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 GERÇEKTEN SAMİMİYSENİZ...BUYRUN !.... 
Kütahya basınından, aşağıya özet olarak verdiğimiz haberi okuyunca,
içim bir tuhaf oldu...
Sanki bir müjde almış gibi sevinç kapladı benliğimi..
Gerçi, bu haberin benim sevindiğim konuyla hiç mi hiç alakası yoktu ama,
olsundu...
GÜN DOĞMADAN NELER DOĞAR diyerek
içimdeki bu tatlı  sevincimi  öldürmek istemedim...

  

Haber özetle şöyle:
"Kütahya'da sivil toplum kuruluşları, birlik-beraberlik ve dayanışma
yemeğinde biraraya geldi.
Sohbet havasında geçen yemekte, KÜTAHYA KONULARI görüşüldü..
Kütahya'nın SORUNLARI ve çözüm önerileri ele alınırken, Kütahya'ya
yapılan hizmetlerde başta Millet Vekilleri, siyasi parti temsilcileri,
Kütahya Valisi, Belediye Başkanı başta olmak üzere TÜM KÜTAHYA'LILARIN
birlik-beraberlik ve dayanışma içinde ortak hareket etmesi
gerektiği fikri savunuldu.

  

Bu yemekli toplantıya; KÜTSO Yön.Kurulu Bşk.Nafi GÜRAL, Ticaret
Borsası Bşk.Ahmet ALTINKAYA, KESOB Bşk. Kenan ESKİÇUBUK, 
Gazeteciler Cemiyeti Bşk. İhsan TUNÇOĞLU, Ziraat Odası Bşk. Ömer
DEMİRTAŞ, Türk-İş Temsilcisi ve Tes-İş Bşk.Eşref Erden, Türk İşveren
Sendikası Bşk. İzzet ÖZEL, KÜTSO Bşk.Vekili İsmet ÖZOTRAÇ, KÜTSO
Bşk.Yard. Nihat DELEN, KÜTSO Meclis Bşk.Yard. Nadi SARIIŞIK, KÜTSO
Yön.Kurulu Üyelerinden Göksel ÖZÇINAR, Ali KONGU, Salih ÇETİNER,
Ahmet YAZAROĞLU, Mehmet ATAKAN, Ahmet BAĞIRGAN, Hasan ÖNCEL ve
Genel Sek. Mücahit KAHRAMAN katıldılar."

  

Kütahya'nın sorunları için biraraya gelen bu kişilerin isimlerini  görünce, 
gerçekten adeta yerimde zıpladım. 
Bir-kaç saniye süre de  olsa, bulutlara yükseldim..
Belki hayaldi bu sevincim...
Kendimi fazla kaptırmamam gerekti ama,

  

HAYALİ BİLE  GÜZELDİ...
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**
Gayet samimi bir havada geçtiğini anladığımız  yemeğe katılan
bu şahsiyetlerin, her hafta komşumuz Eskişehir'in "ES_ES EFSANESİ"nin
ayağa kalkış maçlarına gittiklerini biliyoruz.
İşte geçtiğimiz hafta, KÜTSO Başkanımız Nafi Bey bile oradaki FB maçındaydı.
Diğer şahısları saymaya bile gerek yok..
**
"Elin Tavuğu Sülün Gelir" diye bir laf vardır.
Gördüklerimiz,  duyduklarımız bu olsa gerek..
Kendimizin ayağına böyle imkanlar  getirebilecek
kapasitede şahsiyetlerimiz o kadar çok ki...
işte yukarıdaki saydığımız isimler bunlardan bazıları...
Bu her hafta Eskişehir'e maça giden ele gelir şahıslarımız,
şöyle bir silkelenip, "Bu takımlar niye Kütahya'ma gelmesin?" 
diye bir soruverse kendi kendilerine...
Her şeyin başlangıcı olacaktır bu soru..
**
ilimizin adını taşıyan KÜTAHYASPOR'umuz zamanında esmiş, gürlemiş
ama zaman gelmiş , o veya bu sebepten tabana çakılmış..
Artık bundan  aşağısı yok..
Her hafta maçına gidilen Es-Es bile, daha 90'lı yıllarda, 
3.ligde bizimle beraber maç yapıyordu.
Sabrettiler, birlik oldular ve meyvesini bu sezon Süper lige çıkarak aldılar.
Biz de, gün geçtikçe elimizi çeke çeke Süper amatör lige indik.
Burada artık ağlamaya sızlamaya gerek yok..
Şu anda Amatör Süper Ligin tozunu atan 
MAVİ-ŞİMŞEKLER'in  maliyeti o kadar az ki...
Bir el atılsa yeter...
Yukarıda toplartıya katılan şahısların adlarının yanına 
bir de hemen aklıma geliveren Tuncer Kırdar, Bekir eski, Muharrem Demirel,
Sabri Erkek  isimlerini de ilave ederek 
"BİR KÜTAHYASPOR YÖNETİMİ"
hayal edin lütfen..
Siz de benim gibi bulutların üstüne çıkmaz mısınız?
**
Gerçekten az maliyetli ama taş gibi bir KÜTAHYASPOR ortada iken,
ve Ali OKÇU'nun pazar günkü son maçımızdan sonra söylediği
"Morale ihtiyacımız var...İade-i itibar istiyoruz...Şu ana kadar
bile HALA KAPIMIZI ÇALAN OLMADI..Bu takım ilgi ve alaka bekliyor"
diyen acı cümlelerinden sonra, 
yukardaki isimlerini saydığımız insanlarımız, 
para için değil, 
BİR MORAL VERMEK İÇİN BİLE OLSA , 
Kütahyaspor'un tesislerine hep birlikte gidip
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bir "MERHABA !" diyemez mi?
"NASILSINIZ ÇOCUKLAR !" diyemez mi?
Bu kadar mı yabancılaştık kendimize?...
Tek kişinin değil, böyle adlarını yukarda zikrettiğimiz şahısların 
tümünün  biraraya gelerek
"YÜRÜ BE !...BİZİM  BAŞKALARINDAN NE EKSİĞİMİZ VAR ?..
BİZ KÜTAHYA'YIZ !...
BİZ KÜTAHYALIYIZ !..
demesi yetecek....

  

**
İşte bunu bir diyebilsek......
ÇOK ZOR DEĞİL....
HADİ Bİ GAYRET !...

  

İŞTE KÜTAHYA SORUNLARININ EN BASİT İLK ADIMI...

  

TÜM KÜTAHYALI'YI BİRARAYA GETİREBİLECEK TEK GÜÇ...

  

HAYDİ !...BURDAN BAŞLAYALIM...

  

 Lütfen !..Şu Kulübe  Bir Uğrayalım..Bir "Merhaba" diyelim!..

  

03.11.08
--kutahyasporum.com--
*******
 NOT:Bu yazı eski sitede 847 kez okundu..
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