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Dzsudzsák Balázs visszatérne a Debrecenhez
– az NB2-be?
Debreciner - 2020-07-08 23:12:22

Dzsudzsák Balázs fotó:

Informátoraink nem vállalják a nevüket s nem hajlandóak megnevezni a forrásaikat sem. Tehát ez
jelenleg pletyka. Nem hamis hír, mert nem állítjuk be annak, mintha tényszerű lenne, nem fake
news, mert nem sejtelmeskedünk úgy, mintha megerősített információ lenne. Pusztán pletyka.
Tudomásuk szerint a debreceni önkormányzat által köztulajdonba vett Loki, a DVSC futballcsapata a
hamarosan kezdődő másodosztályú bajnokságban már úgy kíván azonnal az élre törni és ott is
maradni, s az új konstrukció kitalálói úgy kívánják a közönség érdeklődését ébren tartani, sőt
felcsigázni, hogy az egykor a DVSC-hez kötődő sikerfutballistákat visszahív a csapatba, például
Dzsudzsák Balázst.
Az NB1-es végjátékban is voltak már hasonló kísérletek Kondás Elemér edzőkénti visszahívásával, a
egykor közkedvelt Dombi Tibor leporolásával és a Tankcsapda serkentő támogatásával. Mindhiába.
Eme pletykatovábbításunk megírása közben jött a hír, hogy már máshová is eljutott ez a debreceni
"információ". Dzsudzsák mellett Korhutot emlegetik, mi még Szakály Péter hazajöveteléről
hallottunk.
S mindez mennyibe fog kerülni? Magukat megnevezni nem akaró informátoraink szerint meglehet,
hogy havi 1 (egy) forintért vállalják a játékot a sztárok. Névlegesen. Lélekből. Elkötelezettségből.
Debrecenhűségből.
Kapcsolódó cikkek:
- A végén már Szimával volt a probléma – vélik a jobbikosok a DVSC ügyében
- Katasztrofális anyagi vállalkozást vesz a nyakába Debrecen… - 444
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- Még nem tudja a város, hogy mennyibe fog kerülni a Loki – a debreceni közgyűlés megszavazta a
DVSC Zrt. új vezetését
- Támogatja Papp László polgármester döntését arról, hogy Debrecen önkormányzata közpénzből
megvásárolja a DVSC futballcsapatát?
- Mikor dőlt el és miként, hogy Szima Gábor átadja a DVSC-t Debrecennek?
- Azt a kapufáját neki! – DVSC: folytatás a második vonalban
- A gyanús után egy szerencsés, de nem érdemtelen siker
- Most a Debrecenben vendégeskedő diósgyőriek imitálták a focit
- Legyőzhető, megelőzhető rivális kerestetik a Debrecennek!
- Egyelőre nem hat a Kondás-Dombi-Tankcsapda-vakcina
- A vér piros-fehér - Régi-új lemezről szól az ébresztő Debrecenben
- „NB2 keleti csoport!”
- Mikor nyer végre az igazi zöld Debrecenben?
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