“NIMENI, dar NIMENI, nu-i va putea lua locul OŢELULUI GALAŢI!!!”
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Fostul căpitan de legendă al Oţelului, Valentin Ştefan, ne-a obişnuit în ultima vreme cu
mesajele tranşante pe pagina sa personală de Facebook. Eroul roş-alb-albastru din anii ‘90 a
explicat că Oţelul nu a murit încă şi din acest motiv nimeni, dar absolut nimeni, nu poate copia
această echipă şi rezultatele ei măreţe. Vali Ştefan crede că Oţelul Galaţi, clubul care deţine
palmaresul, culorile şi numele de legendă, al formaţiei fanion a oraşului nostru nu poate fi
înlocuit. El a comparat suporterii şi echipa noastră de suflet cu o mare familie, din care spune
că este tare mândru să facă parte până la moarte!

Valentin Ştefan: “Echipa de fotbal masculin OȚELUL GALAȚI e UNICĂ!!! Pentru a crea o altă
echipă care să o înlocuiască,va trebui OMORÂTĂ actuala, care este încă în activitate!!! Nu
încercați așa ceva, că NIMENI din orașul acesta NU VĂ VA IERTA NICIODATĂ!!! Atât timp cât
încă este în viață UNICA noastră echipă, toată lumea cu putere de decizie - și fără - ar trebui să
facă totul pentru a o salva, pentru că altfel va dispărea cu totul ceea ce încă se numește
OȚELUL GALAȚI!!! NIMENI nu o va putea înlocui pe cea care ne-a dat TOTUL în toți acești
ani!!! EA este MAMĂ, TATĂ, SORĂ, FRATE, ÎNTREAGA NOASTRĂ FAMILIE!!! EA este poate
pentru unii dintre noi,VIAȚA NOASTRĂ!!! OȚELUL GALAȚI e UNICA NOASTRĂ ECHIPĂ și așa
va rămâne pe veci!!! Este un lucru URÂT, MIZERABIL și INACCEPTABIL că în timpul în care
OȚELUL GALAȚI actual încearcă din răsputeri să supraviețuiască, având "secundele"
numărate, ALȚII să profite de situație și să încerce să creeze o altă echipă cu același nume și în
același timp să poată fura identitatea OȚELULUI GALAȚI!!! Doamne ajută să se înfiinţeze și să
existe încă vreo trei patru echipe în Galați!!! Însă OȚELUL GALAȚI este UNIC pentru noi și încă
reprezintă PREZENTUL!!! Dacă OȚELUL GALAȚI va muri, lucru care ÎNCĂ nu cred că se va
întâmpla, NIMENI, dar NIMENI nu-i va putea lua locul!!! Doresc în continuare Galațiului și
gălăţenilor să aibă fotbal de top în oraș, dar să nu uite niciodată că NIMENI și NIMIC nu se va
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compara cu OȚELUL GALAȚI - UNICA NOASTRĂ IUBIRE!!! OȚELAR PÂNĂ LA MOARTE ȘI
DINCOLO DE EA!!!"
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