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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/arcelormittal.jpg" alt="sursa foto: business24.ro" width="430" />�cep aceast?
scrisoare adresat? conducerii ArcelorMittal Gala?i cu un pasaj din istoria echipei fanion a
ora?ului Gala?i.</p>      <p style="text-align: justify;"><em>�Dup? mul?i ani, � urma
reorganiz?rii fotbalului g?l??ean, � 1964 apare echipa O?ELUL, forma?ie care reprezenta
Combinatul Siderurgic de la Dun?re, cel mai mare din ?ar?. Alc?tuit? ini?ial din constructorii
marii platforme siderurgice, echipa O?ELUL a trecut prin inerenta perioad? de �rodaj�, iar �
edi?ia 1968-69 reu?e?te promovarea � Divizia B, seria I, cu un lot care-i cuprindea, printre al?ii,
pe ?erb?nescu, Mo?neagu, Coman, Sec??eanu, Luban, Cernega, Niculescu, Cr?ciunoiu,
Nistor, C�peanu, Morohai, Holmagy, St?nculescu, Ioni??, Obreja ?i Ion
Ionic?.�</em><strong>(extras din Istoria FC O?elul Gala?i)</strong><br />Da, echipa asta a
fost fondat? de Combinat, dar cei care au pus suflet, juc?torii, au fost oameni de r�d, ni?te
simpli muncitori din uzine. Pentru c? a?a se scrie istoria, iar eroii din via?a real? nu au puteri
magice, ci sunt doar oameni. Oameni care ziua muncesc, iar seara joac? fotbal de pl?cere. <br
/>De la asta a plecat acest vis frumos numit O?elul. Cu timpul, echipa asta, Cenu??reasa Ligii I,
a crescut ?i a ajuns campioana Rom�iei dup? 47 de ani de istorie. Dar nici asta nu e a?a
important� Ci doar faptul c? O?elul, echipa asta mic? ?i frumoas?, a devenit de-a lungul anilor
singura bucurie a g?l??enilor. Singurul motiv de a ridica privirea din p?m�t �tr-un ora? care
moare pe zi ce trece din cauza celor care se bat s? ne conduc?. <br />Pentru c? O?elul nu mai
�seamn? doar un pre?edinte, un antrenor ?i 11 juc?tori. O?elul este un simbol, o emblem?
pentru 300.000 de locuitori, iar legendele nu pier niciodat?. Ele r?m� pe vecie � sufletele
oamenilor ?i sunt transmise � eternitate din genera?ie � genera?ie. ?i asta se poate vedea cu
ochiul liber. Probabil to?i am fost du?i la stadion de p?rin?i, de bunici, la r�dul lor fani ai acestei
echipe muncitoare. Iar povestea continu?�<br />Echipa asta nu a fost fondat? de Bor? ?i
?leahta lui de directora?i, chiar dac? nimeni nu poate nega meritele Combinatului � sus?inerea
echipei de-a lungul anilor. Dar inima O?elului a continuat s? bat? prin sudoarea p?rin?ilor no?tri,
din munca onest? prestat? de g?l??eni � cadrul ArcelorMittal. A fost ca un pact: noi v?
fabric?m o?el, voi ne p?stra?i bucuria de a avea fotbal. Anul trecut aceast? �?elegere a luat
sf�?it. Combinatul a anun?at c? nu mai poate sus?ine echipa ?i e dreptul dvs. p�? la urm?.
Dar acum apare �trebarea: De ce vre?i s? ne lua?i ?i ultima raz? de speran??? Ac?ionarii
c?rora le-a?i dat dreptul s? taie ?i s? sp�zure la O?elul au f?cut acela?i lucruri ?i � cadrul
firmei dvs. Au distrus, mult mai mult dec� au creat. Iar acum, cu bun? ?tiin?? las? O?elul s?
moar?, doar pentru c? fac parte din alt partid sau pentru c? vor anumite sume de bani c�tigate
de al?ii pe teren. <br />Ace?ti oameni, care acum se consider? patroni ?i vorbesc despre
ceilal?i de parc? ar fi mai presus dec� oricine. C� va mai dura acest afront fa?? de g?l??eni?
Orice bun afacerist ?tie c? pentru reu?it? e nevoie ca oamenii care lucreaz? � cadrul unei
companii trebuie s? fie motiva?i. Majoritatea g?l??enilor muncesc, au muncit sau m?car au o
rud? care munce?te � Combinat, iar stropul al? de fericire de care vorbeam mai devreme
pentru noi este reprezentat de O?elul. A?a c? cei 300.000 de g?l??eni v? cer s? face?i ceea ce
a?i f?cut deja doar teoretic. Reda?i echipa comunit??ii locale! Odat? ce contractul de
sponsorizare a luat sf�?it nu este drept s? o l?sa?i pe m�a unor oameni incompeten?i,
r?uvoitori ?i grandomani. Vre?i respectul nostru? <span style="color:
#ff0000;"><strong>Da?i-ne echipa �apoi!</strong></span> Sau dac? vre?i, venim noi dup?
ea�<br /><strong>Semnat: Un ora? �treg (mai pu?in 5 persoane fizice)��</strong>�</p>
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