider Isparta ve 2.Linyit...
İlk maç gidip-görüp ikisi de düşer dediğimiz iki takım yani!...

  

Haydi artık galibiyet zamanı geldi, Muğla maçında taraftarlara güzel bir galibiyet 
armağan edecebilecek güçtesiniz,hepiniz.(17-09-2007) 
******
 NOT: Eski sitede 209 kez okundu.. 
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