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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/viorel_tofan_tase.jpg" alt="Ion Viorel, inconjurat de alte 2 legende: Tanase si
Tofan " width="430" />Fostul juc?tor de legend? al clubului O?elul, Viorel Ion, a vorbit la Digi24
Gala?i despre problemele pe care le are echipa noastr? care se afl? la un pas de retrogradare
sau chiar mai r?u. �Vioar?� este de p?rere c? O?elul a ajuns � aceast? situa?ie, deoarece �
ultima perioad? pe la club s-au perindat foarte mul?i conduc?tori sau antrenori care nu au avut
nicio treab? cu spiritul ro?-alb-albastru, � detrimentul legendelor clubului.</p>    <br />  <p
style="text-align: justify;">Fostul atacant cu vitez? supersonic? ?i-a adus aminte ?i de perioada
� care el juca la O?elul ?i de victoria ob?inut? � Ghencea, pe terenul Stelei, singura din istorie
p�? la cea surprinz?toare de s?pt?m�a trecut?. Fostul golgeter de la Dun?re consider? c?
O?elul este un brand al fotbalului rom�esc ?i nu trebuie l?sat s? moar?!<br
/><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Ion Viorel:</strong> <em>��
primul r�d m? bucur c? fac parte din cele 50 de legende ale O?elului. Mi-a? fi dorit ca oamenii
din genera?ia mea s? fi r?mas � cadrul clubului. Altfel ar fi stat datele problemei! P�? nu vine
cineva cu inima ?i s? pun? ceva suflet, e greu s? faci cu mercenari ceva. Asta e realitatea, din
cauza asta s-a ajuns unde s-a ajuns cu echipa. O?elul Gala?i este un brand � fotbalul
rom�esc. A luat un titlu � 2011! F?r? fals? modestie, putea s? mai ia un campionat c�d m?
aflam ?i eu pe teren, atunci aveam o echip? foarte bun?. Am condus un tur de campionat, am
fost pe primul loc. O?elul nu trebuie s? moar?! Au reu?it o victorie important? pe terenul unei
echipe cu nume, Steaua Bucure?ti. Dac? m? g�desc bine, O?elul nu a mai c�tigat � Ghencea
din 1997, de la acel 1-3, c�d era genera?ia mea pe teren. Vali ?tefan, Tofan ?i Male? au fost
marcatorii. Era o emula?ie extraordinar? pe atunci. Am spus-o ?i c�d am venit la prezentarea
celor 50 de legende ale clubului: am jucat la Steaua, am jucat la Bochum, am jucat la Rapid, am
jucat la Buz?u, dar ca la O?elul n-a fost nic?ieri din toarte punctele de vedere. Poate nu ?i
financiar, pentru c? vizavi de bani am stat mai bine � alte p?r?i. La O?elul am fost o familie ?i
am avut ni?te rezultate fantastice. Am b?tut cu 4-3 � Giule?ti, am �tors rezultatul de la 1-3 �
10 oameni. Am b?tut pe Dinamo pe terenul lor, vorbesc de meciuri c�tigate afar?... Era ceva
fantastic! Vizavi de acest an, �i pare r?u c? s-au trezit t�ziu... Nu au avut constan?? � joc ?i
nici continuitate � rezultate. P?cat c? au avut meciuri mult mai u?oare �ainte de Steaua. Au
cedat puncte foarte u?or.���</em></p>
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