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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/suporteri_vaslui.jpg" alt="FOTO Marian Brailescu" width="430" />Am hot?r�
s? scriu aceste r�duri din postura de simplu suporter, un suporter care a fost ?i va fi mereu
al?turi de O?elul, indiferent de locul ocupat � clasament, de cei care conduc destinele echipei
sau de juc?torii care vor ap?ra culorile clubului.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Dup?
30 de ani de suferin?e ?i de bucurii al?turi de aceast? echip? am �v??at un singur lucru:
suporterii sunt singurii care vor r?m�e mereu al?turi de culorile ro?-alb-albastre. Din p?cate, ca
simplu suporter sunt foarte dezam?git de atitudinea tuturor suporterilor. Avem nevoie de unirea
tuturor iubitorilor o?elari �tr-un singur pumn, un pumn care s? str�g? toat? energia ?i puterea
g?l??enilor, o for?? care s? arate tuturor c? O?elul e una dintre cele mai iubite echipe din
Rom�ia. V? garantez c? O?elul e una dintre cele mai iubite echipe din Rom�ia dar, din p?cate,
suporterii no?tri sunt �p?r?i?I, iar interesele fiec?rui grup fac ca aceast? putere s? nu-?i arate
adev?rata valoare a suporterului o?elar. <br />Aceste r�duri le scriu cu televizorul deschis pe
Digi Sport, moment � care, din studio, pre?edintele clubului O?elul, Narcis R?ducan, �i d? cu
p?rerea, bine�?eles la impulsul steli?tilor ziari?ti, despre problemele steli?tilor � cupele
europene. <br />Suporteri o?elari, va rog s? �?elege?i c? nu vom putea avea preten?ii la mai
mult p�? c�d nu vom avea puterea s? l?s?m orgoliile deoparte ?i s? venim to?i uni?i pentru
acela?i interes, interesul echipei noastre iubite. Am �cercat, din postura de vicepre?edinte al
Ligii Suporterilor G?l??eni s? unesc toate grup?rile de suporteri pentru a putea avea acea
putere de care avem nevoie, acea putere pe care o v?d la alte cluburi ?i care la noi acum pare
imposibil de realizat. Am r?mas cu un gust amar dup? o Cup? a Peluzei Sud la care au fost
invita?i cei din galeria echipei din Tulcea, � detrimentul multor suporteri g?l??eni. Acela?i gust
amar l-am avut c�d cei de la Steel Boys �i caut? un om special, care s? le filmeze coregrafiile,
printr-un anun? special pe site-ul suporterilor, � momentele c�d clubul are problemele care le
are. <br />Probabil voi fi �jurat de unii suporteri, mai ales de cei din cele dou? Peluze dar
accept criticile ?i prefer s? spun lucrurilor pe nume. Din punctul meu de vedere, Liga
Suporterilor G?l??eni 1993 este la momentul actual singura asocia?ie care poate face ceva
pentru a uni to?i suporterii, pentru a ara?ta tuturor puterea suporterului o?elar. Dac? cineva are
o alt? solu?ie cred c? ar fi binevenit?, important e ca to?i suporterii, indiferent de unde sus?in ei
echipa, s? fie uni?i pentru c? doar a?a putem ar?ta a?a cum ar trebui. Veni?i cu p?reri, cu idei,
chiar ?i criticile ar fi constructive. A? vrea s? v?d suporterul o?elar c? se implic? � orice fel.
Nep?sarea ne face la fel de vinova?I, ca cei care distrug clubul � aceste momente. <br />Asta
e p?rerea unui simplu suporter.</p>
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