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Nyerő páros. Varga Kevin és Sigér Dávid gólja feljutást ért a magyar válogatottnak

A TÖRÖKÖK LEGYŐZÉSÉVEL CSOPORTELSŐKÉNT ZÁRT ÉS AZ A DIVÍZIÓBA JUTOTT A NEMZETEK LIGÁJÁBAN A ROSSI-CSAPAT

Újabb fronton Európa elitjében a magyarok
A sikerek kulcsa, hogy tökéletesen 
együtt van a társaság, hatalmas 
szenvedéllyel és győzni akarással 
futballozik, szinte edző nélkül is 
eredményesen le tud játszani egy 
ilyen meccset – nyilatkozta szerda 
este Gera Zoltán, a Nemzetek Ligája 
A divíziójába jutott magyar labdarú-
gó-válogatottat beugróként irányító 
szövetségi edző a törökök elleni 
újabb bravúr után.

 » PÁVA ADORJÁN

M agyarország labdarúgó-váloga-
tottja szerda este 2-0-ra legyőzte a 
vendég Törökországot a Nemzetek 

Ligája B divíziójának utolsó fordulójában, 
így – az oroszok szerbiai kiütéses vereségé-
nek köszönhetően is – megnyerte csoport-
ját, és feljutott a sorozat elitjébe. A korona-
vírusos Marco Rossi szövetségi kapitány 
tartalékos csapata – többek között Gulácsi 
Péter, Willi Orbán, Szoboszlai Dominik, 
Szalai Ádám és Sallai Roland is hiányzott 
– Sigér Dávid találatával szerzett vezetést 
az 57. percben, a végeredményt pedig a 
csereként beálló Varga Kevin állította be a 
hosszabbításban. Közben az utolsó forduló 
előtt a csoport élén a magyarokkal azonos 
pontszámmal álló, az egymás elleni ered-
ményeknek köszönhetően lépéselőnyben 
lévő orosz válogatott meglepetésre 5-0-ra 
kikapott Szerbiában, így a magyarok lettek 
az elsők, a törökök pedig kiestek a harma-
dik vonalba.

Jót tettek a cserék
Bár a csapatok üres lelátók előtt vonultak 
a játéktérre, az egyik kapu mögötti szek-
tor tetejére – ugyanúgy, ahogy az előző két 
mérkőzésen – két magyar zászló közé a 
Szózat első két sorát feszítették ki a Puskás 
Arénában, amely kívülről a magyar nem-
zeti színekben pompázott a fényfestéstől 
– olvasható az MTI helyszíni beszámoló-
jában. A törökök agresszív letámadással 
kezdték a mérkőzést, de Dibusznak csak 
egy távoli szabadrúgást kellett hárítania, 
majd hamar kiegyenlítetté vált a játék. A 
magyaroknak volt néhány tetszetős akci-
ója, ám a befejezések nem sikerültek. A 
25. perctől feljebb tolták a védekezésüket 
a vendégek, ez pedig nem ízlett a magyar 
válogatottnak, amely ekkor nem tudta 
hosszabb ideig megtartani a labdát. A vé-
delem viszont stabil volt, Dibusznak így 
csak egyszer kellett nagyot védenie a szü-
netig, igaz, egy ízben Tufan ziccerben nem 
találta el a labdát egy bal oldali beadást 
követően. A csoport másik mérkőzésén 
már a szünetben négygólos hátrányban 
voltak az oroszok, így a magyaroknak a 
döntetlen is elég volt a csoportelsőséghez, 
a szünetben végrehajtott kettős csere pe-
dig jót tett a hazai csapatnak, amely első 
komoly helyzetét gólra váltotta. Varga 13 

méteres lövését Günök a jobb kapufára 
tolta, a kipattanót viszont Sigér közelről az 
üres kapuba passzolta egy török védő szo-
rításában. A magyar vezetés megtörte a 
törökök lendületét, így a védelemnek nem 
kellett nagy rohamokat átvészelnie, bizto-
san tartotta a meccs lefújásáig a minimális 
előnyt. A hosszabbításban a teljesen kitá-
madó törököket még Varga Kevin büntette 
meg, végleg eldöntve az összecsapást. A 
török Kasımpaşa játékosa ugrott ki a ma-
gyar tizenhatos elől indulva, végigvezette 
a labdát, majd kilőtte a jobb alsó sarkot. 
Magyarország 11 ponttal lett csoportelső, 
az oroszokat (8), a szerbeket és a törökö-
ket (6-6) megelőzve.

