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Ben, daha önceki yorumlarımda Gürallar'la ilgili beklentiniz olmasın, onlar yok demiştim.
 Forumda atılan bir yalana inananlar olmuş.
Kütahyasporselen nedir ya manken ismi gibi.. Bu milletin hiç işi gücü yok herhalde!..

  

 Ayrıca destek olan herkese teşekkürler. 
 Listeye dahil olacak birkaç isim daha var.

  

 Bu arada Hakan Doğlarlıoğlu'nu tanımayanlar için kısaca tanıtacak olursak, Kütahya Astur'un
patronu.
 Bu sene yönetim dışından oldukça fazla desteği olmuştu. Genç bir Kütahyasporlu iş adamı
kendisi.

  

 Ercan Özçınar... Biz taraftarların "Ercan Abisi"... 
 Yıllardır varolan beklentimize yanıt verdi.
  Sürekli taraftar arasında ''Ercan abi bir yönetim oluştursa ,bu iş olur'' denilirdi. 
 Kendisine hayırlı olsun diyorum. Hepimiz kadar koyu Kütahyasporludur kendisi.
 Zor zamanlarda da her şartta destek verip sırt dönmeyen insanlardandır.

  

İsmet Duman, Ankara Demirspor kulüp başkanlığı yapan futbolu seven ve bilen biri.
Ali Okçu, Zekeriya Ünaldı gibi daha önce başkanlık yapan isimler de var.

  

Sayın Atilla Palangalı ve geçmiş dönemlerde transfer komitelerinde görev alan tecrübeli
yönetici, 
beyefendi insan Ali Kongu'yu da yönetimde görmek memnuniyet verici.

  

Tuncer Kırdar yuvasına döndü. Fazla söze gerek yok zaten... Herkes çok iyi biliyor onu.
Hoşgeldi tekrar.

  

Hepsinden Allah razı olsun ve Allah yardımcıları olsun.
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Bir de Ahmet Tekdemir ve mevcut yönetimin önemli isimleri bu listenin içindeler. 
Yani tüm isimler omuz-omuza tek liste seçime giriyor.

  

İsim isim bakıldığında, ekip kurup başkan adayı olsa her biri başkan seçilebilecek insanlardan
kurulu bir liste var. İnşallah uyum içerisinde çalışabilirler ve bu yönetim bütün olarak işin sonuna
kadar gider.

  

 Haaa ,bir de, hocayı gönderiverelim; takımı dağıtıverelim dersek asrın hatasını yaparız. 
 Tek dileğim ,dönen tekerleği değiştirmeden sadece hızlanmasını sağlayacak hamleleri yapmak.
  Mevcut Kütahyaspor'un bir stoper 2 orta saha ve 2 golcü ile BAL'da her grubun favorisi
olabileceği fikrindeyim.

  

Murat Şen'in kafasındaki isimleri ve takip ettiği futbolcuları bilen biri olarak devam ederse
mevcut kadronun doğru isimlerle müthiş bir ekip olacağı fikrindeyim.

  

                                                                                                -----RIDVAN43-------
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