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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/alex_tudyy.jpg" alt="Alexandru Tudorie" width="430" />Alexandru Tudorie, cel
care a marcat golul victoriei cu Universitatea Cluj-Napoca, a declarat c? momentul minutului 24,
creat de suporterii O?elului, a fost poate cel mai emo?ionant din via?a sa. Cu aceast? ocazie
t�?rul atacant a dedicat victoria chiar fanilor afirm�d c? ace?tia au fost extraordinari. Chiar
dac? nu ?tie ce se va �t�pla din var? la O?elul, mai ales c? foarte mul?i juc?tori vor pleca,
Tudorie a declarat c? sper? ca echipa s? promoveze din primul an �apoi � Liga I. La final,
�Tudy� a vorbit ?i despre meciul de la Tg. Mure? sau destina?ia lui Florin Cernat.Cu acest gol,
Tudorie a ajuns la cota 3 � acest sezon. El a mai marcat un gol valabil � partida de ieri, dar
acesta a fost anulat eronat pe motiv de ofsaid de c?tre brigada de arbitri.</p>      <p
style="text-align: justify;">Cu acest gol, Tudorie a ajuns la cota 3 � acest sezon. El a mai
marcat un gol valabil � partida de ieri, dar acesta a fost anulat eronat pe motiv de ofsaid de
c?tre brigada de arbitri.</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Alexandru Tudorie</strong>:
<em>"Dedic?m aceast? victorie publicului, care a fost extraordinar. � minutul 24, c�d s-a
aplaudat un minut, a fost poate cel mai emo?ionant moment din via?a mea. E p?cat c? o echip?
ca O?elul a retrogradat � Liga a 2-a. Am �ceput dezastruos, ne-am trezit t�ziu ?i de aceea am
ajuns aici. Am vrut s? demonstr?m c? nu suntem o echip? de liga a doua. Am terminat cu
fruntea sus. Vine perioada de transferuri ?i to?i juc?torii a?teapt? oferte. Voi vedea dac? voi
r?m�e. Depinde de ce ofert? o s? am. C�d va fi ceva concret, vom vorbi. La Tg. Mure? vom
juca la fel. La anul trebuie sa promov?m! Lui Florin Cernat � doresc s? ajung? la o echip? c�
mai mare, pentru c? e un juc?tor extraordinar. Nu ?tie nici el unde va juca.�</em></p>
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