Tisztelt Bátai Sportkedvelők, Szurkolók!

Rövid értékeléssel szeretnék Önöknek szolgálni a Báta KSE futballcsapatának 2008‐2009‐es
bajnoki szerepléséről.
Csapatunk 8 fővel kibővülve (Bóna, Braun A., Hajaletin, Horváth P., Imrő, Málinger, Schőn,
Végh) július 8‐án kezdte meg a felkészülést. A játékosok becsülettel és nagy odaadással
végezték az edzéseket. A heti két edzésen nagy létszámmal vettek részt játékosaink, lassan‐
lassan kezdett jó öltözői hangulat kialakulni körülöttünk. Ehhez hozzájárult az is, hogy
többször együtt vacsoráztunk önzetlen támogatóink jóvoltából, illetve társadalmi munkában
javítottunk egy kicsit környezetünkön. Kidekoráltuk az öltözőnket (amit az Önkormányzat
kimeszeltetett), építettünk két kispadot a pálya mellé, lefestettük a kapukat, megfoltoztuk a
labdafogó hálót, létrehoztuk az ideiglenes pályavilágítást edzésre. A nem túl jó anyagi
feltételek ellenére mondhatom, hogy mindig kultúrált megjelenéssel és sportemberhez méltó
magatartással játszottuk végig a szezont. Jómagam ezt másképpen el sem tudnám
képzelni.A csapat játéka folyamatosan fejlődött, a tavaszi szezonra az ellenfelek szinte
favoritként kezeltek bennünket.
Az év folyamán csapatunk gyönyörű szereplést produkált, a 30 mérkőzésből 24‐et megnyert,
2 döntetlen mellett mindössze 4‐szer hagyta el vesztesen a pályát. 97 gólt rúgtunk, és
mindössze 31‐et kaptunk. A megye III/B bajnokságban ezüstérmet szereztünk a tavaly még
NB‐ III‐as Tamási mögött..13 ponttal előztük meg az előző évi bajnok,Kocsolát. A Magyar
Kupában a harmadik fordulóig meneteltünk, végül a megye I‐es Bátaszék állított meg
bennünket..A sok jó teljesítmény mellett kiemelkedett Schaffer László, az általa lőtt 36 góllal,
és csak a sérülése miatt kihagyott meccseken múlott, hogy nem ő lett a gólkirály. A szép
teljesítmény ellenére nem vagyunk jóllakottak, hiszen az idén még nagyobb feladatot tűztünk
ki célul magunk elé, mégpedig megnyerni a bajnokságot.
Ezúton szeretném megköszönni a hétköznapok folyamán nyújtott sok segítséget Bagényi
Jánosnak és Patonai Rolandnak! Köszönet Kocsis János vállalkozónak, aki egy új szereléssel
ajándékozott meg bennünket! Köszönet a lassan gyarapodó, ám nagyon lelkes
szurkolótáborunknak! Végezetül köszönöm játékosaim becsülettel végzett munkáját,
eredményes szereplését!

HAJRÁ BÁTA!!!
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