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Túl az első éjszakán...
Az örök érvényű sláger refrénjével szeretném a tisztelt Olvasók figyelmébe ajánlani a
Sopronkövesdi Labdarúgó Club mindennapjairól íródott
gondolatainkat.
Az előző bajnokság második felétől az új vezetőség által
irányított csapat sajnos utolsó előtti helyezést ért el a
megyei II. osztályban. Megválasztásunkkor kihangsúlyoztuk azt, hogy a folyamatokon nem szeretnénk változtatni
és szinte szemlélőként, a kereteket, feltételeket megadva
hagyjuk a maga útján folyni az eseményeket.
Sajnos vagy szerencsére a sorozatos kudarcok arra késztettek minket, hogy gyökeresen módosítsunk a játékos
állományon és végül edző poszton is cserét hajtottunk
végre. Az utolsó négy fordulónak úgy álltunk neki, hogy
a két csapat összesen 22 emberből állt. A gárda morális és
erkölcsi válságba került, klikkesedett és több kis csoportra
szakadt. Az évek óta lappangó ellentét kimondva kimondatlanul megbélyegezte a csapat sorsát. Ezt a bomlasztó
folyamatot akarjuk megállítani, letisztítani az egyéni,
érdekektől és új célt, irányt adni a sopronkövesdi labdarúgásnak. Sajnos a megyei másodosztály csapatainak
többsége fizet néhány játékosának így szerintünk rossz
irányba indult el az amatőr sport és azon belül a labdarúgás. Erről vagy beszélnek, vagy nem, de mindenki tud
róla. Mi nem hisszük azt, hogy néhány ezer forint
ösztönző erejű lehet egy játékosnak, így mi azon kevés
csapatok közé tartozunk, akik nem fizetnek, és ezzel
abban bízunk, hogy megmarad csapatunk amatőr jellege.
A problémák, amikkel küszködünk elsődlegesen nem
anyagi természetűek, természetesen ki ne szeretne játszani egy jobb minőségű mezben, vagy éppen egy jobb lábszárvédőben, labdával, cipőben. (Egy garnitúra mez feliratozása 55e forint.)
Legkeményebb harcainkat az emberi hozzáállás megváltoztatásával vívjuk, hiszen hol vannak azok az idők,
mikor úgy kellett lekergetni a gyerekeket a pályáról. Egy
átlag magyar fiatal ma nem akar sportolni, az első keményebb mondatra megsértődik, emberi kapcsolatait lekorlátozza a világhálóra, egy szobában ülve minden nap több
órát tölt el a computer előtt, sportsérülése leredukálódik
egy ínhüvelygyulladásra a csuklójában.
Fél éves tapasztalatunk alapján bátran mondjuk, hogy a
bajnokság befejezését követően három lehetőség nyílt
előttünk a megkezdett út tovább folytatására.:
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2.
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új csapat építését, akik alázattal foci szeretetéből
merítve odaadóan próbálják nyújtani legjobb formájukat hétről hétre,
4-5 fizetett játékos mellé kipótoljuk a keretet a
maradékkal és lesz, ami lesz.

A vezetőség minden tagja hisz abban és csak abban
hisz, hogy része vagyunk a sopronkövesdi történelemnek. A több mint 90 éves múlttal rendelkező sportkör,
Sopronkövesd egyetlen versenysportja soha nem szűnhet
meg. A Sopronkövesdi Labdarúgó Klub létjogosultsága
megkérdőjelezhetetlen, még ha sokan úgy is gondolják.
Nem érezzük magunkat konkurenciájának egyetlen
egyesületnek sem, és minden egyes falubeli kezdeményezésnek 100%-os támogatói vagyunk, ha az a hagyomány
a kultúra sport és a szabadidő hasznos eltöltésére irányul. Köszönetet szeretnénk mondani az önkormányzatnak, anyagi támogatása nélkül nem létezne sportkör
és nem utolsó sorban szurkolóinknak, akik soha nem
hagynak
cserben
és
szívükön
viselik
a sopronkövesdi labdarúgást.
HAJRÁ KÖVESD!
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abbahagyjuk és visszaadjuk a kulcsokat,
Sopronkövesdi és környékbeli valamint a faluhoz
és a csapathoz kötődő, játékosokból elkezdjük egy
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Közmű, út és mélyépítés

támogatásával valósult meg.

