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Hazai pályán – István az SK-ban is, 
az MVC-ben is a 11-es mezt hordja 

Egy másik székelyudvarhelyi szü-
letésű teremlabdarúgó, Szécsi Barna 
is megfordult ebben az együttesben, 
amely családi hangulatáról is elhíre-
sült – mivel kisváros csapatáról van 
szó és más magas szintű sport nincs, 
szurkolói nagyon kitartók és hűsége-
sek, a magyar NB I-ben talán ebben a 
teremben találhatók a leghangosabb 
drukkerek.

„Igazából nem volt nehéz az alkal-
mazkodás, a beilleszkedés, én sem 
számítottam erre akkor. Mintha már 

nagyon rég tagja lettem volna ennek a 
csapatnak. Egy Udvarhelyhez képest is 
kisvárosról beszélünk, de első perctől 
kezdve jól éreztük itt magunkat a fele-
ségemmel, ez nagyon könnyen ment” 
– emlékszik vissza Gál István a kezde-
tekre.

Nyolc gól a válogatottban

Alig egy évvel Berettyóújfaluba köl-
tözése és a magyar állampolgárság 
megszerzése után István a magyar 
teremlabdarúgó-válogatottba is be-
került. Egy Kuvait elleni barátságos 
mérkőzésen ölthette magára először a 
címeres mezt, bár arról azóta is folyik 
a vita, hogy az UEFA elismerte-e hiva-
talos meccsnek azt az összecsapást. 
Az udvarhelyi futsalos azóta még 62 
alkalommal szerepelt a magyar válo-
gatottban, összesen nyolc gólt szer-
zett – ám ennél talán fontosabb, hogy 
2016 februárjában részt vehetett az 
Európa-bajnokságon, Belgrádban. A 
későbbi győztes Spanyolországtól 5–2-
re, Ukrajnától pedig 6–3-ra kaptak ki, 
utóbbi meccsen az említett Trencsényi 
is gólt szerzett.

Az Eb-t megelőző pótselejtező na-
gyon emlékezetes marad Gál István 
számára is: a romániai 2–2-es oda-
vágó után Debrecenben, a hosszab-
bítás utolsó másodpercében szerzett 
Dróth-fejesgóllal a magyar csapat 4–3-
ra legyőzte Romániát, és kijutott az 
Európa-bajnokságra. Az első meccsen 
2–0-ra vezetett a romániai együttes, 
amikor Gál István szépített (Rábl János 
szép átadása után lőtt a hosszú sarok-
ba), az egyenlítő gólt pedig szintén 
Dróth szerezte a magyaroknak. „Nyil-
ván sok emlékezetes mérkőzés volt, de 
a Románia elleni 4–3 a legemlékezete-
sebb, az örök élmény marad mindenki-
nek, aki átélte” – mondja István.

A válogatottnál 2013 és 2018 között 
Sito Rivera volt a szövetségi kapitány, 
akit Turzó József váltott két évvel ez-
előtt – érkezésével másabb lett a szem-
lélet, a válogatott csapatot főleg a fia-
talabb játékosokra alapozza, belőlük 
próbál építkezni. Gál István eddigi 
utolsó válogatottmérkőzését tavaly ját-
szotta, Dánia ellen.

Népszerűbb lett a futsal

Kisebb sérülései ugyan előfordultak, 
de nagyobb, hosszasabb rehabilitá-
ciót kívánó problémája nem volt Gál 
Istvánnak, így az eltelt években folya-
matosan játszott a magyar bajnokság-

ban. Abban a bajnokságban, amelyben 
a románhoz hasonlóan több külföldi 
sportoló is van, ők pedig emelik a ta-
lálkozók színvonalát.

