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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/cortegiu_ultras_otelul.jpg" alt="Otelul, Galati, Romania!" width="430" />Exist?
dou? mari categorii dup? p?rerea mea:<br />1. Cei care vor s? vad? doar fotbal � Gala?i,
indiferent de cum se nume?te echipa de fotbal <br />?i <br />2. Cei care v?d fotbalul
identific�du-se doar cu O?elul ?i at�.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Dac? vreau s?
v?d fotbal de calitate superioar? m? uit la Champions League mar?ea ?i miercurea. Dac? vreau
s? simt c? tr?iesc cu adev?rat fotbalul, pot s? � simt doar dac? ?tiu c? exist? O?elul meu. <br
/>Nimic nu ar fi mai satisf?c?tor dec� s? ?tiu c? noi, suporterii, am reu?it s? readucem la via??
O?elul, f?r? implicarea politicienilor care �ainte de alegeri ne cer?esc voturile ?i apoi, c�d se
v?d ale?i, i-ai de unde nu-s. <br />Fotbalul l-am cunoscut prima data � strad?, � parcarea din
spatele blocului, atunci c�d copacii ne serveau pe post de poart?. Apoi, am ajuns pe Stadionul
�O?elul� ?i ne-am dat seama c? O?elul �seamn? Gala?i ?i Gala?iul �seamn? O?elul! Ca noi
simt ?i g�desc mul?i, dar momentan stau � anonimat. Dragostea pentru O?elul nu s-a n?scut
pentru c? am c�tigat campionatul, ci pentru c? O?elul exist?, cu bune sau cu rele, cu victorii
sau �fr�geri. De la asta trebuie noi s? repornim la drum, de la g�dul c? trebuie s? facem �
a?a fel �c� O?elul nostru s? existe mai �t� ?i apoi s? vedem cum � putem readuce acolo sus
unde � este locul. <br />Au scris mai mul?i oameni la comentarii c? nu vom str�ge 100 de
persoane cotizante. Poate c? da sau poate c? nu. Depinde asta numai de g?l??eni, de c� de
mult �i iubesc O?elul sau dac? sunt doar ni?te simpli simpatizan?i ai fotbalului, iar pentru ei
acesta este doar un sport prin care la sf�?it de s?pt?m�? pot s? mai scape de so?ie cel pu?in
90 de minute. <br />Eu cred c? suntem destui care am dovedit � timp c? O?elul reprezint?
pentru noi mult mai mult dec� o simpl? echip? de fotbal. Echipa asta ne-a oferit prea multe
sentimente de m�drie ?i fericire ca s? o putem l?sa acum balt?. O?elul este mort doar � acte!
�s? nep?sarea noastr? o poate �gropa de tot sau, din contr?, implicarea noastr? o poate
readuce la via??. <br />Acum 10 ani de zile ni?te b?ie?i au pornit pe un drum, f?r? s? cunoasc?
foarte mult ce � a?tepta. E vorba de un grup din galerie care a �plinit acum 10 ani de
existen?? ?i de activitate. �tre timp unii au renun?at, al?ii le-au luat locul... Dar fiecare dintre ei
?i-a adus aportul ca acel grup s? existe ?i � ziua de ast?zi. Fiecare membru al grupului a
cotizat pentru ceeea ce ?i-a propus grupul, mult mai mult dec� 150 de lei anual, at� c� vorbim
noi aici. Mereu � acest grup au fost minim 20 de persoane care lunar au cheltuit din propriul
buzunar minim 15-20 de lei. � 12 luni au fost str�?i deci minim 20 de milioane. Asta nu s-a
�t�plat � Germania, Elve?ia sau Austria. Ci � Rom�ia, Gala?i! <br />Alt proiect care a �ceput
acum aproximativ 10 ani este cel al Dun?rii B?tr�e. Care a pornit ca un ziar electronic ?i care a
ajuns datorit? implic?rii a unei m�ni de oameni, unul dintre cele mai respectate site-uri ale
suporterilor din ?ar?. Aici a fost vorba ?i de bani, ?i de foarte mult? munc? ?i uite c? Dun?rea
B?tr�? �c? este � picioare. Asta se �t�pl? tot � Gala?i, Rom�ia!<br />Deci, dac? vrem, se
poate! Atunci de ce s? st?m mereu ?i s? ne v?it?m ?i s? a?tept?m mereu s? vin? solu?ii de la
al?ii, de la politicieni ?i oameni de afaceri care ?tim prea bine c? ne-au adus unde suntem
acum. Cine ne-a tr?dat o dat? o s? o fac? ?i a dou? oar?! <br />Exemple de echipe repuse pe
picioare sunt multe, �cep�d cu Austria Salzburg, continu�d cu FC Arge? Pite?ti, UTA B?tr�a
Doamn? Arad, ASU Poli ?i Ripensia Timi?oara, Sibiu ?i termin�d cu Progresul Bucure?ti sau
FC Vaslui. Dac? ei au putut, noi sigur putem� <br />Haide?i s? l?s?m lament?rile ?i s? ne
cump?r?m fiecare cardul de membru, fie c? suntem � Rom�ia sau pleca?i din ?ar?. O?elul
poate s? tr?iasc? doar prin noi! Nu putem mereu s? a?tept?m s? fac? altul, s? a?tept?m s?
vedem ce se �t�pl? ?i, dac? totul o s? ias? bine, abia atunci particip?m ?i noi. Noi trebuie s?
punem bazele de la bun �ceput. Fie c? e vorba de cardul de 60, 150 sau 400 lei, fiecare
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membru este foarte important!</p>
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