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Selymes i-a f?cut portretul t�?rului atacant Alexandru Tudorie, acesta fiind vizat de Steaua
pentru un transfer � aceast? iarn?. Banii ce ar putea fi primi?i � urma acestei mut?ri ar putea
debloca � sf�?it situa?ia transferurilor la O?elul.</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;"><strong>Tibor Selymes:</strong> <em>�Echipa se afl? � insolven?? ?i sunt multe
lucruri pe care nu le cunosc. Nici nu e treaba mea s? le cunosc! Ne-ar ajuta enorm banii pe care
i-am �casa pe Tudorie. El este un juc?tor de valoare. Dac? Steaua � va cump?ra face o
afacere foarte bun?. Tudorie are nevoie de o preg?tire bun?. Dac? � cump?r? Steaua ?i
r?m�e la noi, pentru c? aici va putea juca mai mult, poate cre?te. Cea mai mare calitate a lui
Tudorie este aceea c? d? goluri. A jucat foarte pu?in la noi, deoarece nu are experien?a
necesar? s? ne ajute la ora actual?, dar cred c? de c�e ori l-am b?gat a avut m?car o ocazie,
chiar dac? a intrat doar c�e 20 de minute. Deci calitatea sa principal? este sim?ul por?ii care e
?i cel mai important? pentru un v�f bun. Are o tehnic? destul de bun? la �?l?imea lui. ?i, �
plus, are o talie foarte bun?. Are nevoie, ca orice t�?r din ?ara asta, de for??, iar for?a vine �
timp. E greu s? zic dac? r?m�e la O?elul � c� timp va fi preg?tit de Steaua. Depinde de el, dar
este un fotbalist serios ?i sigur va ajunge un fotbalist bun. N-am discutat cu el despre transferul
la Steaua. Eu am vorbit cu el s? fac? ce are el nevoie ca s? joace, ca s? nu mai piard? dueluri.
Este un juc?tor foarte talentat, dar nu a fost lucrat cum trebuie.�</em></p>
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