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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/omagiu_puiuvasilache.jpg" alt="FOTO Ionut Badaluta" width="430" />La Lider
Sportiv, de la Pro FM Lider FM, Cristi Munteanu, team-managerul echipei noastre, a vorbit
despre trecerea � nefiin?? a p?rintelui O?elului Gala?i, Victor �Puiu� Vasilache.</p>      <p
style="text-align: justify;"><em>�Tuturor ne pare r?u de moartea lui Puiu Vasilache. Eu l-am
cunoscut pu?in, atunci c�d s-au decernat premiile �50 de ani, 50 de legende�. Sunt momente
dificile ?i pentru noi ?i pentru familia d�sului. Dumnezeu s? � ierte, odihneasc?-se � pace, iar
de acolo din ceruri sper s? se roage ca O?elul s? r?m�? � Liga I�</em></p>  <p
style="text-align: right;"><strong><a target="_blank"
href="http://www.sportgalati.com">www.sportgalati.com</a></strong></p>  <p style="text-align:
justify;">V? reamintim c? fanii O?elului ?i-au luat r?mas bun cum se cuvine de la p?rintele
clubului fanion al ora?ului Gala?i. Un contingent de aproximativ 25 de suporteri s-a deplasat la
Biserica �3 Ierarhi� din Mazepa pentru a-l conduce pe ultimul drum pe Victor Puiu Vasilache.
Convoiul funerar s-a oprit bine�?eles ?i la stadionul �O?elul�, iar p?rintele echipei noastre de
suflet a fost dus pentru ultima oar? pe gazonul arenei din ?iglina III. Suporterii prezen?i i-au
scandat numele ?i au aplaudat � semn de respect pentru cel mai mare o?elar. La cap?tul
drumului, mai exact la Cimitirul �Eternitatea�, fanii au �velit sicriul p?rintelui O?elului cu
steagul sf�t ro?-alb-albastru, pe care au fost imprimate toate siglele pe care clubul nostru le-a
avut de-a lungul timpului. <br />Apoi, la meciul cu FC Bra?ov s-a ?inut un moment de
reculegere � memoria pre?edintelui de onoare al O?elului. Suporterii i-au scandat din nou
numele legendei clubului, � timp ce ultrasii din cele dou? peluze au afi?at dou? bannere foarte
asem?n?toare ca mesaj. La Nord a fost afi?at �Memoria lui Puiu Vasilache / Va duce O?elul
mai departe�, � timp ce la Sud p�za a r?mas pe toat? durata meciului pe gardul desp?r?itor:
�F?r? nea Puiu noi nu am fi existat / � memoria lui, O?elul trebuie salvat�. Con?inutul
bannerelor ar trebui s? dea de g�dit actualilor patroni dar ?i factorilor locali. NICIODAT? s? nu
v? bate?i joc de munca lui Puiu Vasilache, cel care, de unul singur, s-a luptat cu sistemul din
vremurile de trist? amintire ?i nu numai c? a salvat O?elul � dou? r�duri, dar l-a ?i dus din
campionatul Combinatului p�? la imensa victorie cu Juventus din Cupa UEFA. Dac? un singur
om a putut face at� de multe pentru forma?ia fanion a Gala?iului, nimeni nu are voie s?-?i bat?
joc de mo?tenirea sa! A?a cum nea Puiu a ref?cut echipa de la zero � dou? r�duri ?i a luat-o
de la cap?t nici noi nu trebuie s? ced?m. Asta ne-a �v??at eroul o?elar Victor Vasilache! C?
niciodat? nu trebuie s? dezn?d?jduim, ci trebuie s? lupt?m p�? la cap?t, iar c�d nu se mai
poate face nimic s? rena?tem... �<br /><span style="text-decoration: underline; font-size:
10pt;"><strong>Stadionul �O?elul� ar trebui s?-i poarte numele ?i sper?m ca cei care pot lua
astfel de decizii s? ia � considerare acest lucru...</strong></span></p>
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