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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/selymes_tibor.jpg" alt="Tibor Selymes" width="430" />Sursele noastre � dau
pe Tibor Selymes ca fiind noul antrenor al O?elului el negociind cu cei din conducere. Acesta ar
urma s? asiste la meciul cu CFR Cluj din tribun?, urm�d s? preia oficial forma?ia de la Dun?re
la meciul de Cup? cu Br?ila! Acesta ar veni la O?elul, dup? ce o mul?ime de tehnicieni, printre
care Liviu Ciobotariu sau Mihai Teja, au refuzat echipa noastr?...</p>      <p style="text-align:
justify;"><strong>Tibor Selymes</strong> are 44 de ani, iar ca juc?tor a �ceput fotbalul � 1987
la FC Bra?ov. Funda? st�ga de mare succes a mai evoluat pentru Dinamo (a c�tigat
campionatul), Cercle Brugge, Anderlecht Bruxelles (campion), Standard Liege, Haladas,
Debrecen sau AEL Limassol. Bun prietem cu Dorinel Munteanu, a fost coleg cu acesta la
Dinamo, dar ?i � Belgia la Cercle Brugge. Cei doi au format un cuplu de vis pe banda st�g? a
na?ionalei Rom�iei particip�d cu rezultate notabile la Campionatul Mondial din 1994, EURO
�96, dar ?i C.M. �98! Selymes a str�s de altfel nu mai pu?in de 46 de meciuri � tricoul galben
al reprezentativei noastre.<br />Dup? ce ?i-a ag??at ghetele � cui s-a apucat de antrenorat �
Ungaria, la FC Sopron, cu care a terminat pe locul 10 � prima lig? din sezonul 2005-2006. �
anul urm?tor �s?, forma?ia a retrogradat de pe ultima pozi?ie, iar Selymes s-a mutat la Liberty
Salonta � a doilea e?alon al Rom�iei. � primul sezon a terminat pe 9, pentru ca apoi s? urce
pe 6 � cel de-al doilea an. Urmeaz? o promovare cu Sportul Studen?esc, care � lanseaz? �
prima lig? la Astra Ploie?ti, dar aici d? de problemele arhicunoscute cu patronul. Anul respectiv
nu este cel mai bun pentru Selymes, care este dat afar? de la T�gu Mure? ?i de la Astra (�
dou? r�duri!). Dup? o pauz? destul de lung?, preia satelitul lui Dinamo, cu care reu?e?te doar o
victorie � 8 meciuri. � 2013, revine � Liga I, la nou-promovata S?geata N?vodari, fiind dat
afar? dup? un tur mediocru � care are o rat? a victoriilor de doar 23%, �ving�d totu?i O?elul
lui Badea pe parcurs. �ceputul lui 2014 � g?se?te la Kaposv�i R��zi pe care nu o poate opri
din drumul ei spre retrogradare din prima lig? maghiar? ?i, dup? 6 meciuri f?r? victorie, r?m�e
f?r? echip? p�? � ziua de azi. <br /><strong></strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Tibor Selymes (� 2010, pe c�d antrena pe Astra)</strong>: <em>"O?elul
merit? s? fie pe primul loc, pentru c? este o echip? bine preg?tit? fizic, iar juc?torii sunt a?eza?i
bine � teren. Chiar dac? sunt prieten cu Dorinel, nu-mi p?rea r?u dac? � �curcam ast?zi,
pentru c? ?i noi avem mare nevoie de puncte, iar la felul cum s-a desf??urat jocul puteam spera
la un punct."</em></p>
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