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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/suporteri_otelul.jpg" alt="FOTO de Marian Brailescu" width="430" />O?elul
este, a fost ?i va fi simbolul g?l??enilor. Indiferent c? ne-am b?tut pentru evitarea retrograd?rii
sau pentru c�tigarea campionatului, aceast? echip? a reu?it s? ne redea z�betul pe fa??,
�tr-un ora? care devine pe zi ce trece tot mai gri. �</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;">De?i, din punct de vedere financiar, lucrurile nu au stat mereu tocmai roz la clubul
nostru, am reu?it s? trecem peste dificult??i, form�d cu to?ii o familie, juc?tori, conducere ?i
suporteri. <br />C�tigarea campionatului, accederea � Liga Campionilor, ne-a dezv?luit �c? o
dat? faptul c? zicala "Banul este ochiul dracului" e perfect valabil?. � momentele � care�
echipa noastr? s-a zb?tut ani de-a r�dul s? supravie?uiasc? din punct de vedere financiar,
nimeni nu ne-a s?rit � ajutor. Doar un management foarte bun, mult? munc?, seriozitate, ne-au
ajutat s? ajungem � v�ful ierarhiei fotbalului rom�esc. �<br />�seta?i de c�tigurile fabuloase
din Liga Campionilor au ie?it la ramp? ni?te personaje care sunt intitulate "ac?ionari", de?i nu
are nimeni la cuno?tin?? ca ace?tia s? fi investit cu adev?rat � echipa noastr?. Ba mai mult,
afl?m zi de zi c? lucrurile devin din ce � ce mai complicate, c? avem datorii la diverse firme, c?
suntem da?i � judecat? ?i risc?m s? pierdem licen?a ?i, apogeul, c? risc?m s? fim retrograda?i.
<br />Pe aceste persoane care vor decapitarea echipei noastre, le anun??m c? nu vom l?sa
capul plecat, c? nu vom deveni un nou caz Urziceni sau Universitatea Craiova. Nu vom permite
nim?nui s? ne ia bunul cel mai de pre?, lucrul care ne d? zi de zi doza de fericire, pentru simplul
fapt c? exist?: Fotbal Club O?elul Gala?i. <br />V? anun??m c? suntem mul?i ?i ai naibii de
irita?i de arogan?a voastr? dragi "ac?ionari" ?i nu cred c? vre?i s? da?i piept cu furia mul?imii.
A?a c?, da?i banii juc?torilor, lua?i m�a de pe sacul de bani pe care nu voi l-a?i adus �
vistieria clubului ?i l?sa?i lucrurile s? revin? la starea lor normal?. Cum am organizat dou?
proteste, la care s-au str�s mii de g?l??eni, o putem face din nou, dar de data asta suntem
mult mai mul?i, mai uni?i ?i mai puternici! Bor?, jos m�a de pe O?elul! O?elul e al nostru!</p>
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