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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/10862479_707475059367452_3742179423884364162_o.jpg" alt="Primele
doua legende vin alaturi de noi" width="430" />Suporterii uni?i ai echipei O?elul Gala?i continu?
ac?iunile care vor avea ca finalitate reapari?ia clubului nostru. Avem pl?cerea s? v? anun??m
c? s-au al?turat acestui proiect dou? legende o?elare, Stelian Bordieanu ?i Sorin Haraga,
oameni cu experien?? � domeniul sportiv, dar ?i � organizarea unui club de fotbal.</p>    <br
/>  <p style="text-align: justify;">Suporterii au apelat la ajutorul celor doi pentru c? ace?tia fac
parte din selectul grup de oameni care au ?inut steagul sus la O?elul p�? � ultima clip?,
r?m��d al?turi de steagul ro?-alb-albastru chiar ?i � vremurile cele mai grele. <br />�
perioada imediat urm?toare vor continua ac?iunile care au ca scop atragerea tuturor
suporterilor � aceast? mi?care de rena?tere a O?elului. Astfel, luni, 9 mai, de la ora 19.00, la
sediul Ligii Suporterilor, de la Baza �Siderurgistul�, va avea loc o nou? ?edin?? a fanilor care
are drept scop prezentarea ultimelor demersuri cu privire la �fiin?area clubului. Suporterii vor
putea de asemenea s? �i pl?teasc? taxa de �scriere � noua asocia?ie ?i cotiza?ia anual? �
func?ie de cardul socios dorit. Se va discuta apoi cu membrii prezen?i la ?edin??, dac? mai
exist? doritori pentru a face parte din comitetul provizoriu deja stabilit la �t�nirea anterioar?.
Acest comitet este deschis tuturor! Singura condi?ie pentru a face parte din el este dorin?a de
implicare total?, nu doar financiar?, � ac?iunile care se vor face (foarte des), pentru a reu?i s?
readucem la via?? O?elul Gala?i. <br />Un alt eveniment foarte important pe care suporterii �
preg?tesc este cel de pe data de 15 mai 2016, c�d se �plinesc 5 ani de la c�tigarea titlului.
Acest eveniment trebuie cinstit cum se cuvine ?i de aceea ne baz?m pe participarea tuturor
suporterilor. Se dore?te organizarea unui turneu de minifotbal, dar ?i a altor ac?iuni specifice
unui astfel de eveniment. ?i cu aceast? ocazie suporterii vor putea afla despre viitorul club, pa?ii
pe care i-am f?cut ?i cei pe care � avem de f?cut � continuare pentru ca O?elul s? renasc?. La
acest turneu, suporterii vor putea g?si produse promo?ionale, to?i banii ob?inu?i din v�zarea
lor fiind folosi?i pentru demararea noului proiect de re�fiin?are a clubului. Detalii despre acest
eveniment ve?i citi � zielele urm?toare pe site-urile suporterilor ?i pe paginile de socializare.
Sper?m ca un astfel de eveniment s? nu fie ratat de niciun suporter o?elar prezent � ora?.</p>
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