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<p style="text-align: justify;"><img src="images/front/dunareabatranalogo.jpg" alt="Dun?rea
B?tr�?" style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" />Redac?ia �Dun?rea B?tr�?� vine �
sprijinul a ceea ce doresc suporterii, ca de fiecare dat?, ?i are o propunere nou? pentru to?i
fanii care vor s? se implice activ � via?a echipei.</p>      <p style="text-align: justify;">Dup? ce
un conduc?tor de club al O?elului a f?cut ni?te declara?ii, l?s�d la o parte atacul la persoan?
asupra cuiva, care nu sunt demne de suporterii echipei noastre (�casa mea�, n-a ?tiut ce
�seamn? 15 mai 2011 etc.), am sesizat tot mai mul?i fani care doresc s? se implice activ. Mai
precis, exist? pofta de comunicare �tre suporteri, ceea ce nu poate duce dec� la lucruri
constructive pe viitor pentru noi ca o comunitate de fani. <br />Salut ini?iativa grupului �Steel
Boys�, care a publicat pe Facebook un comunicat � sprijinul �Dun?rea B?tr�?� la atacurile
lui Vlad R?pi?c?, ?i propunem c?tre to?i suporterii O?elului c�e o �t�nire la dou? s?pt?m�i.
Acolo vom dezbate �preun? cu to?i cei interesa?i problemele clubului ?i vom ajunge la un
numitor comun de a ac?ionat � favoarea echipei noastre favorite. <br />Prima �t�nire o
program?m pentru aceast? s?pt?m�?, miercuri, de la ora 19.00, la restaurant Oanny�s
(deasupra sp?l?toriei, vizavi de Lulu�s Gym). Locul nu e ales pentru a face reclam? cuiva �
vreun fel, ci pentru c? acolo au existat ?i � trecut �t�niri ale suporterilor. Acolo se poate
discuta orice despre O?elul! Oricine are acces!<br />Pentru c? �t�nirea va avea loc din dou?
� dou? s?pt?m�i, cu zi, loc ?i or? stabilite, chiar eu m? voi ocupa s? aducem, din c�d � c�d
(poate chiar lunar), � fa?a suporterilor, oameni importan?i din istoria clubului, juc?tori din lotul
actual sau factori decizionali ai momentului (� func?ie ?i de ceea ce se dore?te). Aici putem
discuta chiar ?i cu Lucian Ionescu, directorul de imagine al O?elului, unde putem veni cu idei �
sprijinul campaniei de marketing pe care clubul o desf??oar?. <br />Dintr-un lucru r?u �t�plat,
� care cineva a �cercat s? intimideze �tr-un mod josnic, eu consider c? trebuie s? construim
�preun? ceva care s? sprijine clubul pentru viitor. Ne putem a?tepta la orice din partea unora.
Prin comunicare devenim mai puternici ca grup.<strong> Conduc?torii nu sunt eterni, ci
suporterii.</strong> <br />De asemenea, ?inem s? preciz?m c? proiectul �Dun?rea B?tr�?�
nu se va �cheia aici, chit c? unii asta �i doresc. Mai mult, le reamintim tuturor suporterilor c?
aici e mediul � care orice fan al O?elului poate publica articole, poate s?-?i exprime punctul de
vedere ?i poate veni cu contribu?ii � sprijinul echipei favorite. S? se �?eleag? �c? o dat? c?
membrii actualei redac?ii nu au c�tiguri materiale de pe urma activit??ii site-ului. Orice tentativ?
de a interveni asupra unui articol publicat pe �Dun?rea B?tr�?� va fi f?cut? public?, f?r? nicio
jen?, cu subiect ?i predicat. V? reamintim c? �Dun?rea B?tr�?� nu �seamn? o persoan?
anume, ci �seamn? o �treag? comunitate, drept dovad? cei 40.000 de g?l??eni care au
celebrat c�tigarea campionatului pe 15 mai 2011, ori cei peste 45.000 de abona?i la pagina
noastr? de Facebook. Ce nu ne doboar?, ne face mai puternici!</p>  <p style="text-align:
justify;">P.S. Legat de articolul publicat de mine � aten?ia domnului R?pi?c?, ?in s? le
mul?umesc tuturor oamenilor care au f?cut cu adev?rat ISTORIE la O?elul, care m-au sunat ?i
au venit � sprijinul meu ?i, implicit, al suporterilor g?l??eni.</p>
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