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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/antal_liviu8.jpg" alt="Liviu Antal" width="430" />Clubul nostru a �plinit 50 de
ani de istorie, iar Dun?rea B?tr�? s?rb?tore?te acest num?r jubiliar printr-o serie de articole
dedicate celor 50 de legende ale O?elului, alese de noi ?i prezentate �tr-o ordine aleatorie.
Cum nu exist? o dat? exact? de fondare a clubului, iar sigla ?i actele oficiale ale FC O?elul
indic? doar anul 1964, suporterii au privilegiul de a se bucura pe tot parcursul anului 2014, a?a
c? � fiecare s?pt?m�? vom prezenta un nou om care a ridicat numele forma?iei noastre la
rang de mare echip?. Ast?zi continu?m cu Liviu Antal, un fotbalist decisiv la cele mai mari
performan?e ob?inute de O?elul.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Liviu Antal s-a
n?scut pe 2 iunie 1989, la ?imleul Silvaniei, iar de la v�sta de 11 ani s-a mutat la Oradea, unde
?i-a f?cut junioratul, timp de ?apte ani, la LPS �Bihorul� Oradea. Dup? terminarea junioratului
a jucat la nivelul ligii secunde, la Concordia Chiajna ?i FCM Tg. Mure?, c�e un sezon. De?i era
foarte t�?r, Antal capta deja aten?ia prin stilul s?u deosebit de joc ?i apetitul pentru goluri. �
vara lui 2009, Antal s-a al?turat proiectului de la O?elul, odat? cu numirea lui Dorinel Munteanu
pe banca tehnic?. <br /><em>�Mi-a fost greu departe de ai mei, mai ales la �ceput. Am f?cut
sacrificii mari, dar cum de mic mi-am dorit s? ajung fotbalist adev?rat, am trecut peste toate.
?tiam c? este un club unde chiar se poate face performan??, unde celor tineri li se ofer? ?anse
imediat. Am avut numai referin?e bune despre O?elul, de aici s-au lansat cu adev?rat Giurgiu,
Jula ?i Szekely"</em>, a spus Antal. <br />Poate c? nici el nu se g�dea la �ceput la ceea ce
avea s? urmeze pentru cariera sa ?i pentru un ora? �treg. � primul s?u sezon la O?elul a jucat
cel mai pu?in dintre cele trei edi?ii petrecute de Antal la Gala?i. � 25 de prezen?e a reu?it s?
marcheze de cinci ori, dar cel mai important aspect e faptul c? a reu?it s?-?i c�tige respectul
publicului ?i un loc de titular.</p>  <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration:
underline;"><strong>Factorul decisiv</strong></span><br />� al doilea s?u sezon petrecut la
O?elul, Antal devenea deja un juc?tor important pentru toat? Rom�ia, nu doar pentru gruparea
ro?-alb-albastr?. Se poate spune, f?r? niciun pic de exagerare, c? a fost factorul decisiv pentru
O?elul � multe momente importante. La meciul cu Bistri?a, c�tigat de g?l??eni cu un om �
minus, Antal a p?rut c? se multiplic?, nu doar pentru a suplini absen?a unui juc?tor, ci pentru a
realiza superioritate. Efortul i-a fost r?spl?tit pe deplin, cu un gol la care bucuria a fost �zecit?,
date fiind condi?iile de disputare. �La mul?i ani, mama!� a afi?at imediat dup? gol, dovedind
c?, pe l�g? valoare fotbalistic? ?i determinare � joc, Liviu Antal e ?i un om aparte. <br />Chiar
?i pe final de sezon, c�d mul?i dintre juc?torii O?elului p?reau c? se sperie de ce puteau
realiza, Antal era cel mai b?t?ios, ca un r?zboinic �doctrinat la lupt?. Cu benti?a pe frunte ?i cu
viteza ca arm? principal? de partea sa, Antal a tras echipa dup? el � multe momente, de?i
v�sta nu-l recomanda pentru o asemenea virtute. <br />Goluri pe band? rulant? marcate � final
de sezon, fiecare mai important ca cel?lalt. O execu?ie de mare fotbalist la Cluj a adus trei
puncte muncite O?elului � meciul cu CFR. O apari?ie surprinz?toare �tr-un careu aglomerat
de uria?i au dat startul unui joc memorabil pentru g?l??eni la partida cu Timi?oara. Mai mult,
faza golului decisiv a plecat din gheata chinuit? de sprinturi a lui Antal. �<br /><em>�Am avut
o echip? unit?, am tras to?i laolalt? pentru a ob?ine acele rezultate deosebite, c�tigarea
campionatului ?i a Supercupei. Am ?tiut ce ne dorim ?i am fost foarte bine organiza?i de Dorinel
Munteanu. De fapt, totul a pornit de la g�dul c�tig?rii fiec?rui meci � parte. La meciul cu
Timi?oara a fost o presiune enorm? pentru toat? lumea, juc?tori, staff, public. A fost bucuria ?i
mai mare pentru c? am c�tigat � fa?a g?l??enilor�</em>, ne-a declarat Liviu Antal.</p>  <p
style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>�Omul-foarfec?�
al Gala?iului</strong></span><br />Antal a reu?it s? c�tige campionatul ?i Supercupa la

