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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/dunareabatranalogo.jpg" alt="Dunarea Batrana" width="430" />Totul �cepe
cu �A fost odat?�� A fost odat? un mare ora? cu o istorie bogat?, �s?, din p?cate, distrus de
cei ce-l administraser? � ultimele decenii. Galacz, cum se numea m?re?ul ora?, ajunsese s?
mai aib? pu?ine bucurii. Iar una dintre pu?inele bucurii r?mase locuitorilor s?i era Metalul
Galacz, echipa de fotbal fanion a ora?ului.</p>      <p style="text-align: justify;">Finan?at?
decenii la r�d de uria?ul combinat de la marginea ora?ului, echipa Metalului a fost o prezen??
constant? a primei ligi de fotbal timp de mai mult de 20 de sezoane. Perioada a fost marcat? de
sui?uri ?i cobor�uri, sezoane � care a evitat cu greu retrogradarea dar ?i sezoane la finalul
c?rora clubul ?i-a c�tigat dreptul de a participa � competi?iile interna?ionale. <br />Totu?i,
marea frustrare a celor din Galacz era faptul c? � vitrina clubului nu ajunsese niciun titlu de
campioan? sau m?car o Cup?. Chiar dac? la echip? existase mereu o atmosfer? bun?, chiar
dac? la Galacz nu existau niciodat? scandaluri, trofeele parc? ocoleau ora?ul. Mul?i suporteri
se ?i g�deau, cu m�nire, c? nu vor apuca s? vad? vreodat? un trofeu adev?rat � vitrina
clubului lor. A?a �i spuneau ?i la �ceputul celui de-al 23-lea sezon pe prima scen?(al 20-lea
consecutiv), care nu p?rea s? anun?e nimic deosebit, � ciuda promisiunilor pre?edintelui
clubului. Dan Bran, aspirant la �titlul� de primar al ora?ului, �i �avertiza� adversarele de
competi?ie c? Metalul urma s? fac? o figur? frumoas?. Sceptici erau p�? ?i suporterii �foca?i,
?i totu?i� <br />Primele etape au ar?tat un Metalul �tr-o form? bun?, echipa ajung�d,
nea?teptat pentru mul?i, s? ocupe primul loc dup? meciurile din etapa a 8-a. Un accident, ?i-au
spus mul?i. Din fericire, �accidentul� s-a prelungit chiar p�? la sf�?itul sezonului, astfel �c�
Metalul s-a �coronat campioana ??rii, c�tig�d mai apoi ?i Supercupa. <br />Iar � tot acest
timp, � s�ul echipei s-a men?inut o atmosfer? de familie fericit?, de?i probleme au existat.
Fotbali?tii au avut luni �tregi � care nu ?i-au primit banii, �s? au str�s din din?i ?i ?i-au v?zut
de treab?. Rezolvarea a g?sit-o �Il presidente�, domnul Bran, care �s? s-a ferit s? spun? ?i
de unde a g?sit fondurile necesare. Specula?ii s-au tot f?cut, c? a �prumutat de la c?m?tari, c?
a fost la afaceristul X sau Y. Ce a contat a fost doar c? totul s-a rezolvat. <br />C�tigarea titlului
avea s? aduc? � vistieria clubului peste 20 de milioane de euro. Domnul Bran anun?a o nou?
era la Metalul, o er? a performan?ei. Suporterii deja se vedeau lupt�du-se an de an pentru titlul
de campioan? ?i Cup?. <br />A venit �s? ?i noul sezon, iar milioanele au adus mai mult necaz
dec� bucurie noii campioane. Lovel le Ciorb?, cel care controla Consiliul de Administra?ie al
Metalului, orbit de mirajul lovelelor, a �ceput s?-?i v�e coada � administrarea finan?elor. <br
/>De?i ar fi trebuit s? se preg?teasc? pentru meciurile din competi?ia continental? nr. 1,
metali?tii s-au v?zut �s?pa?i� chiar din s�ul familiei lor. � loc de investi?ii pentru �t?rirea
echipei ?i pentru �bun?t??irea infrastructurii, Metalul a fost tratat doar cu scandaluri ?i lipsuri
t?ietoare de elan. Nu e de mirare c? nu au reu?it s? adune niciun punct � meciurile
interna?ionale, iar � campionatul intern au terminat abia pe locul 6. Chiar ?i rezultatele acelea
au putut fi considerate drept satisf?c?toare, date fiind condi?iile � care s-au ob?inut. <br />�
timp ce juc?torii, antrenorii ?i suporterii �cercau s? se concentreze asupra meciurilor, Dan Bran
?i Lovel le Ciorb? �i vedeau de lupta lor pentru controlul finan?elor clubului. Dac? Ciorb? voia
doar s?-?i umple conturile, slab alimentate de umilul post de director al unuia dintre colo?ii
industriali ai ??rii, Dan Bran era m�at de un ?el mult mai nobil. Fiind � preg?tiri intense pentru
alegerile locale din Galacz, acolo unde jinduia la fotoliul de primar, Bran avea nevoie urgent? de
lichidit??i, iar preten?iile financiare ale lui Ciorb? � d?deau calculele peste cap. <br />Sezonul
s-a terminat, Bran a reu?it s?-?i ating? unicul scop stabilit pentru acel an ?i a devenit primar,
dar problemele Metalului tot nu se sf�?eau, a?a cum sperau suporterii. Un prim semn c?
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r?zboiul nu-i tocmai ceea ce pare, suporterii l-au primit atunci c�d, organiz�d un mar? de
protest �potriva lui Ciorb?, au fost sf?tui?i prietene?te de Bran s? renun?e la ini?iativa
lor(evident, f?r? succes).</p>  <p></p>  <p style="text-align: center;"><strong>- va urma
-</strong></p>
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