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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/gazon.jpg" alt="Stadionul Otelul e in conservare, iar echipa Otelul joaca in
mocirla!" width="430" />Ion Viorel a rezumat perfect situa?ia fotbalului din ora?ul nostru.
Antrenorul Gloriei Buz?u, fosta mare glorie a fotbalului g?l??ean, nu �?elege - cum nu
�?elegem nici noi suporterii - cum s-a putut ajunge ca O?elul s? evolueze � mocirla de pe
Stadionul �Dun?rea�, asta � timp ce Combinatul ArcelorMittal Gala?i p?streaz? Baza Sportiv?
O?elul � conservare, de?i aici este cel ma bun gazon din toat? regiunea Moldovei!</p>      <p
style="text-align: justify;">� rest, �Vioar?� i-a l?udat pe pu?tii o?elari care ap?r? acum culorile
ro?-alb-albastre ?i a vorbit deschis despre problemele mari de la clubul s?u. �<br
/><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Ion Viorel (antrenor Gloria
Buz?u)</strong>:<em> ��i pare r?u ca ace?ti copii talenta?i au ajuns s? fie b?ga?i la �aintare,
� felicit pentru joc ?i atitudine. Parc? s-a ajuns s? se ?in? cont de o vorb? a lui Ric? R?ducanu,
care spunea c? vrea s? fac? mai �t� facultate, ca apoi s?-i fie mai u?or la liceu. Ce s-a �t�plat
ast?zi arat? � ce hal a ajuns fotbalul rom�esc. �tr-un ora? ca Gala?iul, s? ai stadionul O?elul
cu gazon foarte bun, dar s? ajungi s? joci pe un teren aproape impracticabil� Suntem ?i noi �
insolven??, datoriile sunt mari, juc?tori nepl?ti?i ?i cu deplas?ri � ziua meciului. Am plecat cu
luna pe cer pentru acest meci! Primarul Buz?ului a fost condamnat recent pentru c? a sprijinit
sportul, numai � Rom�ia se poate �t�pla a?a ceva. Ne-a fost alocat? � Consiliul Local suma
de 14 miliarde lei vechi, dar � aceast? situa?ie nimeni din Prim?rie nu-?i mai asum?
r?spunderea s? semneze pentru a putea primi banii.�</em></p>
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