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Teljes a Liga 1-es playoff  mezőnye
A Botoșani és a Clinceni csapa-
taival lett teljes az élvonalbeli 
labdarúgó-bajnokság felsőházi 
rájátszásának mezőnye. Az 
alapszakasz utolsó fordulója előtt, 
mint ismeretes, kettejük mellett a 
Chindiának volt még matematikai 
esélye előrelépni, de miközben a 
Clinceni 3-1-re legyőzte idegenben 
a Dinamót, a moldvaiak pedig 1-1-
es döntetlent játszottak a Volunta-
ri vendégeként, addig a târgoviștéi 
együttes 3-1-re kikapott Pitești-en 
az Argeș FC-től. Az alapszakasz 
ma Iași–Hermannstadt (17.30 óra) 
és Viitorul–Medgyesi Gaz Metan 
(20.30 óra) mérkőzésekkel zárul, a 
Craiova–Kolozsvári CFR rangadót 
pedig lapzártánk után rendezték, 
de az már korábban eldőlt, hogy 
az első négy helyről az FCSB, a 
CFR, a Craiova és a Sepsi OSK jut a 
playoffb  a. A háromszékiek külön-
ben szombaton 1-1-es döntetlenre 
mérkőztek meg hazai pályán a lis-
tavezető FCSB-vel, az Astra–UTA 
találkozó pedig 0-0-val zárult.
 
Büntetett az ANAD
Kehinde Fatait és Alexandru Ionițát 
egy év, Takayuki Setot pedig nyolc 
hónap eltiltással büntette az Or-
szágos Doppingellenes Ügynökség 
(ANAD). Az Astra Giurgiui futbal-
listái ellen azért indították eljárást, 
mert a megengedettnél nagyobb 
mennyiségű vitaminkezelést kap-
tak egy bukaresti klinikán.
 
Négyes döntőbe jutott 
a Győri ETO
A Győri ETO, a Brest Bretagne és 
a Vipers Kirstiansand csapatai 
jutottak be a női kézilabda-Baj-
nokok Ligája négyes döntőjébe. A 
magyarországi együttes a Bu-
ducnost búcsúztatta (szombaton 
24-21-re győzte le), míg a Vipers a 
Rosztov-Don, a Brest pedig a Metz 
gárdáját ejtette ki. Érdekesség, 
hogy utóbbi két csata visszavágója 
döntetlennel zárult. A Final Four 
mezőnye a lapzártánk után befeje-
ződött CSZKA Moszkva–Bukaresti 
CSM párharc továbbjutójával vált 
teljessé. A fővárosi csapat ötgólos 
előnyből várta a visszavágót.
 
Elhunyt Igaly Diána olimpiai
bajnok sportlövő
Ötvenhat éves korában pénteken 
elhunyt Igaly Diána olimpiai, 
világ- és Európa-bajnok sportlövő, 
aki három nappal ezelőtt korona-
vírus-fertőzéssel került kórházba. 
Az MTI kiemelte, hogy Igaly – aki a 
Magyar Sportlövő-szövetség alelnö-
ke volt – a magyar sportlövészet 
egyik legnagyobb alakja volt, női 
skeetben mindent megnyert, amit 
lehetett. Olimpián 2004-ben, világ-
bajnokságon 1998-ban és 2002-ben, 
Európa-bajnokságon pedig 1989-
ben diadalmaskodott egyéniben. 
A szakág ötkarikás debütálásán, a 
2000-es sydney-i játékokon bron-
zérmet nyert, összességében vb-n 
11, Eb-n pedig 13 alkalommal állt 
dobogóra.

Svédországi és magyarországi 
légióskodás után visszatért 
szülővárosába Bartalis Barba-
ra. A 22 éves labdarúgó a hazai 
másodosztályban szereplő 
FK Csíkszereda keretét erősíti 
majd. Döntéséről és terveiről 
beszélgettünk vele.
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– Miért választotta az FK Csíksze-
redát, a román másodosztályt? Ez 
nem visszalépés karrierjében?
– Váratlan döntés volt, hiszen az 
utolsó pillanatig azt mondtam, 
hogy nem jövök haza, de végül 
az Albu László edzővel folytatott 
tárgyalások során döntöttem el, 
hogy itthon szeretnék játszani, 
itthon élni. Napirenden voltam 
azzal, hogy Csíkszeredában meg-
alakult a női futballcsapat, köz-
rejátszott az is, hogy az FK Csík-
szereda magas célokat tűzött ki, 
de a legfontosabb az volt, hogy 
a lányok befogadók, jó a csapat-
szellem. Azt gondolom, hogy 
előrelépés, hiszen nagyon sok 
minden van még, amit nekem el 
kell végezni a foci mellett: csa-
lád, suli stb. Minden, ami az éle-
tünkben történik, jó vagy rossz,
az értünk történik, és ezáltal elő-
re tudunk lépni.

