
Avdic: �Nu mi-am primit salariul de 3 luni�

Scris de Marian Br?ilescu
Vineri, 05 Decembrie 2014 08:25

<p style="text-align: justify;" /><img style="margin-top: 5px; margin-right: 5px; float: left;"
alt="Marcel Avdic" src="images/front/avdic_stef.jpg" height="250" width="430" />O?elul a
oficializat � aceast? s?pt?m�? desp?r?irea de mijloca?ul german de origine bosniac?, conform
unui comunicat prin care se spunea c? �rezilierea s-a produs pe cale amiabil? ?i � deplin
acord cu clubul nostru. Juc?torul de 23 de ani a hot?r� s? p?r?seasc? O?elul Gala?i din motive
strict personale�.  Fotbalistul are �s? alt? versiune ?i explic? faptul c? aceast? decizie este
motivat? de neplata salariilor � ultimele 3 luni, concomitent cu trimiterea acestuia la echipa
secund? a clubului. De asemenea, Avdic a ?inut s? mul?umeasc? � mod special suporterilor
O?elului pe care � consider? for?a acestui club.</p>  <p style="text-align:
justify;"><em>�Contractul meu cu O?elul Gala?i a fost reziliat. Motivul a fost mai mult dec�
simplu. Timp de 3 luni nu mi-am primit salariul, mi s-au propus ?i promis foarte multe lucruri
care nu au fost respectate. Am fost mutat la a 2-a echip?, dup? hot?r�ea domnului antrenor
Tibor Selymes, f?r? ca s? mi se explice de ce aceast? hot?r�e a fost luat? ?i care a fost motivul
acestei decizii. M-am sim?it foarte jignit din cauza acestei decizii, necunosc�d acest sentiment
de necomunicare �tre domnul antrenor ?i juc?torul s?u.�i pare nespus de r?u c? s-a ajuns �
aceast? situa?ie. Pe aceasta cale a? vrea s? mul?umesc fanilor care stau cu toat? puterea ?i
m�dria lor de g?l??eni � spatele acestui club. RESPECT FANIILOR f?r? care acest club nu ar
fi existat !Cu aceast? ocazie am cunoscut o nou? minunat? ?ar? cu o nou? cultur?. Am v?zut ?i
cunoscut locuri ?i lucruri frumoase. Am �t�nit oameni minuna?i care � ciuda problemelor
financiare cu care se confrunt?, nu au uitat sa fie ferici?i � aceast? lupt? pentru supravie?uire
pe care o duc zi de zi, muncind enorm pentru foarte pu?ini bani. A? vrea tot pe aceast? cale
s<em>?</em> mul<em>?</em>umesc domnului Ovidiu Burc? care mereu ?i-a respectat
cuv�tul ?i promisiunile. V? doresc numai bine, al vostru num?r 7 - Marcel Avdic' !�,</em> a
postat mijloca?ul�pe pagina sa de Facebook.</p>
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