
50 de ani/50 de legende: Mih?i?? Hanghiuc

Scris de Marius Cernat
Luni, 27 Octombrie 2014 18:29

<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/hanghiuc_mihaita.jpg" alt="Mihaita Hanghiuc" 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 Gala?i 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 erou care a ridicat numele
forma?iei noastre la rang de mare echip?. A venit r�dul unuia dintre cei mai percutan?i
fotbali?ti g?l??eni, un om care a jucat pentru toate echipele de frunte ale ora?ului nostru � anii
�80 ?i �90. �</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Mih?i?? Hanghiuc s-a n?scut pe 7
noiembrie 1961 la Gala?i. Fotbalul l-a �ceput la FCM-ul de legend? din localitatea noastr?,
unde, la 19 ani, a debutat � prima lig? rom�easc?, �tr-o �fr�gere spectaculoas?, scor 3-5,
�potriva Universit??ii Cluj. Avea s? fie singurul meci jucat � acel sezon pentru FCM, urm?torul
an aduc�du-i �c? 3 partide la acest nivel. Echipa va retrograda �s?, iar � Divizia B i se vor
acorda mai multe ?anse, el bif�d 22 de jocuri � care a ?i marcat de 5 ori!<br />Perioada
petrecut? � liga secund? l-a ajutat s? creasc?, astfel �c� va fi cooptat � na?ionala Rom�iei
U21, privit? ?i la ora asta ca cea mai de excep?ie genera?ie de juniori din istoria fotbalului
rom�esc. �preun? cu juc?tori ca Andone, Rednic, Gabor sau Balint va juca � 5 partide la
Campionatul Mondial de tineret, clas�du-se la final pe locul al treilea, performan?? neegalat?
p�? � ziua de azi. Trebuie men?ionat c? Hanghiuc a fost purt?torul �tricoului vedet?�, cu
num?rul 10. Na?ionala noastr?, cu g?l??eanul Mih?i?? � teren, a fost egala Braziliei, a trecut
de Coreea de Sud, Italia ?i Uruguay, fiind �vins? foarte greu � semifinale, cu 1-0, de Germania
de Vest, reprezentativ? care avea s? c�tige trofeul. � finala mic?, Rom�ia a �vins Anglia,
clas�du-se pe locul 3!<br />Dup? sezonul 1981-1982, FCM devine Dun?rea CSU Gala?i,
echip? care va promova � �A� din prima �cercare, cu un decisiv Mih?i?? Hanghiuc care
evolueaz? � 31 de partide ?i �scrie 11 goluri. De?i nu rezist? dec� un sezon � primul e?alon,
Dun?rea �i va ceda vedeta la echipa de suflet a cuplului preziden?ial Ceau?escu, FC Olt
Scornice?ti, club ce obi?nuia s?-?i fac? strategii pe termen lung prin cooptarea cu for?a a
juc?torilor de perspectiv?. Dup? 18 meciuri jucate ?i un singur gol �scris, Hanghiuc scap? de
comuni?ti ?i revine acas?, la O?elul Gala?i, � Divizia B, cu care for?eaz? ?i reu?e?te
promovarea de pe primul loc. <br />� total, la O?elul a adunat 122 de meciuri ?i 33 de goluri,
cifre de poveste pentru majoritatea oamenilor care au �br?cat tricoul ro?-alb-albastru! Dup? ce
a pus um?rul la promovare a f?cut parte bine�?eles ?i din echipa fenomenal? care termina
sezonul pe locul 4, c�tig�d dreptul de a evolua � Cupa UEFA. Singurul meci interna?ional al
s?u, la nivel de seniori, este returul cu Juventus Torino, pierdut cu 0-5 � fieful grozavei echipe
italiene.<br />Hanghiuc, unul din juc?torii care au influen?at pozitiv istoria echipei O?elul, s-a
transferat spre finalul carierei la Gloria CFR Gala?i, la care a mai jucat dou? sezoane �ainte de
a se retrage din fotbalul profesionist, la doar 30 de ani...<br />Vali ?tefan, o alt? mare legend? a
O?elului, declara la ani distan?? de la retragerea lui Hanghiuc: <em>�P?rerea mea este c?
Mih?i?? Hanghiuc, �preun? cu Cristi Male?, au fost cei mai talenta?i fotbali?ti ai acestui club.
S? m? scuze cei pe care nu i-am prins juc�d.�</em><br />Extrema st�g?, impresionant prin
putere, ?ut ?i vitez? de reac?ie, cum � caracteriza antrenorul Leonida Antohi, �i ocup? locul
binemeritat � filele de istorie ale fotbalului g?l??ean. Hanghiuc r?m�e ?i azi � topul primilor 50
de juc?tori cu cele mai multe prezen?e � prima lig? pentru O?elul ?i, mai important, � primii 15
marcatori o?elari ai tuturor timpurilor, peste campioni de legend? precum Marius Pena sau Liviu
Antal!</p>
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