– Játszott a román korosztályos 
válogatottakban, majd követke-
zett Svédország, ahol nagy ha-
gyománya van a női focinak. A 
skandinávok meghatározó sze-
replői a női labdarúgásnak, ho-
gyan jutott ki oda?
– A székely válogatottnál is-
merkedtem meg a marosludasi 
Herczeg Andreával, aki rám kér-
dezett, hogy nem próbálnám-e ki 
magam Svédországban. Kimen-
tem próbajátékra, és az ottani 
mentalitás, a hozzáállás annyira 
megfogott, hogy maradtam. Egy 
évet Herczeg Andreával együtt 
játszottam a Töcksfors IF-nél, 
majd fél évet az IK Rössö Udeval-
la gárdájánál. Mindkét csapat a 
két profi liga alatti első osztály-
ban szerepel, ami tulajdonkép-
pen a harmadik vonalnak felel 
meg. Ez a harmadik liga színvo-
nalában minimum felveszi a ver-
senyt a magyar NB I-gyel. A két 
ország futballja azonban telje-
sen más, hiszen míg a svédek az 
erőnlétre, a kemény focira építe-
nek, addig a magyar és a román 
fociban a technika, a taktika 
dominál. Rengeteget tanultam 
Svédországban. A svédek barát-
ságosak, de ridegek és távolság-
tartóak. Ez érződik a pályán is. 
Segítőkészek, de nem nézik el 
például azt, ha nem dolgozol az 
edzéseken száz százalékkal. Rád 
szól ilyenkor az edző, de még a 
csapattársad is. Óriási kihívás 
volt, hiszen amikor kimentem, 
nem beszéltem angolul, de rá-
kényszerültem, és megtanultam. 
Svédül sok mindent megértet-

BARTALIS BARBARA SVÉDORSZÁGI ÉS MAGYARORSZÁGI KITÉRŐ UTÁN TÉRT VISSZA SZÜLŐVÁROSÁBA

Hazatérés a skandináv futballból

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

 » „Minden, ami 
az életünkben 
történik, jó vagy 
rossz, az értünk 
történik, és ezál-
tal előre tudunk 
lépni” – vallja 
Bartalis Barbara.

tem, de beszélni nehezebb, gon-
dolom, ehhez több időt kellett 
volna kint 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 próbajá-
tékom nem sikerült a legjobban. 
Nekem a játéklehetőség volt a 
fontos, ezért Szeged, a Szent Mi-
hály csapata mellett döntöttem, 
elsősorban azért, mert sokkal 
több játéklehetőséget kaphattam. 
Amikor odamentem, akkor jutot-
tak fel a magyar élvonalba, bent 
tartottuk a csapatot, idén ősszel 
pedig az 5. helyen álltunk.
 
– Melyik poszton érzi magát a leg-
jobban?
– Támadó szellemű játékos vagyok, 
támadóként szeretek játszani, de 
voltam sokszor belső védő és befe-
jező csatár is, szerepeltem már min-
den poszton, még a kapuban is.
 
– Hogyan áll a válogatottsággal?
– Szerepeltem minden román kor-
osztályos válogatottban, az U14-
től az U19-ig. Álmom, vágyam 
volt mindig a magyar válogatott. 
Úgy gondoltam, hogy ha a magyar 
bajnokságban futballozok, akkor 
jobban szem előtt vagyok, köny-
nyebben felhívnom 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 labdarúgástól?
– 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 tenni mindent. Egyebek közt 
ezt tanultam meg a focitól.
 
– Bő egy hónapja van az FK Csíkszere-
dánál. Melyek az első tapasztalatai?
– Ami itt, a Székelyföld Labdarú-
gó Akadémiánál van, az szinte hi-
hetetlen, 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 fel-
tétel megvan ahhoz, hogy profi 
szinten lehessen futballozni nem-
csak férfi-, hanem női vonalon is.
 
– Követi a férfi  labdarúgást?
– Igen, napirenden vagyok a szé-
kelyföldi csapatok eredményeivel, 
követem a legmagasabb szintű 
focit, kedvencem a Barcelona és 
Lionel Messi. Szokták mondani, 
hogy dolgozz addig, amíg a példa-
képed ellenfeleddé nem válik. Ne-
kem ez beteljesült, hiszen amikor 
szerepeltem a székely válogatott-
ban, akkor alkalmam volt olyan 
játékosok ellen játszani, akik pél-
daképeim voltak, felnéztem rájuk.
 
– Alig múlt 20 éves, de sugárzik ön-
ből a profi zmus, a céltudatosság...
– Úgy fogalmaznék, hogy míg ko-
rábban az álmom volt, hogy a foci-
ból megéljek, most már ez tervvé, 
céllá változott. Amit lehet, profi n 
kezelek, még a legapróbb dolgo-
kat is. Svédországban az utolsó 
fél évemben az edző egy mérkő-
zésen a kispadra tett, és az utolsó 
öt percre állított be játszani. Majd 
a következő alkalommal jelezte, 
látta, hogy tényleg nagyon profi n 
kezeltem a helyzetet, egész héten 
a szokottnál is keményebben dol-
goztam az edzéseken, hogy meg-
mutassam, 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 mindentől függ. Nem 
titok, hogy a mai világ nagyon a pénz-
ről szól. Ha van egy jó menedzsered, 
sokat tudsz keresni, ha pedig nincs 
menedzsered, 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, valamilyen 
formában megtérül. Például amikor 
a második svédországi csapatomhoz 
mentem, nem tudtam még, hogy hol 
fogok lakni, mit fogok enni, de bíz-
tam önmagamban, bíztam Istenben. 
A hit, a bizalom és a foci iránti alázat 
által többet kaptam annál a csapat-
nál minden szempontból, mint ami-
re számítottam.
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