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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/graho_brate.JPG" alt="Branko Grahovac, in tribunele stadionului Otelul"
width="430" />Invitat la emisiunea Divizia Local? de la Digi24 Gala?i, fostul juc?tor de legend?
al O?elului, Viorel T?nase, i-a dat dreptate fostului s?u elev, Branko Grahovac, portarul
campion cu O?elul, care a declarat recent c? cineva ar trebui s? intre la pu?c?rie pentru ce s-a
�t�plat la O?elul � ultimii 3 ani!</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Viorel
T?nase</strong>: <em>�Branko are dreptate � propor?ie de 100%! � ?tiu pe Grahovac, mi-a
fost elev, am avut o rela?ie extraordinar? cu el, este un tip foarte direct ?i spune tot ceea ce
simte. Sufer? pentru O?elul, se vede, mai ales c? singurele lui trofee au fost la Gala?i. Exact ca
?i pe mine, te doare, te doare c�d vezi ce se �t�pl?. El a fost �dep?rtat cum a fost
�dep?rtat� Din punctul meu de vedere este un portar excelent. Se vede ?i la Ia?i, n-a luat
niciun gol � retur. Sufletul lui este la Gala?i, mai ales c? a tr?it moment unice aici.�</em> <br
/><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Branko Grahovac (� urm? cu o
s?pt?m�?)</strong>: <em>�Nu m? simt bine. Pentru mine a fost foarte greu s? revin aici ca
adversar. A fost un meci foarte greu pentru mine din punct de vedere psihic. ?ti?i ?i voi EU ?IN
CU O?ELUL! O?elul este � sufletul meu. Eu am c�tigat ce am c�tigat � via?a mea doar cu
O?elul! Nu ?tiu ce s? zic. S-a schimbat tot aici. Nu mai este nimeni la conducere din oamenii
care erau � perioada � care eram ?i eu aici. Dar clubul mai este, eu am c�tigat cu O?elul
Gala?i ?i r?m�e � inima mea. ?sta e fotbalul, asta e via?a... Ni?te oameni au f?cut foarte mare
nebunie aici. Eu sper s? se vad? �tr-un an-doi, s? se vad? cine a f?cut asta ?i s? dea banii
�apoi sau cineva trebuie s? ajung? la pu?c?rie pentru ce s-a �t�plat la O?elul. Este inadmisibil
s? dispar? to?i banii care au venit din Champions League ?i acum s? ajung? � Liga a II-a
pentru c? eu nu cred c? mai au ?anse. Cine e vinovat la pu?c?rie sau s? aduc? banii �apoi! Eu
sper ca � viitor s? m? �torc la O?elul, dar nu cred. M? intereseaz? situa?ia � care e O?elul.
Am vorbit cu oameni de la echip?, de la O?elul, ?i mi-au spus c? situa?ia este tragic?. Toat?
lumea zice c? dac? echipa se duce � Liga 2 se va desfiin?a. Eu nu �?eleg asta, poate nu sunt
�deajuns de de?tept, dar nu �?eleg! Vinova?ii trebuie s? pl?teasc? ?i s? ajung? la
pu?c?rie.�</em></p>
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