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<p style="text-align: justify;" /><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/perendija_milan.jpg" alt="Milan Perendija" width="430" />Clubul nostru a
�plinit 50 de ani de istorie, iar Dun?rea B?tr�? s?rb?tore?te acest num?r jubiliar printr-o serie
de articole dedicate celor 50 de legende ale O?elului, alese de noi ?i prezentate �tr-o ordine
aleatorie. Cum nu exist? o dat? exact? de fondare a clubului, iar sigla ?i actele oficiale ale FC
O?elul indic? doar anul 1964, suporterii au privilegiul de a se bucura pe tot parcursul anului
2014, a?a c? � fiecare s?pt?m�? vom prezenta un nou om care a ridicat numele forma?iei
noastre la rang de mare echip?. Ast?zi am ajuns la cel care ar fi trebuit s? fie �noul Jelev�, dar
a reu?it performan?e chiar mai bune dec� ale bulgarului.  <br />Milan Perendija, n?scut pe 5
ianuarie 1986 la Belgrad, � Iugoslavia, a �ceput fotbalul la juniorii lui Partizan, echip? cu o
tradi?ie uria?? � sportul-rege. La o v�st? fraged?, a fost alungat din ora?ul natal, �preun? cu
familia, din cauza r?zboiului din spa?iul ex-iugoslav. Spiritul s?u de r?zboinic m�dru,
caracteristic s�bilor, a r?zbatut mereu ?i � teren, acolo unde este unul dintre cei mai duri
lupt?tori. La doar 19 ani a f?cut pasul spre prima echip? � urma intr?rii � circuitul na?ionalei
U19, �s? nu a apucat s? joace � campionat, fiind trasferat la FK Vo�dovac, echip? �fiin?at? �
1912, �s? f?r? performan?e mari (cu excep?ia c�tig?rii campionatului � sezonul 1963-1964),
cu care se claseaz? pe locul 11 � prima lig? s�beasc?. Dup? doar 8 meciuri bifate trece la FK
Teleoptik, un fel de Partizan II, pentru care evolueaz? � e?alonul al treilea, �cheind pe locul 6,
dup? 14 meciuri jucate ?i un prim gol � cariera de seniori.<br />Va p?r?si ulterior Serbia, pentru
un alt stat ex-iugoslav: Macedonia. La FK Vardar Skopje, cel mai popular club din FYROM,
Milan se impune ca juc?tor de baz? ?i reu?e?te clasarea pe locul 4 � prima lig?, ba mai mult
c�tig? primul trofeu din carier?, Cupa macedonean?. Urm?torul an � va aduce la FK
Rabotni?ki Kometal, club rezident tot � Skopje, ai c?rui fani sunt supranumi?i �b?ie?ii din
troleu�. Aici va continua jocurile bune ?i va ob?ine exact acelea?i rezultate ca la Vardar: locul 4
?i Cupa!</p>  <p style="text-align: justify;">De la Rabotni?ki se va transfera � sezonul
2009-2010 la O?elul Gala?i � schimbul sumei de 100.000 de euro. Adus ca �noul Jelev� se
va impune greu �tr-o echip? ce se baza pe rotirea tridentului Costin-Jelev-S�ghi. Va debuta
abia � etapa 20, �tr-un meci c�tigat acas? cu CFR Cluj, � care face cuplu cu Sergiu Costin.
La sf�?itul primului sezon la O?elul p?rea c? �i va continua norma de un transfer pe an, fiind
foarte aproape de un �prumut � China, care s-ar fi dovedit avantajos ?i pentru O?elul ?i pentru
juc?tor. Mutarea cade � ultimul moment, astfel c? Dorinel Munteanu � va avea la dispozi?ie pe
tot parcursul sezonului 2010-2011, sezonul � care O?elul va fi cea mai bun? echip? a Ligii I!
Dup? ce a gre?it grav � tur la meciul cu Timi?oara, a avut o revenire senza?ional? � returul
campionatului, c�d a devenit om de baz? � angrenajul de o?el al lui Dorinel Munteanu.
Statistic vorbind, a avut un procentaj absolut incredibil de mingi recuperate pentru un funda?
central.<br />� sezonul de poveste adun? 23 de apari?ii, fiind unul din cei care au contribuit
decisiv la performan?a f?r? precedent din istoria clubului. E un funda? solid, bine cl?dit, cu un
joc aerian deosebit de bun ?i cu intr?ri hot?r�e, care �s? � fac vulnerabil la deciziile
controversate ale arbitrilor. Cu toate acestea, se achit? cu u?urin?? de sarcini, �cunun�du-se
campion ?i intr�d � r�dul legendelor o?elare. F?r? s? �scrie vreodat? � acel sezon, prezen?a
sa � careul advers la fazele fixe a dat mereu fiori echipelor adverse, �s? a participat ?i la
momente de atac cursiv, put�d fi observat dribl�d � vitez? la mijlocul terenului c�d jocul o
cerea.<br />A fost titular ?i � meciul de Supercup?, c�tigat �potriva unei anumite echipe din
Bucure?ti, meci � care a contribuit al?turi de Costin la respingerea atacurilor adversarilor,
ridic�d la final al patrulea trofeu din carier? ?i al doilea din istoria O?elului Gala?i deasupra
capului.</p>  <p style="text-align: justify;">� urm?torul sezon va r?m�e un st�p de referin?? �
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centrul ap?r?rii � 26 de meciuri ?i va �scrie unicul s?u gol � Liga I, unul decisiv, � victoria cu
1-0 de acas? �potriva Petrolului din Ploie?ti, dup? o centrare a lui Iorga. Reu?e?te ?i un assist
� etapa a 30-a, acas? cu Pandurii, pun�du-i pe gheat? mingea lui Didi care marca golul
victoriei.<br />� acela?i sezon joac? � UEFA Champions League cu O?elul � 5 meciuri,
rezist�d cu colegii din ap?r?re asalturilor inegale valoric contra celor de la Basel, Sporting
Lisabona ?i Manchester United, contoriz�d o eliminare � urma a dou? cartona?e galbene
�casate ?i observ�d restul partidei din tunelul care duce spre vestiare al?turi de Vidi? de la
Man United.<br />� sezonul 2013 va mai juca 12 partide �ainte de a se transfera la Mordovia
Saransk, al?tur�du-se lui Dorinel Munteanu � campionatul Rusiei. Ce a urmat poate fi cronica
unui transfer aproape perfect. Pleac? de la echip? � ultimele 6 luni de contract, f?r? telenovele
(vezi cazul g?l??eanului R�?), aduc�d bani bunicei � vistieria clubului, mai exact (?i din
nefericire) � contul TNG-ului. <br />Milan Perendija, indiferent de opinia separat? a unor
suporteri, ?i-a scris numele definitiv � cartea de istorie a fotbalului g?l??ean. E un nume ce va
trece din genera?ie � genera?ie, amintindu-ne, al?turi de celelalte legende ale genera?iei sale,
c? O?elul Gala?i poate distruge adversarii ?i contextul, ?i c? poate face performan??.</p>  <p
style="text-align: justify;">Meritele sale, campionatul, Supercupa ?i cele 84 de partide jucate
pentru O?elul � aduc, indiferent de alte calit??i sau defecte, acolo unde istoria � va re?ine,
adic? � cartea de onoare a echipei noastre iubite.</p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Milan Perendija (dup? c�tigarea campionatului cu O?elul):</strong>
<em>�M? b?tea g�dul s? m? las de fotbal! M? bucur �s? c? n-am f?cut aceast?
prostie."</em></p>
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