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Bu sezonun en kalabalık maçı olan Dumlupınar Stadı'ndaki 15 gün önce oynanan
Esk.Demirspor maçında kalabalık seyirci sayısından faydalanıp gelir elde etmek için
giriş kapılarına futbolcuların posterlerini koymuştuk. "BİR POSTER AL, KULÜBÜNE
DESTEK VER!" adı altında yapılan bu çalışmada posterlerin yanına gönlünden geçen
parayı atması için kutular koymuştuk. 5-6 bin civarında seyircinin girdiği maçta bu
kutulardan çıkan para 215 TL.idi.

  

Bu meblağ, giren seyirci sayısına göre çok gülünç bir rakamdı.
"Artık bir daha böyle bir deneme yapmayalım, gören de para basıyorlar zannedecek"
diyerek sineye çekilmişti.

  

Evimizde son oynayacağımız Cuma günkü B.Zaferspor maçında mesai günü olacağından
çok kalaba olmayacağını ama yine de hatırı sayılır bir seyirci olacağını tahmin ediyorduk.
Bu maça yardım sandığı koymayı artık düşünmemiştik.Çünkü olmuyordu bir şey...

  

Ancak, 05.Nisan.'12 tarihli Yeni Kütahya Gazetesi'nde köşesinde "Okuyucudan Gelenler"
başlığı altında yazan Sayın Alaattin Uygun kardeşimiz, "Okuyucularından mail aldığını,
bu hafta maçta yardım sandıkları konulmasını, bilet parası yerine insanlarımızın bu
kutulara para atacaklarını, hatta ismini belirtmediği bir okuyucusunun cebinde bunun
için ayırdığı 100 TL.nin olduğu ve maça girerken kutulara atacağını" yazmıştı.

  

Bu yazıyı okuyan yönetim, basında duyuru yapılmış, bize kulak vermiyorlar demesinler
diye son bir defa olmak üzere -bu yazıdan güç alarak- her iki kapıya da birer kapalı
sandık koydu.

  

Burada yazmaya utanıyoruz ama, yazmak ta zorundayız...Çünkü insanlarımızın 
Kütahyaspor'a bakışı, desteği pek yok..Herşeyin lafta olduğu meydana çıktı.
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Kapalı tribün girişine konulan sandıktan BİR KURUŞ BİLE ÇIKMAZKEN, açık tribün
girişine
konulan sandıktan sadece ve sadece 15 lira 25 kuruş para çıktı...

  

Evet, yanlış okumuyorsunuz...En az 2000 kişinin giriş yaptığı stattan çıkan para bu....

  

MALESEF ŞEHİR HAZIR DEĞİL.....BU TAKIM BU ŞARTLARDA NEREYE GİDEBİLİR?.....

  

*            *

  

Bir de Alaattin Uygun kardeşimize bir mesajımız olsun buradan...

  

Belki kendisini de mahcup duruma sokan o 100 Tl. hazırladım diyerek kendisine mail
gönderen okuyucusuna bir sormalı....

  

Kutulardan 15.25 TL. çıktığına göre senin 100 TL.nerede? diye......

  

  

www.kutahyasporum.com
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