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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/sigla_noua.jpg" alt="sursa foto: digisport.ro" width="430" />Suporterii au
ob?inut o mic? victorie ?i au readus numele ora?ului Gala?i pe noua sigl? a clubului O?elul.
Comunicatul transmis ieri prin intermediul site-ului suporterilor ?i semnat de Liga Suporterilor
1993, grup?rile Steel Boys ?i Ultra Sud (membre ale Peluzei Nord), peluza Sud Gala?i ?i
comunitatea online a fanilor o?elari � Dun?rea B?tr�?, a avut ecou fiind preluat inclusiv de
presa local?, c� ?i cea central?.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Faptul c? suporterii
s-au opus dispari?iei numelui ora?ului a ajuns astfel ?i la urechile administratorului special
Lucian Ciofoaia, iar dup? numai o zi Gala?iul revine l�g? Fotbal Club O?elul a?a cum este ?i
normal. Cel mai probabil schimbarea va fi anun?at? ?i pe canalele oficiale ale clubului � cel mai
scurt timp. <br />Reamintim faptul c? cei din conducerea TNG au venit cu o nou? propunere de
sigl?, pe care nu se mai reg?seau zidul ora?ului, c� ?i chiar numele municipiului unde
activeaz? echipa de fotbal. Suporterii au luat cu asalt canalele online declar�du-se total
�potriva unei asemenea mi?c?ri. Bine�?eles, partea cu leii tot nu o �?elegem, dar este bine
de ?tiut c? cei din conducere au luat la cuno?tin?? dolean?ele o?elarilor ?i sper?m ca pe viitor
aceste lucruri s? fie comunicate inclusiv fanilor, care reprezint? motorul unei echipe, dar ?i
pentru a �l?tura astfel de ne�?elegeri din start.<br />Pe l�g? faptul c? numele ora?ului revine
la loc de cinste ne bucur? reac?ia hot?r�? ?i rapid? a grupurilor de suporteri, c� ?i a
comunit??ii de pe internet, demonstr�du-se �c? o dat? c? �preun? suntem o for??, ba mai
mult �preun? form?m sufletul O?elului Gala?i. Este un mic pas pentru unirea tuturor fanilor
ro?-alb-alba?tri �tr-o singur? voce ?i pe viitor ar fi ?i mai bine ca energia de care d?m dovad?
s? fie folosit? � mod pozitiv ?i la stadion. <span style="font-size: 10pt;"><strong>Forza O?elul
Gala?i!!!</strong></span></p>
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