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• Megerősítette keretét a női labdarúgó másod-
osztályban szereplő FK Csíkszereda. Az egyik új 
igazolás a csíki születésű Bartalis Barbara, aki 
svédországi és magyarországi légióskodás után 
tért haza szülővárosába, kölcsönbe érkezett a 
csíki együtteshez. Vele beszélgettünk.

D O B O S  L Á S Z L Ó

– Miért választotta az FK Csík-
szeredát, a román másodosz-
tályt? Ez nem visszalépés karri-
erjében?

– Egy váratlan döntés volt, hi-
szen az utolsó pillanatig azt mond-
tam, hogy nem jövök haza, de 
végül az Albu László edzővel foly-
tatott tárgyalások során döntöttem 
el, hogy itthon szeretnék játszani, 
itthon élni. Napirenden voltam 
azzal, hogy Csíkszeredában meg-
alakult a női futballcsapat, közre-
játszott az is, hogy az FK Csíksze-
reda magas célokat tűzött ki, de a 
legfontosabb az volt, hogy a lányok 
befogadók, jó a csapatszellem. Azt 
gondolom, hogy előrelépés, hiszen 
nagyon sok minden van még, amit 
nekem el kell végezni a foci mel-
lett: család, suli stb. Minden, ami 
az életünkben történik, jó vagy 
rossz, az értünk történik, és ezáltal 
előre tudunk lépni.

– Vissza a kezdetekhez. Hol 
ismerkedett meg a focival, kik 
voltak a tanárai, edzői?

– Kicsi koromban inkább csak fi -
úkkal barátkoztam, akik már fociz-
tak. Mindig álmom volt, hogy focis-
ta legyek, hogy ebből éljek meg. Az 
FC Siculum volt az első csíkszeredai 
csapatom, ahová egyik osztálytár-
sam által jutottam el, az első edzőm 
pedig Tamás Attila volt. Abból a 
csapatból most Csiszér Balázs a 
Sepsi OSK-nál van, Marucza Csanád 
pedig a Székelyudvarhelyi FC-nél. 
Hatodik osztályig jártam a csíksze-
redai Nagy Imre Általános Iskolá-
ba, ahol nagyon aktív sportélet volt, 
Nagy Ildikó volt a tornatanárnőm, 
majd átkerültem Székelyudvarhely-
re. Fontos és meghatározó lépés 
volt Székelyudvarhely, hiszen 13 
évesen kikerültem anyuci köpenye 
alól, bele a mély vízbe, sok mindent 
megéltem, átéltem, ami megnevelt 
az életre, önállósultam. Bizonyos 
dolgokban megkomolyodtam.

– Játszott a román korosztá-
lyos válogatottakban, majd kö-
vetkezett Svédország, ahol nagy 
hagyománya van a női focinak. 
A skandinávok meghatározó sze-
replői a női labdarúgásnak, ho-
gyan jutott ki oda?

– A székely válogatottnál ismer-
kedtem meg a marosludasi Herczeg 
Andreával, aki rám kérdezett, hogy 
nem próbálnám-e ki magam Svéd-

országban. Kimentem próbajátékra, 
és az ottani mentalitás, a hozzáál-
lás annyira megfogott, hogy marad-
tam. Egy évet Herczeg Andreával 
együtt játszottam a Töcksfors IF-
nél, majd fél évet az IK Rössö Ude-
valla gárdájánál. Mindkét csapat a 
két profi  liga alatti első osztályban 
szerepel, ami tulajdonképpen a 
harmadik vonalnak felel meg. Ez a 
harmadik liga színvonalában mini-
mum felveszi a versenyt a magyar 
NB I-gyel. A két ország futballja 
azonban teljesen más, hiszen míg 
a svédek az erőnlétre, a kemény 
focira építenek, addig a magyar és 
a román fociban a technika, a tak-
tika dominál. Rengeteget tanultam 
Svédországban. A svédek barátsá-
gosak, de ridegek és távolságtartók. 
Ez érződik a pályán is. Segítőké-
szek, de nem nézik el például azt, 
ha nem dolgozol az edzéseken száz 
százalékkal. Rád szól ilyenkor az 
edző, de még a csapattársad is. Óri-
ási kihívás volt, hiszen amikor ki-
mentem, nem beszéltem angolul, de 
rákényszerültem, és megtanultam. 
Svédül sok mindent megértettem, 
de beszélni nehezebb, gondolom, 
ehhez több időt kellett volna kinn 
töltenem.

– Másfél év svédországi játék 
után következett Magyarország.

– Úgy éreztem, hogy változásra, 
új kihívásra van szükségem. A volt 
menedzserem, Kocsis Eduárd na-
gyon sokat segített. A Ferencváros 
jött először képbe, de a próbajáté-
kom nem sikerült a legjobban. Ne-
kem a játéklehetőség volt a fontos, 
ezért Szeged, a Szent Mihály csapata 
mellett döntöttem, elsősorban azért, 
mert sokkal több játéklehetőséget 

kaphattam. Amikor oda mentem, 
akkor jutottak fel a magyar élvonal-
ba, benn tartottuk a csapatot, idén 
ősszel pedig az 5. helyen álltunk.

