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Falco: Okorn elköszönt, értékelt és várja a
jövőt
Nyugat.hu - 2020-03-19 09:35:42
Vezetőedzőnk értékelt, mindenkinek köszönetet mondott és óvatosságra intett. Angol nyelvű
nyilatkozatának fordítása az alábbiakban olvasható - írja a klub honlapja.
„- A szezon korai véget ért. Ez egy tény, nem érdemes többet mondani róla. Fura időket élünk, a
kosárlabda teljesen irreleváns. Sokakkal együtt csupán egy dolgot szeretnék - visszakapni a normális
életem. De előtte egészségesnek kell maradunk, és megnyerni a harcot egy láthatatlan ellenség
ellen. Szeretnék köszönetet mondani a hűséges szurkolóinknak az egész éves támogatásukért.
Nélkületek nem lennénk mi sem. Fantasztikusak vagytok, nagyon szépen köszönöm! A
játékosaimnak is hálával tartozom, remek közösség vagytok, élmény volt ezt a csapatot vezetni.
Kiváló játékosok mellett remek, erkölcsös emberek is vagytok. Ez a legfontosabb dolog. Amikor
mindennek vége, a legfontosabb, hogy egymás szemébe tudjunk nézni, kezetfogni, és a legjobbakat
kívánni a jövőben. Köszönettel tartozom az edzői stábnak is, rengeteget dolgoztatok. Nem mehetek
szó nélkül a társam, Milos Konakov mellett. Köszönöm, barátom! Még valaki, aki külön említést
érdemel, Piki. Amikor kimondom ezt a nevet, a klubban mindenki pontosan tudja mire gondolok. Piki,
köszönök mindent, amit értem és a Falcóért tettél. Azt tudom mondani, hogy ilyen jó és hűséges
munkatársam még nem volt karrierem során. Végezetül, természetesen köszönöm Gyuri, Gráczer
Györgynek nak a támogatását, az ötleteit, és mindenekfelett a klub tudatos vezetését. Rengeteget
tanultam tőled, Mr. Diplomata. Továbbá köszönöm a bizalmat a szponzorokban, és az emberekben,
akik a háttérből segítették a sárga-fekete hajó irányítását. Elég idő lesz kielemezni a szezont,
összegezni a gondolataimat, és leírni az emlékeimet. De azt már most tudom, hogy az osztályzat jó
lesz, és hogy remek szezont futottunk. Olyan jót, érdekeset, izgalmasat, mint tavaly. Mindenki saját
maga mérlegel, de én büszke vagyok a munkára. Nem volt könnyű. A nyomás, ami a vállunkat
nyomta hatalmas volt. Az első pillanattól augusztusban tudtuk, mit akarunk, és elindultunk az úton.
Tettünk egy olyan lépést, amely sokak számára meglepetés volt, de nekem nem. Egész nyáron ezt
terveztem... Nemcsak a BCL selejtezőkön való túljutást, hanem hogy fel is tudunk nőni a feladathoz.
A legnehezebb feladat az volt, hogy a játékosokat meggyőzzem erről. Amikor ez leesett nekik, akkor
éltünk a lehetőséggel, és nagyon élveztük. Büszkén képviseltük a magyar kosárlabdát egy magas
szinten. Egy teljesen új élmény volt. Ennek ellenére rossz szájízem van ezzel a csodatörténettel
kapcsolatban. Besiktas, a rémálmom. Ez volt az egyetlen nagy hibánk. Ez egy fekete folt számunkra.
A nemzeti bajnokságban folyamatosan remekül, éretten játszottunk. Tisztában voltunk azzal, hogy
nem lesznek könnyű meccsek. Az összes ellenfelünk pihent és motivált volt. Nagyrészt jól is tudtunk
reagálni erre. A 18 győzelem és 3 vereség önmagáért beszél. Nem kell semmit hozzáfűznöm ehhez.
Az elejétől a végéig vezettük a tabellát. Mindenkinek lehet véleménye, de ezek bizonyított tények.
Nagyon büszke vagyok erre az időszakra. Két szezon alatt 91 tétmeccsen ültem a sárga-feketék
padján, ebből 64-szer nyertünk, 27-szer nem. 51-13 a mérlegünk a bajnokságban, az Aréna
Savariában pedig 32-1!!! Ez sokat elmond a Falcóról az elmúlt két évben. Folyamatosan fejlődtünk,
és egyre magasabbra raktuk a lécet. Sokat tanultam, megismertem a magyar bajnokságot, és
bizonyítani akartam. Nagyon motivált voltam. Számtalan remek pillanat volt, izgalmas meccsek,
adrenalin, ahogy csalódások és álmatlan éjszakák is. Ezeket már senki nem veszi el tőlünk, de
szükséges lesz előre tekinteni. Új kihívásokkal állunk szemben. Várom őket, de már most tudom,
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hogy az elvárások ismét nagyok lesznek. Nehéz lesz mindezt megismételni. De ezért dolgozunk,
nem? Hamarosan találkozunk, addig maradjatok otthon, és vigyázzatok magatokra!”
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