Nyerő hozzáállás
Akárcsak az Izland elleni Európa-bajnoki 
pótselejtezőn, valamint a Szerbia elleni 
Nemzetek Ligája-összecsapáson, Marco 
Rossi szövetségi kapitány koronavírus-fer-
tőzése miatt ezúttal sem lehetett a csapat-
tal. Ahogyan a szerbek elleni mérkőzésen, 
ezúttal is Gera Zoltán helyettesítette a pá-
lya szélén. „Meg akartuk nyerni a mecs-
cset, ezért frissíteni kellett a szünetben. 
A sikerek kulcsa, hogy tökéletesen együtt 
van a társaság, hatalmas szenvedéllyel és 
győzni akarással futballozik, szinte edző 
nélkül is eredményesen le tud játszani egy 
ilyen meccset” – mondta az U21-es nem-
zeti csapat szövetségi edzőjeként dolgozó 
Gera. A pályafutása első válogatott gólját 
szerző Sigér Dávid többek között a cseréket 
dicsérte. „Az első félidőben szerintem jobb 
volt az ellenfelünk, de a padról beszálló 
játékosok nagyon sokat lendítettek a csa-
paton” – mondta a Ferencváros középpá-
lyása, aki bármelyik pillanatban apa lehet, 
ezzel is üzent gólöröménél, amikor berakta 
a meze alá a labdát a hasához. A második 
gólt szerző, a válogatottban ugyancsak elő-

ször eredményes Varga Kevin elismerte, 
lefárasztotta a gólja előtti sprint: „Azt vár-
tam én is, hogy minél előbb odaérjek a ka-
puhoz, és az utolsó lépésnél úgy éreztem, 
hogy rosszul toltam meg a labdát. Szeren-
csére utat talált a kapuba, de a gólörömre 
már nem jutott erőm.”

Vb-pótselejtezős esélyek
A jövő évi Európa-bajnokságra kijutott 
magyarok, akik immár hat találkozó óta 
veretlenek, a csoportelsőséggel feljutottak 
a Nemzetek Ligája élvonalába, egyúttal 
akár világbajnoki pótselejtezős helyhez is 
juthatnak, de ez csak a vb-selejtezők jövő 
novemberi zárásakor derül ki. A 2022-es 
labdarúgó-világbajnokságra 13 európai 
csapat kvalifi kálja magát. A tíz vb-selejte-
zőcsoport győztese egyenes ágon kijut, míg 

a tíz csoportmásodik továbbjut egy 2022 
tavaszán rendezendő rájátszásba. Ehhez a 
tíz csapathoz csatlakozik még két váloga-
tott a Nemzetek Ligája mostani kiírásából. 
Ez a két csapat viszont csak csoportgyőztes 
lehet, mégpedig olyan, amelyik még nem 
lett első vagy második vb-selejtezőcsoport-
jában. A tíz vb-selejtezős csoportmásodik 
a két NL-ből bejutó csapattal kiegészülve, 
három darab négycsapatos play-off  ágon 
elődöntős, döntős rendszerben játszik a 

fennmaradó három európai vb-helyért. 
Ha Magyarország nem végez kijutást vagy 
pótselejtezőt érő helyen a vb-selejtezős 
csoportjában, akkor a vb-pótselejtezőhöz 
az kell, hogy az NL összesített rangsorában 
előtte álló csoportelsők közül (ez hét csa-
pat: Belgium, Franciaország, Olaszország, 
Spanyolország, illetve a B divízió csoport-
jait megnyerő Wales, Ausztria, Csehország) 
legalább hat az első vagy a második helyen 
végezzen vb-selejtezős csoportjában. To-
vábbá, ha a következő NL során ugyanaz 
lesz a lebonyolítás, mint legutóbb, akkor a 
2024-es Európa-bajnokság selejtezőjében 
is reális esély van a pótselejtezőre, ha a 
csoportból esetleg nem sikerül kvalifi kálni 
magunkat. Egyébként az NL mostani idé-
nyének végén, októberben Olaszország, 
Belgium, Franciaország és Spanyolország 
küzd meg a trófeáért a négyes döntőben.

Örülhetnek a románok
A Nemzetek Ligája szerdai játéknapján 
Románia – amely zöldasztalnál 3-0-s 
eredménnyel megkapta a három pontot a 
korábbi, Norvégia elleni, a vendégek koro-
navírusos fertőzései miatt le nem játszott 
mérkőzésre – 1-1-gyel zárt Észak-Írország-
ban (Boyce 56., illetve Bicfalvi 81.). Mirel 
Rădoi legénysége így 8 ponttal a harmadik 
helyen végzett a B divízió első csoportjá-
ban, Ausztria (13 pont) és Norvégia (10) 
mögött, az északírek két pontot gyűjtöt-
tek. Ezzel együtt a bukaresti sportsajtó 
számításai szerint a FIFA-ranglistán elért 
pontszámok arra jogosítják fel Romániát, 
hogy a második kalapból várják a világbaj-
noki selejtezők december 7-ei sorsolását 
(többek között az oroszok vereségének kö-
szönhetően), míg a magyarok a harmadik 
értékcsoportban kapnak helyet. A hivata-
los rangsort a november 26-án frissítendő 
FIFA-világranglista alapján hirdetik ki.

 » A FIFA-ranglistán elért 
pontszámok arra jogosítják 
fel Romániát, hogy a második 
kalapból várják a világbajnoki 
selejtezők december 7-ei sorso-
lását (többek között az oroszok 
vereségének köszönhetően), 
míg a magyarok a harmadik 
értékcsoportban kapnak helyet.
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