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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/vali_stefan.jpg" alt="Valentin Stefan - unul dintre cei mai mari capitani din
istoria Otelului" width="430" />Fostul c?pitan de legend? al O?elului, Valentin ?tefan, ne-a
obi?nuit � ultima vreme cu mesajele tran?ante pe pagina sa personal? de Facebook. Eroul
ro?-alb-albastru din anii �90 a explicat c? O?elul nu a murit �c? ?i din acest motiv nimeni, dar
absolut nimeni, nu poate copia aceast? echip? ?i rezultatele ei m?re?e. Vali ?tefan crede c?
O?elul Gala?i, clubul care de?ine palmaresul, culorile ?i numele de legend?, al forma?iei fanion
a ora?ului nostru nu poate fi �locuit. El a comparat suporterii ?i echipa noastr? de suflet cu o
mare familie, din care spune c? este tare m�dru s? fac? parte p�? la moarte!</p>    <br />  <p
style="text-align: justify;"><strong>Valentin ?tefan</strong>:<em> �Echipa de fotbal masculin
O?ELUL GALA?I e UNIC?!!! Pentru a crea o alt? echip? care s? o �locuiasc?,va trebui
OMOR�? actuala, care este �c? � activitate!!! Nu �cerca?i a?a ceva, c? NIMENI din ora?ul
acesta NU V? VA IERTA NICIODAT?!!! At� timp c� �c? este � via?? UNICA noastr? echip?,
toat? lumea cu putere de decizie - ?i f?r? - ar trebui s? fac? totul pentru a o salva, pentru c?
altfel va disp?rea cu totul ceea ce �c? se nume?te O?ELUL GALA?I!!! NIMENI nu o va putea
�locui pe cea care ne-a dat TOTUL � to?i ace?ti ani!!! EA este MAM?, TAT?, SOR?, FRATE,
�TREAGA NOASTR? FAMILIE!!! EA este poate pentru unii dintre noi,VIA?A NOASTR?!!!
O?ELUL GALA?I e UNICA NOASTR? ECHIP? ?i a?a va r?m�e pe veci!!! Este un lucru UR�,
MIZERABIL ?i INACCEPTABIL c? � timpul � care O?ELUL GALA?I actual �cearc? din
r?sputeri s? supravie?uiasc?, av�d "secundele" num?rate, AL?II s? profite de situa?ie ?i s?
�cerce s? creeze o alt? echip? cu acela?i nume ?i � acela?i timp s? poat? fura identitatea
O?ELULUI GALA?I!!! Doamne ajut? s? se �fiin?eze ?i s? existe �c? vreo trei patru echipe �
Gala?i!!! �s? O?ELUL GALA?I este UNIC pentru noi ?i �c? reprezint? PREZENTUL!!! Dac?
O?ELUL GALA?I va muri, lucru care �C? nu cred c? se va �t�pla, NIMENI, dar NIMENI nu-i
va putea lua locul!!! Doresc � continuare Gala?iului ?i g?l??enilor s? aib? fotbal de top � ora?,
dar s? nu uite niciodat? c? NIMENI ?i NIMIC nu se va compara cu O?ELUL GALA?I - UNICA
NOASTR? IUBIRE!!! O?ELAR P�? LA MOARTE ?I DINCOLO DE EA!!!"</em></p>
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