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• Több mint hatvan-
szoros magyar váloga-
tott, kétszeres román 
és négyszeres magyar 
bajnok, illetve három-
szoros kupagyőztes: a 
székelyudvarhelyi Gál 
István teremlabdarúgó 
16 évesen volt először 
országos bajnok szülő-
városában. Több mint 
tíz éve az MVFC Berety-
tyóújfalu csapatának 
sportolója. Karrierjéről 
és mindennapjairól be-
szélgettünk.

KATONA ZOLTÁN

A 33 éves Gál István a román–
magyar határ melletti Berety-
tyóújfaluban él mintegy tíz 

éve, a település többszörös bajnok 
futsalcsapatának oszlopos, egyik leg-
régebbi tagja. De még mielőtt ide és 
a magyar válogatottba került volna, 
egy székelyföldi kisváros csapatában 
megnyerte az először kiírt romániai 
teremlabdarúgó-bajnokságot.

A legifjabb futsalbajnok

2003 februárját írtuk, a néhány hó-
nappal korábban verbuvált SK Szé-
kelyudvarhely Jakab Zoltán edző ve-
zetésével hazai pályán nyerte meg 
a turnérendszerben megszervezett 
első országos futsalbajnokságot, a 
döntőben 2–1-es győzelmet aratott 
Marosvásárhely ellen. A keret leg-
idősebb tagja az akkor 32 éves Kis 
Lajos, a legfiatalabb pedig a 16 éves 
Gál István volt, aki akkor már a fel-

nőtt futballcsapat, a Budvár FC tagja 
is volt.

„Hétévesen kezdtem focizni Búzás 
Ernő edzőnél, az ISK-ban, majd nyolc-
évesen a Budvár FC-hez kerültem, ott Ta-
más Zoltán (a Hargita Magyei Labdarúgó 
Egyesület mostani elnöke – szerk. megj.) 
volt az edzőm, ott jártam végig a korosz-
tályokat. Utána Borbély Albert volt az 
edzőm, és még nem töltöttem be a tizen-
hatot, amikor a Budvár FC felnőtt kereté-
be is bekerültem. De abban az évben már 
elkezdtem futsalozni is Jakab Zoltán irá-

nyítása alatt” – emlékszik vissza István, 
aki 2004-ig, az együttes harmadosztály-
ból való kieséséig játszott a Budvárban, 
ahol az említett Kis Lajos és Chiratcu 
Petre voltak az edzői. Többször lépett 
pályára kezdőként is, egy hazai győztes 
meccsen sikerült gólt fejelnie – ez volt az 
egyetlen találata a Budvárban, amelyből 
több játékos is „kettős” volt. Az első baj-
noki cím után ugyanis, a 2003–2004-es 
idényben Gál mellett többek között Al-
bert István, Szőcs Lóránt, Miklós Sándor 
a Budvárban és az SK futsalcsapatában 
is pályára léptek.

Ketten vannak „régi motorosok”

2005-ben Gál az SK-val megnyerte má-
sodik bajnoki címét is, de a harmadik 
bajnoki cím idején (2008) már nem volt 
az akkor már Kozma Mihály által veze-
tett csapat tagja – kölcsönbe került a ro-
mán futsalbajnokságban először indult 
csíkszeredai csapathoz, majd onnan 
2008 januárjában távozott, és a ma-
gyarországi Berettyóújfalu játékosa lett. 
Egy év múlva, 2009 elején visszakerült 
Székelyudvarhelyre, egy évet idehaza 
játszott, majd a 2011–12-es idény kezdete 
óta Berettyóban futsalozik. Mégsem ő a 
legrégebbi játékos a csapatban.

„A csapatkapitány Trencsényi János 
a kezdetektől fogva tagja ennek a csa-
patnak, ő a legidősebb, lassan negyven-

éves. Rajta kívül abból az időszakból 
már nincs olyan játékos, aki még aktív 
lenne, Tihanyi Csabi, a csapat egykori 
kapusa a tavalyi szezon végén hagyta 
abba, most ő a másodedző. Jelenleg ket-
ten vagyunk régi motorosok az együttes-
ben” – mondja István, aki összesen négy 
edzővel dolgozott Berettyóban. Legelő-
ször Szitkó Róbert volt az edző, majd 
végleges odaigazolásánál a szlovákiai 
Bacsó Richárddal dolgozott, a magyar 
válogatott jelenlegi szövetségi kapitá-
nya, Turzó József pedig 2011 és 2016 kö-
zött volt a berettyói csapat vezetőedzője. 
2017 óta az együttest a spanyol Sergio 
Mullor Cabrera irányítja – a csapat a baj-
nokság aktuális címvédője, és jelenleg 
is vezeti a felsőházi rájátszás táblázatát. 
A csapatban angol nyelven értekeznek, 
Istvánnak három brazil, egy spanyol és 
egy francia csapattársa is van.

Kisváros, nagy futsal

Az MVFC Berettyóújfalu (vagy Mezei Vill) 
2004-ben alakult, elnök-tulajdonosa Me-
zei József vállalkozó. Az együttes négy-
szeres magyar bajnok (2008, 2009, 2014 
és 2019-ben), háromszoros kupagyőztes 
(2009, 2012, 2019), otthona a Pálfi  István 
Rendezvénycsarnok. A mintegy 15 ezer 
lakosú kisváros a Berettyó folyó partján 
fekszik, Debrecentől negyven kilométer-
re, Hajdú-Bihar megyében.

„Nem lehet panasz  a pályafutá
A székelyudvarhelyi Gál István az aktív játék mellett edzősködik is Berettyóújfaluban

A spanyolok ellen a 2016-os Eb-n  

Egy a három kupagyőzelem 
közül (2019)