– Melyik poszton érzi magát a 
legjobban?

– Támadó szellemű játékos va-
gyok, támadóként szeretek játsza-
ni, de voltam sokszor belső védő és 
befejező csatár is, szerepeltem már 
minden poszton, még a kapuban is.

– Hogyan áll a válogatottsággal?
– Szerepeltem minden román 

korosztályos válogatottban, az 

U14-től az U19-ig. Álmom, vágyam 
volt mindig a magyar válogatott. 
Úgy gondoltam, hogy ha a ma-
gyar bajnokságban futballozok, 
akkor jobban szem előtt vagyok, 
könnyebben felhívom magamra a 
szakemberek fi gyelmét. A Magyar-
országon töltött idő alatt sikerült 
beverekednem magam egy felnőtt 
válogatottbeli összetartásra, ahol 
úgy éreztem, jól teljesítettem. Nem 
tudok arról, hogy valami nagy aka-
dálya lenne annak, hogy én felnőtt 
magyar válogatott legyek.

– Mit kapott eddig a labdarú-
gástól?

– Már van tíz év foci mögöttem, 
de mindent ennek a sportágnak 
köszönhetek. Sok mindenre meg-
nevelt. Rájöttem, hogy sokszor 
szenvedni kell egy cél érdekében, 
kudarcokon kell átmenni ahhoz, 
hogy eljussunk a célig. Ha egy célt 
tűzünk ki, akkor azért meg kell ten-
ni mindent. Egyebek közt ezt tanul-
tam meg a focitól.

– Egy hónapja van az FK Csík-
szeredánál. Melyek az első ta-
pasztalatai?

– Ami itt, a Székelyföld Labda-
rúgó Akadémiánál van, az szinte 
hihetetlen, minden feltétel megvan 
a fejlődéshez. Ha annak idején ilyen 
feltételek lettek volna, nem mentem 
volna el Csíkszeredából. Voltam 
már több külföldi klubnál, láttam, 
hol mi van, ezért bátran kijelentem, 
hogy itt minden feltétel megvan 
ahhoz, hogy profi  szinten lehessen 
futballozni nemcsak férfi , hanem 
női vonalon is.

– Követi a férfi  labdarúgást?
– Igen, napirenden vagyok a szé-

kelyföldi csapatok eredményeivel, 
követem a legmagasabb szintű fo-
cit, kedvencem a Barcelona és Lio-
nel Messi. Szokták mondani, hogy 
dolgozz addig, amíg a példaképed 
ellenfeleddé nem válik. Nekem ez 
beteljesült, hiszen amikor szerepel-
tem a székely válogatottban, akkor 
alkalmam volt olyan játékosok el-
len játszani, akik példaképeim vol-
tak, felnéztem rájuk.

– Alig múlt 20 éves, de sugár-
zik önből a profi zmus, a céltuda-
tosság...

– Úgy fogalmaznék, hogy míg 
korábban az álmom volt, hogy a fo-
ciból megéljek, most már ez tervvé, 
céllá változott. Amit lehet, profi n 
kezelek, még a legapróbb dolgokat 
is. Svédországban az utolsó fél-
évemben az edző egy mérkőzésen a 
kispadra tett, és az utolsó öt percre 
állított be játszani. Majd a követke-
ző alkalommal jelezte, látta, hogy 
tényleg nagyon profi n kezeltem a 
helyzetet, egész héten a szokott-
nál is keményebben dolgoztam az 
edzéseken, hogy megmutassam, 
ott a helyem a kezdő tizenegyben. 
Vissza is kerültem a következő 
meccsre.

– Meg lehet élni a női fociból?
– Meg lehet élni, de vannak 

bizonyos szintek. Ez sok minden-
től függ. Nem titok, hogy a mai 
világ nagyon a pénzről szól. Ha 
van egy jó menedzsered, sokat 
tudsz keresni, ha pedig nincs me-
nedzsered, akkor lehet, hogy nem 
annyit fogsz keresni, amennyi az 
értéked. Én mindig a kemény és az 
alázatos munkának voltam a híve, 
előbb-utóbb ez valahol, valami-
lyen formában megtérül. Például 
amikor a második svédországi 
csapatomhoz mentem, nem tud-
tam még, hogy hol fogok lakni, 
mit fogok enni, de bíztam önma-
gamban, bíztam Istenben. A hit, a 
bizalom és a foci iránti alázat által 
többet kaptam annál a csapatnál 
minden szempontból, mint amire 
számítottam.

Székely lány a skandináv futballból
Bartalis Barbara svédországi és magyarországi kitérő után tért haza Csíkszeredába

Bartalis Barbara mindössze 22 éves, 
de már megfordult a magyar 
és a svéd fociban is

◂  FOTÓ: PINTI  ATTILA

Albu László edző társaságában. 
A szezon második felében 

az FK Csíkszereda színeiben játszik
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