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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/caalin_tofan.jpg" alt="Catalin Tofan" width="430" />Pentru noi, o?elarii
adev?ra?i, o victorie �potriva steli?tilor nu poate fi exprimat? � cuvinte. Acum, mai mult ca
niciodat?, trebuie s? demonstra?i tuturor c? sunte?i din O?EL! �</p>    <br />  <p
style="text-align: justify;">Echipa advers? s-a proclamat cea mai iubit? din Univers ?i spune c?
are de partea ei o ?ara �treag?. Presa i-a transformat dintr-o echip? de club �tr-o echip?
na?ional?, justi?ia le iart? toate ilegalit??ile, comisiile le iart? toate abuzurile. �<br />Voi nu
ave?i nimic din toate astea, DAR ne ave?i pe noi, cei cu s�ge ro?-alb-albastru, iar noi v?
promitem c? suntem gata s? v? �curaj?m a?a cum nu v-a?i imaginat niciodat?. Vrem s? lupta?i
p�? la ultima pic?tur? de energie din primul p�? � ultimul minut. S? fi?i demni, curajo?i ?i
lupt?tori! C�d ve?i sim?i c? v? este greu, aminti?i-v? de Supercup?. I-a?i b?tut pe un teren
neutru, a?i fost mai buni ca ei, atunci c�d nimeni nu v? d?dea nicio ?ans?. E timpul s?
demonstra?i c? atunci nu a fost o �t�plare. �<br />Am p?strat pentru final dou? mesaje de
�curajare din partea a doi juc?tori care ?i-au l?sat numele �scris pentru totdeauna � istoria
echipe noastre: C?t?lin Tofan, cel ce ?i-a petrecut �treaga carier? � tricoul echipei noastre,
juc�d 390 de meciuri ?i marc�d 25 de goluri �tre 1988 ?i 2003 ?i Lauren?iu Bu? - campion ?i
supercampion al Rom�iei � sezonul 2010-2011, marcator al golului care a f?cut diferen?a
chiar �potriva Stelei � Supercup?.</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>C?T?LIN
TOFAN:</strong> <em>�Meciul cu Steaua a fost, este ?i va fi � toat? istoria clubului, meciul la
care oricine ar fi � tricoul ehipei O?elul trebuie s? ?tie urm?toarele lucruri: c�d intr? pe teren
principalul g�d este victoria, c�d se afl? pe teren trebuie s? fac? tot ceea ce este posibil
omene?te pentru a fi mai bun dec� adversarul, iar � momentele mai grele din timpul jocului s?
?tie c? �treaga suflare o?elar? este al?turi de el, iar c�d iese de pe teren s? ias? cu fruntea
sus, cu inima ?i g�dul curat, indiferent de rezultat, dar � acela?i timp s? ?tie c? ie?ind victorios
de pe teren face o mare bucurie suporterilor o?elari care valoreaz? mai mult dec� orice pe
lumea asta... Hai O?elul!�</em></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>LAUREN?IU
BU?</strong>: <em>�Colegilor mei le doresc mult?, mult? baft? ?i s? fac? un meci bun care
implicit sper s? aduc? 3 puncte O?elului Gala?i, pentru acest meci pu?in mai special, pentru c?
�t�nesc echipa de pe primul loc al campionatului. Suporterilor le transmit s? fie al?turi de
echip? � num?r c� mai mare pentru c? s-a v?zut � "finala" cu Timi?oara din acel an fantastic
pentru noi c� au contat ei. Au fost al 12-lea juc?tor, iar rezultatul a fost pe m?sur?, iar ei au
contribuit mai mult dec� �i pot imagina! Mult? s?n?tate le doresc ?i �i e dor de ei (colegi,
suporteri) . Hai O?ELUL !!!!!!�</em></p>  <p style="text-align: justify;"><span style="color:
#ff0000;"><strong>Pentru noi, lupta?i pentru noi!</strong></span></p>
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