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<p style="text-align: justify;" /><strong><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/15mai.jpg" alt="FOTO Vali Munteanu" />15 Mai 2011</strong> este cu
siguran?? ziua cea mai sf�t? din calendarul �o?elarilor�. Acea sear? superb? din prim?vara
anului trecut nu va fi uitat? cu siguran?? de niciunul dintre cei care respir? pentru culorile
ro?-alb-albastre, iar �semn?tatea acestei date va d?inui ?i peste mul?i ani, � povestirile
actualilor fani c?tre copiii sau nepo?ii lor.   <strong>15 Mai 2011</strong> este data c�d FC
O?elul a readus m�dria � sufletele noastre �cercate de g?l??eni ?i s-a �cununat campioan? a
Rom�iei pentru prima oar? � istorie, dar ?i regin? a Moldovei, av�d � vedere c? aceast? zon?
istoric? a ??rii nu gustase niciodat? p�? atunci din cupa dulce a victoriei supreme. �<br
/>Nimeni ?i nimic nu putea intui surpriza care s-a ab?tut asupra Ligii I � sezonul 2010-2011. FC
O?elul Gala?i era echipa care nu reu?ise s? se claseze niciodat? mai sus de locul 4, � istoria
primei divizii, iar favoritele certe erau ca de obicei: CFR Cluj, Steaua, Dinamo, Rapid, FC
Timi?oara sau FC Vaslui. Totu?i, � mod nea?teptat poate chiar ?i pentru suporterii ei, echipa
de la malul Dun?rii s-a situat � 24 din cele 34 de runde pe prima pozi?ie a clasamentului, exact
� stilul unei campioane muncitoare ?i nu a uneia logodite cu norocul. Dup? un tur fantastic �
care sunt de remarcat cele cinci victorii consecutive din rundele 8-12, printre care meciuri
c�tigate � fa?a Stelei ?i pe terenul lui Dinamo, g?l??enii au devenit f?r? probleme �campioni
de toamn?�, cu 5 puncte avans! <br />Returul a fost cu at� mai dificil cu c� adversarii nu
ne-au mai considerat o simpl? surpriz? ?i � doar 6 runde (etapele 21-26), O?elul este �vins?
de 3 ori, adic? tot at�ea �fr�geri c�e suferise � primele 20 de etape ?i pierde primul loc dup?
luni bune! Era momentul unei noi reveniri de senza?ie, dar �pas?rea Phoenix� g?l??ean? a
mai dat c�eva emo?ii fanilor proprii, reu?ind doar dou? egaluri pe propriul teren cu Dinamo
(3-3) sau Gaz Metan Media? (2-2). Acesta avea s? fie ultimul moment de cump?n? pentru
O?elul� Antrenorul Dorinel Munteanu cere victorii pe linie, iar elevii s?i nu-l dezam?gesc ?i
�cep�d cu etapa a 30-a se impun � toate partidele p�? la final. <br />Revenind la <strong>15
Mai 2011</strong>, aceasta reprezint? data �finalei campionatului� cum au numit-o cei din
presa de specialitate. Ziua magic? � care O?elul s-a luptat cu principala contracandidat? la
titlu, FC Timi?oara, ?i a �vins-o f?r? drept de apel pe arena din Tiglina III, devenind matematic
campioana Rom�iei! Evenimentul a fost s?rb?torit ad-hoc de c?tre mii de g?l??eni care au ie?it
� strad? imediat dup? meci pentru o �noapte alb?� de neuitat, petrecerea repet�du-se la
decernarea trofeului c�eva zile mai t�ziu.<br /><strong>15 Mai 2011</strong> e ziua
�revolu?iei� noastre, momentul c�d echipa fanion a ora?ului de la Dun?re s-a �?l?at peste
restul competitoarelor f?c�du-i pe g?l??eni s? exclame plutind de fericire: �Doar cerul e
deasupra noastr?�. <br />A fost cu siguran?? triumful unei trupe de muncitori, pentru care
�echip?� a fost cuv�tul de baz?, O?elul demonstr�d c? lupta, truda ?i sacrificiul sunt valori
care �c? mai exist? ?i care pot ?ine piept oric�d celor care tri?eaz?, sufer? de grandomanie
sau cred c? doar banii pot aduce performan?e. Nimeni ?i nimic nu mai poate ?terge istoria
scris? de o simpl? echip? de provincie sau lacrimile de bucurie n?scute atunci din ochii a zeci
de mii de g?l??eni recunosc?tori. O?elul ne-a redat fericirea, m�dria, z�betul, extazul,
patriotismul local ?i simplitatea unei �br??i??ri �tre necunoscu?i, �tre oameni diferi?i, dar
uni?i de aceea?i iubire ro?-alb-albastr?. <br />S-a �plinit un an de atunci, dar un campionat
c�tigat este ca vinul vechi: cu c� va trece timpul, cu at� va deveni mai valoros, cu at� va fi
mai frumoas? povestea unei seri de mai ?i cu at� mai mare importan?a primului titlu din istorie.
<strong>MUL?UMIM O?ELULE !</strong></p>
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