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<p style="text-align: justify;"><strong><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
alt="Fotbal Club Otelul GALATI" src="images/front/otelulgalatilogo.jpg" height="250"
width="430" /><span style="text-decoration: underline;">Comunicat al
suporterilor</span></strong><br />Fotbal Club O?elul a?a cum le place s? ne ciunteasc?
titulatura celor de la TNG, numele ora?ului Gala?i lipsind de parc? ar fi ciumat, preg?te?te o
mul?ime de surprize pentru suporteri conform noului site oficial al clubului, � ziua de miercuri.
O ini?iativ? l?udabil? am putea spune, dac? nu am fi intrat � posesia unor informa?ii cum c?
schimb?rile anun?ate nu ar fi toate de cel mai bun augur pentru blazonul echipei noastre
iubite.</p>      <p style="text-align: justify;">Dac? faptul c? prezentarea noului echipament, a
unui nou imn ?i apari?ia unei mascote sub forma unui leu par lucruri normale la un club ?i au
fost anun?ate clar pe site, � umbr? se lucreaz? ?i la schimbarea siglei clubului, iar modelul
propus de conducerea din partea TNG este absolut hidos, sc?p�d de toate elementele care
aduceau aminte de Gala?i ?i aduc�d elemente noi, care nu au nimic � comun cu echipa de la
Dun?re, cu tradi?ia noastr? sau cu blazonul forma?iei ro?-alb-albastre! <br />Dac? peste faptul
c? echipamentul de deplasare ar urma s? fie negru-verde putem trece sau ne putem g�di c? un
imn � plus nu stric? niciodat?, � cazul emblemei lucrurile sunt foarte grave, aceasta
reprezent�d identitatea echipei. Dup? ce au mutat sediul clubului la Bucure?ti, au scos numele
Gala?i din acte ?i au creat un nou site oficial � care, la fel, numele Gala?i nu este prezent,
acum se �cearc? distrugerea cu bun? ?tiin?? a identit??ii clubului nostru.<br />De pe noua
sigl? a clubului ar urma s? dispar? toate elementele definitorii ale ora?ului Gala?i, � primul r�d
numele, dar ?i zidul de deasupra emblemei asociat cu municipiul nostru! A?adar este tot mai
clar c? se dore?te dispari?ia oric?rei urme de identificare cu Gala?iul a echipei fanion a
ora?ului! � schimb, � locul acestor elemente definitorii ar urma s? apar? doi lei (la animal ne
referim), care nu au nimic, dar absolut nimic � comun cu istoria clubului ro?-alb-albastru!
Ace?tia sunt argintii ?i stau de o parte ?i de alta a siglei, probabil simbolul animalelor de prad?
care m?n�c? din tradi?ia O?elului � acest moment�<br />Din acest motiv, Liga Suporterilor
G?l??eni 1993, grup?rile Steel Boys, Ultra Sud� (membre ale Peluzei Nord),�Peluza
Sud�Gala?i ?i comunitatea online a fanilor o?elari - Dun?rea B?tr�? � fac un apel c?tre
pre?edintele Consiliului de Administra?ie, d-l Lucian Ciofoaia, s? se mai g�deasc? � privin?a
�cerc?rii de a distruge orice urm? de identificare a echipei O?elul cu ora?ul Gala?i. Nu putem
�?elege � primul r�d ce se dore?te prin aceast? nou? schimbare. De ce dispare constant
numele ora?ului de pe orice este legat de club? Ce urmeaz?, mutarea echipei � alt ora?!?
Pentru �treaga conducere TNG avem un mesaj: <strong>NU EXIST? O?ELUL F?R? GALA?I
?I NICI GALA?I F?R? O?ELUL</strong>! O?elul este cel mai mare brand al ora?ului Gala?i, iar
Gala?iul este locul unde aceast? forma?ie s-a putut dezvolta pentru ca � timp s? poat? deveni
cea mai bun? echip? din Rom�ia, cum s-a �t�plat � 2011. Cele dou? no?iuni sunt strict legate
una de alta ?i nu pot fi desp?r?ite cu for?a, ele g?sind mereu o cale de a se reg?si. A?a s-a
�t�plat ?i � vremurile comunismului c�d oameni la fel de r?u inten?iona?i au desp?r?it O?elul
de Gala?i, ba chiar � dou? r�duri, numai c? echipa a g?sit mereu o cale de a reveni �
ora?ul-mam?. A?a a fost, a?a e acum ?i a?a va fi mereu! Fotbal Club O?elul este ?i GALA?I,
indiferent c? ?terge?i voi numele ora?ului. El r?m�e oricum � sufletele noastre, � c�tecele
noastre, iar echipa r?m�e ancorat? aici de Dun?re.<br />La final, nu putem s? nu atingem ?i
subiectul celor doi lei (tot la animal ne referim). Ace?tia nu numai c? nu au nimic � comun cu
istoria acestei echipe, dar sunt elemente folosite de un alt club rom�esc, Universitatea Craiova,
ba mai mult o societate de asigur?ri, culmea alta dec� Astra, are ca simbol grifonul � care este
un leu cu aripi. Dac? la fotbal nu v? pricepe?i d-le Ciofoaia, atunci m?car poate acest aspect v?
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va mi?ca mai mult: faptul c? o firm? concurent? are � mare acela?i simbol pe care vre?i s? ni-l
b?ga?i pe g�. <br />Suporterii v?d cu ochi buni faptul c? la 50 de ani �cerca?i s? veni?i cumva
mai aproape de ei organiz�d o prezentare a lotului cum nu a mai fost, � care vor fi ?i multe
surprize. Dar oamenilor le plac surprizele pl?cute, a?a c? pe aceast? cale v? cerem s?
renun?a?i la ideea de a ne schimba emblema cea mai de pre?. Stema din 2006 poate nu este
cea mai reprezentativ?, dar pe ea troneaz? cele mai frumoase culori pentru noi, al?turi de
numele unei echipe de legend? ?i ora?ul care i-a fost mam? ?i tat?. � schimb, sigla pe care
vre?i s? ne-o impune?i este una de doi lei (?i acum nu ne mai referim la animale)�� �<br
/>R?zboaiele voastre personale cu un anumit primar nu au nicio leg?tur? cu noi, a?a c? nu v?
r?zbuna?i pe echip?, pe fani sau pe ora?. Cerem respect pentru suporterii g?l??eni, dar �
special respect pentru ora?ul � care v? desf??ura?i activitatea!</p>  <p style="text-align:
right;"><br />�� ��� ��<strong>� �Liga Suporterilor G?l??eni 1993, Steel Boys, Ultra Sud,
Peluza Sud�Gala?i ?i Dun?rea B?tr�?</strong></p>
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