Vasárnap Ónod ellen!

2018. július 27. péntek, 14:33

Ez a hétvége sem marad felkészülési találkozó nélkül.

Sajnos kedvenceinket most sem láthatjuk hazai pályán, hisz az Ónod kérésének teszünk
eleget. A Borsod -Abaúj- Zemplén megyében vitézkedő csapat, az elmúlt évben a megye II-es
osztály, Közép csoportjában vitézkedett. A 16 fős mezőny 12. helyén végeztek és a 30
találkozó alatt, 12 győzelmet, 2 döntetlent és 16 vereséget értek el.

Ez a meccs ismét vasárnap délután kerül megrendezésre, mégpedig 16:00-ás kezdéssel.

És ha egy üzlet beindul! Játékosaink számára a jövő hét is kemény menetet hoz. A szokásos
edzések mellett, szerdán újra pályára kell lépni. Következő ellenfelünk, a megye I-et megnyerő,
de az NB III-at felkérésre sem vállaló Hajdúböszörményi TE lesz. Ez a derbi is idegenben lesz
megrendezve, Hajdúböszörményben, 17:00 ás kezdéssel.

2018.07.29. 16:00

Ónod - Hajdúnánás-Flexo 2000 FK

2018.08.01. 17:00

Hajdúböszörményi TE - Hajdúnánás-Flexo 2000 FK

Csapatunk keretét ért változásokról!

Az amúgy is erős kerettel rendelkező csapatunk, négy játékossal próbál megegyezni. A négy fő
közül kettő Hajdúnánáson nevelkedett, míg egy futballista a szomszédos Hajdúböszörményből,
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egy pedig a megye II-ben vitézkedő Újszentmargita csapatától érkezhet. Sajnos a nevük még
tabu, bemutatásuk a hivatalos átigazolás után fog megtörténni.

Az érkezők mellett a távozók listáján is szerepelnek játékosok, de az ő nevükre is később derül
fény.

Sőt, úgy néz ki, hogy csapatunk honlapja is megváltozik a közeljövőben. Egy mindenki számára
modernebb és átfogóbb képet biztosító felületet láthatnak majd szurkolóink, mely magába
foglalja majd az utánpótlás csapataink eredményeit, a különböző korosztályok játékos
állományával együtt.

Az új honlap a TAO keretein belül valósulhatott meg és feltöltése folyamatban van. Úgy hogy ne
érjen majd senkit váratlanul, ha nem sokára az új felület tűnik majd fel ezen a címen! De ha
mégis lassabb lenne a feltöltés , a facebook oldalunk folyamatosan nyomon követi az
eseményeket!

Reméljük csapatunk játéka és az új felület is elnyeri majd tetszését szurkolóinknak!

Hajrá Hajdúnánás!
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