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/><em></em>�Interesele sunt enorme ?i pe l�g? miza financiar? este ?i una cu accent politic
puternic. Exist? personaje care �cearc? s? fac? o alt? conducere, o conducere paralel? cu
a?a-zi?i investitori, cu conduc?tori chiar din Liga 1, v? spun sigur c? ace?tia sunt �preun? cu
unul dintre contracandida?ii mei la lupta pentru Primarie.  <em>[�] Doar peste cadavrul meu va
reu?i cineva s? deturneze banii spre alte direc?ii dec� spre fotbal. Se �cearc? s? �i dau
demisia sau �cearc? ei s? ob?in? o demitere, dar nu e at� de u?or, vorbesc de oameni care
nu au f?cut niciodat? nimic pentru clubul ?sta,</em>� a declarat ieri Marius Stan, iar sursele
noastre au confirmat acest scenariu apocaliptic.</p>  <p style="text-align: justify;">Pre?edintele
Consiliului de Adminstra?ie al clubului O?elul, Ionel Bor?, este un om diabolic de de?tept. ?tie
c? mi?carea prezentat? mai sus ar �semna ca Marius Stan s?-?i prezinte demisia. G�di?i-v?
ce ar �semna ca Bor? s? apar? m�ne cu Adrian Porumboiu ca investitor sau cu Mihai Stoica
ca pre?edinte, form�d astfel o conducere paralel? a clubului nostru, peste capul lui Stan. E
doar exemplul cel mai negru, dar cu siguran?? ar fi o �lovitur? de palat� care ar duce la
mazilirea actualului director general. <br />De fapt, asta ?i urm?re?te Bor? �c? de c�d s-au
�casat primii bani de la UEFA, de pe urma particip?rii � Liga Campionilor. Sunt milioane de
euro � joc, foarte multe milioane, pe care actualii ac?ionari ar putea pune m�a f?r? probleme.
Ultimul care le mai st? ca un ghimpe � coast? este doar Marius Stan, de a c?rui semn?tur?
este nevoie pentru folosirea acestor bani� <br />Ionel Bor?, cel mai timid om � fa?a presei, a
f?cut ce ?tie el mai bine, merg�d pe principiul �c�nii latr?, ursul merge � continuare�. Un
asemenea personaj, nu trebuie subestimat sub nicio form?. El nu vorbe?te deloc pe la televizor,
nu amenin??, ci doar �i vede � continuare de planul diabolic pe care l-a pus la punct.
Aproximativ 20 de milioane de euro sunt bani pe care nu � ob?ii url�d isteric pe la TV. Marius
Stan a declarat c? doar peste cadavrul lui se vor folosi aceste sume � alte scopuri dec� cele
sportive, a?a c? pre?edintele Consiliului de Adminsitra?ie a luat la cuno?tin?? acest lucru ?i
lucreaz? � umbr?, acolo unde(crede el) nimic nu � poate atinge. S-a aliat cu un oponent al lui
Stan la Prim?rie, c?ruia nu-i d?m numele pentru c? nu ne intereseaz? politica, cu at� mai mult
persoana lui josnic?, iar acum lucreaz? la un plan mult mai amplu. Ionel Bor? a pornit r?zboiul,
dar aceasta nu este o lupt? mediatic? de care a?i mai v?zut. Este un r?zboi al nervilor, o lupt?
tacit?, pentru o miz? uria??, c�tigat? de o echip? mic? � focul b?t?liei din sezonul
precedent.<br />Dac? acesta continu? cu acest plan infernal, probabil c? totul va duce �cet,
dar sigur, la distrugerea unui simbol al g?l??enilor, la desfiin?area celui mai frumos lucru care
s-a �t�plat vreodat? � acest ora?, la dizolvarea O?elului. Dac? e a?a, atunci Ionel Bor? nu i-a
declarat r?zboi doar lui Marius Stan, ci tuturor suporterilor acestei minunate echipe! Poate c? a
sosit momentul s? ne organiz?m, s? d?m la o parte orice animozitate dintre noi, s? ne unim din
nou sub steagul ro?-alb-albastru ?i s? ar?t?m de ce am fost, suntem ?i vom mai fi o FOR??! A
venit clipa s? d?m ?i noi ceva �apoi forma?iei care ne-a bucurat at�ia ani. Sunt sigur c? nimeni
dintre noi nu va l?sa O?elul s? moar? f?r? lupt?. ?i la final nu doar Marius Stan ar trebui s? stea
� fa?a unui astfel de pericol, ci poate mii de suflete care pompeaz? aceast? inim?
ro?-alb-albastr?� Fiecare suporter, galeria, Liga Suporterilor, Dun?rea B?tr�? sunt entit??i
separate, dar unite � scop de aceea?i iubire. Dup? protestul de acum 3 ani, pentru salvarea
bazelor sportive din ora?, am promis c? ne vom �toarce dac? lucrurile nu se vor schimba.
Probabil c? acea vreme a sosit deja. ?tiu c? vom fi din nou acuza?i c? facem manevre politice
pentru altii, dar tuturor celor care vor spune astfel de lucruri nu vreau dec� s? le transmit c?
totul pentru noi se rezum? la O?elul. Ve?i lovi aceast? echip?, vom lovi �zecit ca r?spuns ?i nu
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vom da niciodat? �apoi. Indiferent despre cine e vorba.<br /><strong>?i suntem mii, nu unul
singur���</strong></p>
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