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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/impreuna.jpg" alt="Acum ori niciodata!" width="430" />Recent am intrat �
posesia unei informa?ii conform c?reia clubul O?elul a v�dut doar 160 de abonamente pentru
returul sezonului 2014-2015, unul de totul sau nimic pentru forma?ia fanion a ora?ului Gala?i.
160 de abona?i ar �semna mult doar pentru echipe precum Concordia Chiajna, Viitorul
Constan?a, Gaz Metan Media? sau Ceahl?ul Piatra Neam?� � schimb, pentru un club ai c?rui
suporteri au purtat echipa pe bra?e spre marile victorii sau au salvat-o din ghearele retrograd?rii
e infim!</p>      <p style="text-align: justify;">Ast?zi nu vom vorbi de Prim?rie, TNG, patronat,
ac?ionariat, conducere, antrenori,� juc?tori, locul din clasament sau rezultatele din amicale.
Haide?i s? vedem azi ce putem face NOI, suporterii, pentru echipa pe care o iubim. Nu
contracandidatele sau du?manii trebuie s? ne dea o ?ans?. <strong>� primul r�d NOI, ca fani,
trebuie s? d?m o ?ans? O?elului de a tr?i</strong>. Pentru c? � momente ca acestea, c�d
p?rem prea pu?ini ?i prea �p?ca?i cu soarta, nu putem vorbi de RETURUL SALV?RII. <br
/>Doar la fa?a locului, din peluze sau tribune, putem ajuta! Istoria ne arat? c? ?i doar 3000 de
�o?elari� pot �toarce soarta unui meci, de?i cel pu?in statistic suntem mult mai mul?i. De-a
lungul timpului, adversarii s-au pl�s de for?a suporterilor g?l??eni, iar unii au vorbit chiar cu
respect despre �cr�cenarea tribunei ro?-alb-albastre, un Infern pentru oaspe?i, dar mai ales o
injec?ie cu adrenalin? pentru propriii juc?tori.� �<br />O?elul nu are nevoie de conducere � zi
de meci, ci de VOI, cei care o iubi?i. Salvarea de la retrogradare ?i, prin extrapolare, salvarea
clubului de la desfiin?are, nu depinde doar de NOI. Asta e adev?rat. Dar f?r? noi, e clar c? nu
va fi nicio ?ans? m?car. <br />Mai sunt 5 zile, inclusiv cea de azi, � care v? pute?i achizi?iona
abonament. Dac? totu?i e prea t�ziu pentru acest lucru, promite?i totu?i c? ve?i fi acolo la
fiecare meci � parte. F?r? scuze ?i f?r? cr�neli! <strong>La fiecare meci la care un o?elar
adev?rat va lipsi, vom avea dou? m�ni ?i o voce mai pu?in</strong>. A?a c?, dac? via?a v?
�piedic? s? fi?i la un meci, pute?i rezolva altfel. Trimite?i pe altcineva! Un prieten, un mebru al
familiei. Da?i-i biletul sau abonamentul s? fie acolo � locul vostru pentru O?elul! E valabil ?i
pentru to?i cei care au fost obliga?i s? p?r?seasc? ora?ul sau ?ara... E datoria noastr?, a
tuturor, s? fim acolo ?i s? credem p�? la cap?t. <span style="text-decoration: underline;">?i la
final, dac? va fi s? ias? r?u, ve?i ?ti m?car ca a?i f?cut ceva, a?i �cercat s? �piedica?i
desfiin?area O?elului. Dac? vom sta deoparte � acest retur, atunci poate ne merit?m soarta! Iar
la final nu ar trebui s? mai pl�gem pentru c? vina ar fi comun?... �</span><br />Vino s�b?t? la
stadion, la meciul cu Dinamo. Fii unul dintre cei care formeaz? inima imens? a unei legende
ro?-alb-albastre. E cel mai simplu mod � care tu, suporterule, po?i ajuta O?elul. Altfel, nu
putem vorbi de returul salv?rii!</p>
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