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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/stadionul_otelul_.jpg" alt="Stadionul Otelul" width="430" />Sub aceast?
afirma?ie poate fi �cadrat? ultima ?tire din tab?ra �o?elar?�, conform c?reia � data de 29
septembrie pe stadionul �O?elul� va avea loc concertul arhicunoscutei (la ei � cartier)
forma?ii Lala Band, din cadrul turneului pe care aceasta � �treprinde prin ?ar?. Dup? acceptul
dat echipei dobrogene, Viitorul Constan?a, de a disputa primele trei meciuri ale sezonului din
postura de gazd? la Gala?i, � spiritul prieteniei dintre cluburi, iat? c? mai nou suntem ?i loc de
desf??urare de concerte, spectacole sus?inute de persoane care nu au absolut nicio legatur?
cu O?elul sau spiritul acestui club fanion al Moldovei, nu numai al ora?ului nostru.</p>      <p
style="text-align: justify;">Poate mul?i se vor �treba ,,<em>Bine-bine ?i ce-i at� de deranjant �
acest lucru?</em>�, iar r?spunsurile sunt multe. Din capul locului avem problema distrugerii
gazonului, care ar fi ?i cea mai �arz?toare�. Ne batem joc de o investi?ie care fost anun?at?
ca o mare cheltuial? � bugetul ?i a?a foarte str�torat al echipei. Se pare c? terenul de joc,
implicit starea acestuia, nu mai conteaz? at� de mult, banii �casa?i de pe urma g?zduirii
l?l?i?ilor fiind mai mult dec� suficien?i � viziunea celor care au aprobat concertul! <br />Este
binecunoscut faptul c? un spectacol sus?inut pe o astfel de suprafa??, cum este cea a
stadionului din ?iglina III, ar avea efecte negative ireparabile, mai ales c? iarba �suport?� deja
de c�eva s?pt?m�i activitatea a dou? echipe: Viitorul ?i O?elul. Nu mai e nevoie s?
men?ion?m c? � momentul � care a fost anun?at? drept sigur? prezen?a echipei dobrogene
pe stadionul �O?elul�, antrenorul Dorinel Munteanu s-a ar?tat foarte deranjat ?i � acela?i timp
nedumerit de acea decizie de a �trajutora o adversar? � campionat, dar mai ales de �efortul�
suplimentar la care a fost supus gazonul. Cu siguran?? a fost consultat ?i d�sul �ainte de a se
lua decizia final?! ?i mai ciudat este faptul c? O?elul are meci pe propriul teren contra echipei
FC Bra?ov, � acela?i weekend !<br />Sub ce criterii ?i considerente s-a ales stadionul
�O?elul� drept loca?ia concertului nu ?tim, �s? cu siguran?? ?tim infinit mai multe alte loca?ii
din ora?ul Gala?i unde ar fi putut avea loc acest eveniment. Consider?m, de altfel, c? aceast?
trup? muzical? nu are ABSOLUT nimic � comun cu O?elul, cu istoria sau tradi?ia acestei
echipe a ora?ului Gala?i sau cu identitatea pe care clubul �cearc? s? ?i-o cizeleze odat? cu
ob?inerea primului titlu, a Supercupei ?i a particip?rii � Champions League!<br />Cu siguran??
cea mai dureroas? ?i revolt?toare revela?ie este faptul c? pentru fanii ce-au fost al?turi echipei
at�a amar de timp, la bine, dar mai ales la greu, nu s-a putut ?ine festivitatea de premiere din
2011 a noilor campioni acolo unde ar fi fost normal ?i anume acas?, pe �O?elul�. Ar mai fi de
men?ionat ?i lipsa unor meciuri de prezentare �aintea �ceperii noilor sezoane, a?a cum fac
toate cluburile care se respect? ?i-?i respect? proprii suporteri. De mai bine de 3 ani echipa
noastr? nu mai este prezentat? �ainte de �ceperea campionatului, � fa?a propriilor fani, �s?
un concert al trupei Lala Band este oric�d binevenit � curtea noastr?! <br />Dup? Lala cine
urmeaz??</p>
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