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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/caalin_tofan.jpg" alt="Un otelar adevarat" width="430" />Pentru cei care cred
c? ce se �t�pl? la O?elul zilele acestea e normal, avem o poveste mai altfel. Unul dintre
oamenii care au fost concedia?i de noua conducere din partea TNG este C?t?lin Tofan. Fostul
funda? de o?el al echipei noastre a jucat DOAR la O?elul timp de 15 ani!</p>      <p
style="text-align: justify;">Cu siguran?? Tofan este ceea ce putem numi un simbol imaculat al
echipei c?reia i-a dedicat toat? cariera ! A jucat 390 de meciuri � ro?-alb-albastru, marc�d nu
mai pu?in de 25 de goluri, de?i a fost ap?r?tor. Unele din aceste goluri au fost decisive chiar
�potriva adversarului de luni. A f?cut parte din Genera?ia de Aur a fotbalului g?l??ean, care
ne-a �c�tat � anii �90. <br />Dup? ce s-a retras, Tofan a lucrat tot pentru clubul fanion al
ora?ului. Din pozi?ia sa de asistent rela?ii publice ?i comunicare a fost omul de leg?tur? �tre
suporteri ?i club � ultimii ani. Fanii � aveau la suflet pentru c? a fost mereu genul de om
deschis, cu care se putea discuta, lucru mult mai dificil cu alte persoane din club. Chiar dac? a
fost dat la o parte ca o m?sea stricat?, el a avut puterea s? scrie un mesaj emo?ionant pe
facebook � care a spus c? sper? ca O?elului s?-i fie bine � continuare. Un caracter care nu
uit?, de?i al?ii l-au uitat pe el, e un mare caracter�<br />Poate c? unele schimb?ri de la club
vor fi benefice, poate c? unii meritau s? fie �dep?rta?i, NU este �s? ?i cazul lui C?t?lin Tofan,
un om care ?i-a pus via?a � slujba echipei pe care noi o idolatriz?m. Ce s-a �t�plat recent la
club marcheaz? o pagin? trist? � istoria unei forma?ii glorioase.<br />Respect C?t?lin Tofan!
Ca de la �o?elari� pentru unul dintre noi�<br />�� �<br /><strong>Mesajul lui Tofan pe
facebook</strong>: <em>�Zi mohor�? de prim?var?, cu ninsoare, aglomera?ie prin ora?, nervi
?i nu � ultimul r�d o concediere prin desfiin?area postului pe care eram angajat... Nu-i bai,
via?a merge �ainte, cum spunea cineva - ce nu te omoar? te face mai puternic. M?car s? se
"rentabilizeze" firma prin concedierea mea ?i a celorlal?i colegi ai mei afla?i � aceeasi situa?ie.
M?car s? func?ioneze firma a?a cum �i doresc foarte mul?i. V? mul?umesc �c? o dat? tuturor
pentru �curaj?ri ?i pentru aprecieri, dar din p?cate plec cu am?r?ciune � suflet c? puteam face
multe lucruri bune. Pentru mine O?elul este locul de cel mai bine... Timpul la va aranja pe toate.
P�? atunci �s?: HAI O?ELUL, HAI ROM�IA !"</em></p>
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