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Türelmet a fiataloknak
Vlado Milan vezetésével folytatják
A téli holtidényben nagy horderejı változásokra került sor a bŒsi futballklubnál. A tavaszi viszszavágó sorozat nyitányán ugyanis a játékosedzŒ Vlado Milan személyében immár a harmadik tréner kezébe került a karmesteri
pálca a 2009/2010-es bajnoki évfolyamban. Az Œszi idényt Fieber
Péter vezetésével kezdték el Izsmánék, ám a DAC egykori kiválósága csakhamar az élvonalbeli
Artmediához szerzŒdött.
Ezt követŒen tért vissza a kollektívához Meszlényi Tibor, aki azonban
a télen odébbállt, és a rivális szeredieket vezeti csatába. Az új esztendŒ elején ugyancsak megváltozott a futballklub vezetésének
összetétele, Puskás Imre lemondott, helyébe Fekete Alfréd került.
„Odébbálltak legeredményesebb
futballistáink is. Házi gólkirályunk,
Miroslav Kriss (Rovinka) és az úgyszintén gólerŒs Chlebo (Bernolákovo) hiányát nehéz lesz pótolni.
Szıcs Csehországban folytatja pályafutását. Rybár a pozsonyi Slovanból, Kiss Igor a DAC-ból, Kuãera pedig Senicáról érkezett vendégjátékra. A nagyszarvaiaktól
visszatért hozzánk Nagy Tamás.
Már régebben eltökéltük, hogy fiatalítunk, helyet biztosítunk a saját

Tavasszal is nagy csatát hozott a bŒsiek (fehérben) és a somorjaiak bajnoki mérkŒzése, amelyen ezúttal a
szerencsésebb vendégek gyŒztek
Ján âikovsk˘ felvételei
nevelésı tehetségeknek. A rutinos
védŒ, Liszkay Péter vállát megmıtötték, a tavasz szezon végéig
nem számíthatunk játékára. Nagy
Tomi bokaficama is keresztülhúzta
a tréner elképzeléseit” – hangzott a
klubelnök helyzetelemzése. „Helyezésben kijelölt konkrét célt nem tıztünk ki magunk elé. Szeretnénk közönségvonzó játékot produkálni,
hazai nevelésı tehetségeket beépíteni a csapatba, amelyhez viszont
türelem is kell. Számomra egyébként nagy kihívást jelent kettŒs szereposztásban helytállni” – latolgatta
az esélyeket a tavaszi rajtot megelŒzŒen Vlado Milan, aki a nyékvárkonyiak elleni vesztes (0:2)
fŒpróbán orrcsonttörést szenvedett, ezért a nagyölvedi nyitányon,
valamint a somorjaiak elleni csallóközi rangadón nem állhatott csatasorba. Hiánya a sikertelen rajton

(0:2, 0:1) is érzŒdött. A tavaszi
idényre való felkészülés hazai környezetben zajlott, a téli tortúrát
edzŒmeccsek színesítették. Ezeken
olykor gólzáporos bŒsi gyŒzelmek
kerültek a krónikába. A vágaiakat
(V. liga) 7:5-re, a csallóközaranyosiakat 8:1-re, a IV. ligás komáromiakat 7:1-re gyŒzte le a Milan-legénység, mely a visszavágó sorozat
elsŒ két párharcán, a nagyölvediek
otthonában és a somorjaiak elleni
hazai találkozón gólképtelennek bizonyult. „Bosszant a sikertelen
idénykezdés. Remélem, a folytatásban beindul a gólgyártás és a pontok gyıjtése. Szeretnénk a középmezŒnyben célba érni, teljesítményünkkel meghálálni szurkolóink
bizalmát, a fŒ szponzorként közremıködŒ helyi községháza támogatását” – fogalmazott Fekete Alfréd.
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