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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/avancronica.jpg" alt="FOTO Ionut Badaluta" width="430" />Inspirat de
celebrul �demn Marxist, �i permit s? v? fac o propunere indecent?. O?elari, luni, 29 aprilie
2013, umple?i tribunele stadionului �O?elul� timp de dou? ore, de la ora 19:00 la 21:00!
Umple?i tribunele nu pentru Adamescu, Stan sau al?ii ca ei, ci umple?i tribunele pentru tot ceea
ce �seamn? O?elul ?i Gala?i. Veni?i pentru voi, pentru viitorul copiilor vo?tri. Veni?i pentru c?
unul dintre pu?inele simboluri r?mase, motiv de m�drie nu numai al unei comunit??i de
suporteri, ci a unei regiuni �tregi, are nevoie de sprijin moral.</p>      <p style="text-align:
justify;">Familia O?elul trece prin momente grele. La nivel administrativ, de?i oficial totul e
minunat, ?tim cu to?ii c? nu este a?a. Echipa a pierdut mai nou ?i sprijinul autorit??ilor locale,
banii din conturi s-au evaporat ?i nici nu-l putem avea l�g? noi pe antrenorul Petre Grigora?,
care, din motive medicale, nu mai poate fi liantul ce ?ine echipa unit?. Jocul echipei abia a
�ceput s? mearg?, dar lipsesc rezultatele, iar situa?ia � clasament nu e nici ea tocmai roz. Nici
nu e greu s? ne imagin?m ce presiune apas? pe umerii juc?torilor, comparabil?, �tr-o anumit?
m?sur?, cu cea a cerului ap?s�d pe umerii legendarului Atlas. �<br />Singurii care le putem
u?ura povara suntem NOI, o?elarii. Iar singurul mod � care putem face acest lucru este s?
venim � num?r c� mai mare la stadion ?i s?-i sus?inem din primul minut p�? � ultima
secund?, civilizat, f?r? jigniri, f?c�d abstrac?ie de orice urm? de antipatie fa?? de alte echipe,
fa?? de oamenii din conducere sau juc?torii echipei. <br />E adev?rat, meciul � sine nu pare s?
suscite prea mult interes. Este luni, este �potriva unei echipe slabe ?i �f?r? nume�. �s?
forma?ia respectiv? se afl? la numai 5 puncte de noi, ce se pot transforma � numai dou?
puncte dac? nu facem nimic. Iar pentru un suporter dedicat, nu conteaz? niciodat? adversarul
sau c�d se disput? meciul. <br />Unii ar spune c? situa?ia nu e at� de neagr?, cu at� mai mult
cu c� e posibil ca unele echipe s? nu primeasc? licen?a. Eu le spun c? � acest meci nu
conteaz? doar lupta pentru puncte. Mai presus de asta este lupta pentru a demonstra c? O?elul
este o echip? iubit?, iar o echip? iubit? ?i sus?inut? de mii de suporteri nu poate fi t��? prin
noroi la infinit, a?a cum s-a �t�plat cu O?elul � ultimii doi ani. Avem posibilitatea s? le ar?t?m
celor care v?d � O?elul doar semne de euro, c? echipa aceasta apar?ine, �ainte de toate, unei
comunit??i. Iar o comunitate unit? poate �toarce �zecit r?ul f?cut echipei de c?tre patroni sau
primari interesa?i doar de bani. <br />Veni?i, a?adar, s? sus?ine?i O?elul. Lua?i cu voi un copil,
o femeie (intrarea lor este liber?!) sau un prieten, chiar dac? nu frecventeaz? stadionul � mod
normal, iar �preun? s? ar?t?m c? � Gala?i DOAR O?ELUL CONTEAZ?! Veni?i s? v? bucura?i
de spectacol, de fotbal ?i mai ales de O?elul. <br /><strong>Pentru c? doar �preun? putem
schimba ceva, veni?i s? strig?m cu to?ii: HAI O?ELUL!</strong></p>
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