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<p style="text-align: justify;">Pe data de 9 iulie 2009 se stingea din via?? unul dintre cei mai
reprezentativi juc?tori din istoria O?elului � Nicolae Burcea. La 9 luni distan?? mi?carea
�o?elar?� este din nou �doliat?, de data aceasta unul dintre cei mai �foca?i suporteri ai
forma?iei noastre p??ind � Ceruri al?turi de Nae Burcea. �Ceea ce p?rea a fi doar un zvon,
s-a transformat �tr-o certitudine teribil de crud?: Marius Petrescu, unul dintre cei mai devota?i
suporteri ai echipei noastre, ne-a p?r?sit... Probabil majoritatea dintre suporteri � cunosc m?car
din vedere pe cel care a tr?it ?i a respirat pentru O?elul timp de o via??. �preun? cu so?ia ?i
b?iatul s?u, Marius Petrescu a fost mereu al?turi de echipa noastr? pe stadion, ocup�du-?i
locul � centrul tribunei a doua a arenei din ?iglina III. Mai mult, destui fani poart? �c? tricourile
?i fularele cump?rate de la standul din Depozit, pe care familia Petrescu l-a �fiin?at din
dragoste pentru O?elul.</p>  <p style="text-align: justify;">La �ceputul anilor 2000, c�d
cuv�tul marketing nici nu exista pe buzele suporterilor g?l??eni, Marius Petrescu realiza un
magazin � care se vindeau doar produse ro?u-alb-albastre (tricouri, fulare sau cagule), reu?ind
astfel s? fac? din pasiune ceea ce ast?zi nici m?car conduc?torii actuali nu au reu?it: s?
coloreze tribunele � culorile noastre sfinte.Anul trecut, � noiembrie, familia Petrescu s-a mutat
� Austria, b?iatul lor, Andrei transfer�du-se cu aceast? ocazie de la juniorii O?elului la o echip?
din Innsbruck. Nici de la mii de kilometri distan??, Marius nu ?i-a putut uita vreodat? marea
iubire, el interes�du-se aproape zilnic de soarta echipei pe care o punea mai presus de orice.
De asemenea, vorbea cu cea mai m�drie despre O?elul, � una din ultimele discu?ii cu prietenii
s?i din Gala?i, spun�d c? se ��ghionte?te� cu c�iva dinamovi?ti ?i steli?ti pe care i-a �t�nit
� Austria.</p> <p style="text-align: justify;">O banal? infec?ie la picior s-a transformat in
cancer, iar dup? o opera?ie la cap, reu?it? ini?ial, Marius a c?zut la pat, sting�du-se din via??
sambata dimineata, cu doar cateva ore �ainte ca O?elul s? �ving? pe Gloria Bistri?a cu 3-0.
Probabil s-ar fi bucurat enorm�Astfel, stadionul �O?elul� r?m�e mai gol, f?r? unul dintre liderii
micu?ei �galerii� de la Tribuna II. O voce strig�d �Forza O?elul!� pentru eternitate se scurge
spre por?ile Raiului acolo unde probabil se va opri � lini?te pentru a-?i �curaja favori?ii al?turi
de marele num?r 10, Nae Burcea, sau de Alexandru �Gogu� Munteanu, un alt suporter trecut
� nefiin?? � anul 2008.</p> <p style="text-align: justify;">Suntem al?turi de familia Petrescu �
aceste momente � care cuvintele sunt prea s?race pentru a putea acoperi durerea ?i pe
aceast? cale facem un anun? pentru conduc?torii O?elului, pentru ca Marius Petrescu s? fie
omagiat a?a cum se cuvine, poate m?car printr-un moment de reculegere la urm?toarea partid?
de pe propriul teren. Adio, Marius Petrescu, tat?, so? ?i membru al familiei ro?-alb-albastre�
�O?elarii� nu te vor uita niciodat?! Dumnezeu s? te odihneasc? � pace�</p>

 1 / 1


