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HAYDİ SALONLARA, KONGRELER BAŞLIYOOO!

  

Bir sezon da tam 6 defa yapabilme yeteneğine sahip olduğumuz Kütahyaspor
kongrelerini kısa bir süreliğine unutmuştuk...
Her sene sezon başlamadan iki, başladıktan sonra da en az bir tane yapmadan 
kendimize gelemediğimiz, tutkunu olup merakla
beklediğimiz kongrelerin, 2007 sezon arası versiyonuna sayılı günler kaldı...

  

Herkes bilir de, sitemize giren misafirler için söyleyeyim; biz ligin dışınd birde aramızda 
kongre ligi yaparız...Biri Kültür sarayında, biri halk eğitimde, biri esnaf 
odalarında falan filan...
Bu sene bir de yenisi eklendi...ASKF binası...Daha Kütahyaspor vizyonuna ne 
derecede bir katkıları olduğu konusunda en ufak bir fikrimin bulunmadığı ASKF'cilerin 
mekanında,  bizim her fısatta vizyon genişletmekten bahseden başkanımız 
ZEKERİYA ÜNALDI listesini seçime sunacak...

  

Her ne kadar basın önünde, Kütahyaspor camiasının önde gelen isimleriyle temasta
olduğunu söylese de ben Zekeriya Ünaldı'nın, listesini ASKF 
ağırlıklı kuracağını tahmin ediyorum..

  

Başkanım her fırsatta biz burada profesyonel takım yönetiyoruz diyorsunuz ya, 
bence bunu profesyonel kişilerle yapın! Her geçen gün amatöre biraz daha 
yaklaşan yılların Kütahyaspor'unu amatör bir hamleyle amatörlere teslim 
edip bizi de amatöre mahkum etmeyin..

  

Kim kızarsa kızsın; Ben ASKF ile bu işin yürüyeceğine inanmıyorum..
Kütahyaspor'a daha önce Tuncer Kırdar,Muharrem Demirer, Salih Çetiner, Bekir Eski, Güner
Erkan, Yunus Kılıç'ta olduğu gibi neler yapacağını iyi bilen yöneticiler lazım.
Ama bunlardan birinin yeni seçilecek yönetimde olmayacağı da hemen hemen kesin...
Zekeriya Ünaldı Kütahya'yı iyi tanımadığını ve bu yüzden ilk seferinde 
hatalar yaptığını söyledi...Umarım aynı hataları tekrarlamaz...

  

 1 / 3



HAYDİ SALONLARA !...KONGRELER BAŞLIYOOO !..(28.10.2007)  

Yazar Administrator
Cuma, 30 Kasım 2007 21:09 - Son Güncelleme Çarşamba, 30 Kasım 2011 23:33

Yeniden seçileceğine kesin gözüyle baktığım için söylüyorum...
Zekeriya Ünaldı listesini iyi seçmeli ve bundan sonra transferde, kim olursa olsun, 
hiç bir teknik adama tam yetki vermemeli...
En büyük hatası o olmuştu, aynı hataları yeniden yapmayacak kadar tecrübeli bir insan...

  

Ben kongreye kadar takımdan bir gelişme beklemiyordum.Alınan puan ekstra oldu...
Rakibinde beş senedir bir türlü yenemediğimiz Aliağa 
olduğu düşünülürse, hiçte fena olmadı...

  

Geçen sezon Isparta maçından önce hiç adını bile bilmediğimiz bir anda
çıkmıştı karşımızı Zekeriya Ünaldı ve ortakları...
O güne kadar çökmüş, dibe vurmuş takıma hava katmışlardı...O Isparta
şampiyonluğun güçlü adayıydı...Ama kenetlendik, 1-0 ile yenip
kurtuluş mücadelesini başlattık.

  

Şimdi yine Isparta maçından önce, ama herkesin tanıdığı bir Zekeriya Ünaldı var...
Umarım yine aynı hevesle gelir takımın başına...
O zaman hiç bir korkum yok...Isparta,Altınordu,Muğla...

  

Rakip farketmez...O kadar dibe vurmuşluğa rağmen play-off oynama hakkına 
sahip olacak 5.sırada ki takımın sadece 9 puan arkasında olduğumuzda düşünülürse bir
kıvılcım yeter diyorum...Üstelik bu kadro, geçen seneden çok üstün...

  

Futbolcularında bu ölü toprağını üzerinden atacaklarına inanıyorum..Oluşan 
yönetim boşluğundan dolayı onlarında yaptığı bazı yanlışlar var ama ufak
bir çıkış geçmişi unutturabilir...

  

Kaderimiz 2 Kasım'a bağlı şuanda...O kongre de yapılacak herşey bizim rotamızı çizecek...
Alttaki dört mü, üstte ki üç mü?

  

Zekeriya Ünaldı'nın bir demecini memnuniyetle okudum..Isparta maçının gelirleri 
Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacakmış ve büyük ihtimalle stata gelenlere bayrakta 
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dağıtılacakmış..Bence herkes üzerine düşeni yapmalı...Çok mu zor şehrin tam 
göbeğindeki stata geçerken uğramak? Değil, olmamalı!..

  

Cumartesi kongre salonunda güzellikler, pazar da Dumlupınar Stadyumu'nda 
puanlar bekliyoruz...Çok mu şey istiyoruz?(28-10-2007)
******
 NOT:Bu yazı eski sitede 209 kez okunmuştur.. 
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