 1 / 2



50 de ani/ 50 de legende: Liviu Antal, �Omul foarfec?�

Scris de Marian S?v?stru
Marţi, 17 Iunie 2014 19:53

O?elul, performan?e care nu vor fi uitate nici peste 500 de ani. Fotbalistul n?scut � ?imleul
Silvaniei a dovedit c? �bin? perfect talentul cu munca. � sezonul urm?tor c�tig?rii trofeelor,
Antal a continuat evolu?iile foarte bune. A reu?it s? marcheze chiar ?i � Liga Campionilor, la
partida cu FC Basel, scor 2-3. Cel de-al treilea sezon la O?elul a fost ?i ultimul la Gala?i, dar nu
�ainte de a c?p?ta o nou? porecl?: �Omul-foarfec?�. Antal a reu?it s? �scrie dou? goluri
antologice � Cupa Rom�iei, � dou? faze succesive ale competi?iei. Primul, o bijuterie de gol,
din �foarfec?�, �potriva celor de la FCM Tg.Mure?, iar cel de-al doilea, chiar mai frumos ca
primul (de?i nu p?rea c?-i posibil a?a ceva), cu acela?i procedeu, �potriva celor de la FC
Vaslui. Antal a marcat atunci, a?a cum se vede doar � reclame sau filme. <br />Chiar ?i dup?
plecarea de la O?elul, Antal a r?mas recunoscut drept �Omul-foarfec? al Gala?iului�, iar
golurile sale au f?cut �conjurul lumii pe internet.<br /><em>�Execu?iile mi-au venit pe
moment, nu le-am preg?tit dinainte. M? bucur c? am reu?it s? dau acele goluri spectaculoase ?i
m? bucur ?i mai tare pentru c? le-am reu?it � tricoul O?elului�</em>, ne-a spus Antal.</p>  <p
style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Golgheterul
Rom�iei dup? perioada de la O?elul</strong></span><br />O?elul a intrat �tr-o situa?ie dificil?
din punct de vedere financiar, iar Antal a fost v�dut la FC Vaslui. La gruparea rival? O?elului,
Antal a reu?it s? devin? golgheter al Rom�iei � al doilea s?u sezon petrecut acolo, dar ?i s?
marcheze � preliminariile Ligii Campionilor contra lui Fenerbahce, chiar la Istanbul. Antal a
�scris de trei ori ?i � poarta O?elului, dar de fiecare dat? s-a ab?inut de la bucurie, � semn de
respect pentru perioada petrecut? la Gala?i. <br /><em>�Cele mai frumoase momente din
cariera mea au fost petrecute la O?elul. Sunt momente pe care nu le voi uita
niciodat?�.</em><br />Blondul cu p?rul lung din band? a r?mas � inima suporterilor g?l??eni
pe vecie. Liviu Antal ?i-a f?cut treaba cu v�f ?i �desat la O?elul, iar dup? plecarea sa de la
Gala?i a ?tiut s? �tre?in? o rela?ie excelent? cu cei de care s-a desp?r?it.</p>  <p
style="text-align: center;">{youtube}rBGV4ldWcB8{/youtube}</p>
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