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<p style="text-align: justify;">Cu ceva timp � urm? ni s-a adresat, un suporter o?elist din
Tecuci, student � Ia?i, imobilizat � scaun cu rotile, care ne-a cerut ajutorul astfel:
<em>"Salutare tuturor. Am ales modul ?sta s? v? fac cunoscut? povestea mea ?i sper s? m?
sus?ine?i pentru c? �i este foarte greu s? v? spun povestea mea. M? numesc Ovidiu ?i sunt
din Tecuci. De mic am iubit fotbalul ?i familia, dar cel mai mult iubesc echipa O?ELUL ?i nimic
� via?? nu m? va face s? �i schimb p?rerea. Povestea mea spus? mai pe larg o gasi?i aici:
</em><em>Tot ce vreau de la voi, cei care sunte?i din Gala?i este s? m? ajuta?i s? �i
�deplinesc un vis. Din p?cate, chiar dac? sunt un fan �focat, boala ?i distan?a m-au �piedicat
s? ajung la un meci al O?ELULUI. Stau etap? de etap? ?i suf?r � fa?a televizorului al?turi de
echipa mea. Aici unde sunt, m? "lupt" printre str?ini cu suporteri care habar nu au ce �seamn?
fotbalul. A?a au auzit ei de mici de la televizor c? Steaua, Dinamo sau Rapid sunt echipele
bune. Pe mine nu m-au interesat niciodat? ?i pentru mine sunt nule. De aceea a? vrea, dac?
poate cineva dintre voi s? �i fac? rost de un tricou oficial al clubului cu nr. 14 pe spate sau
orice, m?car un fular pe care s? � pun la g� ori de c�e ori O?elul joac?. Mai mult mi-a? dori un
tricou, am �cercat s? mi-l cump?r, dar ajung foarte rar � Gala?i ?i din p?cate clubul nu are un
magazin oficial ?i nu am reu?it s? g?sesc niciunde. Sper ca voi care sunte?i suporteri �foca?i
s? reu?i?i s? m? ajuta?i dac? timpul v? permite. FORZA O?ELUL!!!" </em></p> <p
style="text-align: justify;"><em>  </em> <p align="justify">Prin acest articol a? vrea s? atrag
aten?ia celor din conducerea clubului sau celor care pot da o m�? de ajutor pentru a-i oferi
acestui suporter ceea ce �i dore?te: tricoul ?i fularul cu echipa favorit?. Nu vreau s? se
�?eleag? gre?it! Ovidiu nu e un cer?etor ?i este dispus s? pl?teasc? pentru a-?i achizi?iona
aceste materiale promo?ionale . <br />Suporterul imobilizat � scaun a avut ?ansa de a urm?ri
partida echipei g?l??ene sus?inut? � deplasarea de la Ia?i (foto) ?i totu?i acesta nu a avut
ocazia de a purta la g� fularul echipei favorite sau de a se �br?ca cu tricoul acesteia. Sper ca
acest mesaj s? ajung? ?i la urechile conducerii clubului ?i sper ca ace?tia s? aib? �?elegerea
de a oferi acestui suporter ceea ce-?i dore?te at� de mult.</p> </p>
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