„Rohamosan fejlődik a magyar 
futsal, én úgy látom, hogy az utóbbi 
években előrelépett az európai rang-
létrán is. Nyilván ez annak is köszön-
hető, hogy több csapat sok pénzt áldoz 
a sportágra, és külföldi játékosokkal, 
no meg kiváló magyar futsalosokkal 
erősítik a kereteiket. Másféle minőség, 
másféle játék került a futsalba – gon-
dolok itt a válogatottra is, de egyre 
jobb a bajnokság is, amit díjaz a kö-
zönség. Magyarországon nekünk van 
az egyik legjobb szurkolótáborunk. 
Berettyóújfalu kisváros, talán ezért is 
jár ki nagyon sok ember a meccseink-
re. De a Szombathelyi Haladásnál, a 
Veszprémnél, az Aramisnál is sok né-
ző van, a tévében gyakran közvetítik a 
mérkőzéseket, ezért is lett népszerűbb 
a futsal” – véli István.
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A magyar válogatottban 
az olaszok ellen 
(alsó sor, középen, 14-es mezben)

„Szerencsésnek mondhatom 
magam”

Gál István több mint öt éve edzéseket is 
tart az ifj abb korosztályoknak, jelenleg ő 
az MVC U15-ös csapatának edzője. Ezek 
a srácok heti két-három alkalommal 
járnak futsaledzésre, de a nagypályán 
játszó helyi csapat edzéseit is látogatják. 
István 33 évesen arra számít, hogy még 
néhány évig ezen a szinten tud futsaloz-
ni, illetve amíg játékával segíteni tudja 
klubját, a pályán marad. „Elsődleges, 
hogy amíg erővel bírom és még a csapat 
hasznára vagyok, addig mindenképp 
játszani akarok – hogy ez egy, kettő, 
három év, azt nyilván nem tudom meg-
mondani” – mondja István, majd hozzá-
teszi, hogy az edzősködés motiválja, az 
aktív játék befejezése után a gyerekek 
képzésével szeretne foglalkozni.

Ami eddigi karrierjét illeti, István 
azt vallja, hogy mindent megkapott a 
sportágtól, hiszen többszörös bajnok, 
és sokszor pályára léphetett Magyaror-
szág válogatottjában is. „Szerencsés-
nek mondhatom magam, mert egész 
fi atalon már országos bajnoki címeket 
szereztem az akkori SK-val, volt részem 
bajnoki és kupagyőzelmekben, és úgy 
gondolom, nem lehet panasz a pálya-
futásomra. Nyilvánvaló, hogy voltak 
olyan szezonok, amikor nem ment any-
nyira, mint szerettem volna, vagy nem 
voltam annyira sikeres, mint ameny-
nyire akartam, de úgy gondolom, hogy 
ha a sikereseket vesszük alapul, akkor 
elégedett lehetek” – summázza István. 
Az udvarhelyi csapat a nevelőegyesü-
letének számít, természetesen követi a 
meccseiket, illetve egykori csapattár-
saival is tartja a kapcsolatot.

Csapata jelenleg vezeti a felső-
házi rájátszás táblázatát, a mostani 
helyzetben azonban nem lehet tud-
ni, mikor folytatódik a bajnoki idény, 
amelynek végén az első és a második 
helyezett klub egy három győzelemig 
tartó döntőt játszik majd. A fi nálét kö-
vetően Gál István természetesen sze-
retné trófeával zárni ezt az idényt is.

Hétévesen 
kezdtem fociz-
ni Búzás Ernő 
edzőnél, az 
ISK-ban, majd 
nyolcévesen a 
Budvár FC-hez 
kerültem, ott 
Tamás Zoltán 
volt az edzőm, 
ott jártam 
végig a kor-
osztályokat. 
Utána Borbély 
Albert volt az 
edzőm, és még 
nem töltöttem 
be a tizenha-
tot, amikor 
a Budvár FC 
felnőtt kereté-
be is bekerül-
tem. De abban 
az évben már 
elkezdtem 
futsalozni is 
Jakab Zoltán 
irányítása 
alatt.




