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Paralimpia: gyorsúszásban lett
az első magyar érem
Konkoly Zsófi a ezüstérmet szerzett 
tegnap 400 méteres gyorsúszás-
ban a tokiói paralimpián. Az S9-es 
kategória idei Európa-bajnoka 
megnyerte délelőtt az előfutamát 
és 4:44.74 perccel, a legjobb idővel 
jutott az esti döntőbe. A 19 éves 
pécsi úszó – akinek nem fejlő-
dött ki rendesen a jobb karja – a 
fi náléban is remekül versenyzett, 
és végül csak centimétereken 
múlt, hogy nem sikerült győznie. 
Konkoly Zsófi a a magyar küldött-
ség első érmét nyerte Tokióban. 
„A hajrában beleadtam a szíve-
met, szinte csak az vitt előre. Már 
a selejtezőben is egyéni csúcsot 
úsztam, a fi náléban pedig még 
azon is javítani tudtam, így telje-
sen elégedett vagyok azzal, hogy 
ez egy ezüstéremre volt elég” – 
nyilatkozta a pécsi úszó.

Vb-selejtezők: Szoboszlai
visszatér, újonc a keretben
Tamás Márk és Sallói Dániel is be-
került a magyar labdarúgó-váloga-
tott keretébe, amely a szeptember 
elején esedékes három világbaj-
noki selejtezőre készül. Marco 
Rossi szövetségi kapitány tegnapi 
kerethirdetése során elhangzott, 
hogy visszatér a nemzeti csapatba 
Szoboszlai Dominik, az RB Leipzig 
futballistája, aki sérülése miatt 
lemaradt nyáron a részben buda-
pesti rendezésű Európa-bajnok-
ságról. „Két hónappal vagyunk az 
Európa-bajnokság után, értéke-
léseket végeztünk, és nem kellett 
nagy mértékben változtatnunk 
azon a kereten, amely helyt állt 
a kontinensviadalon. Ugyanazt a 
légkört szeretnénk, amit az Eb-n 
sikerült kialakítanunk. Tőkésítjük 
azt a munkát, amit az Eb-n és 
az előtte lévő harmincöt napban 
elvégeztünk” – nyilatkozta Rossi, 
Újoncként bizalmat szavazott 
Tamás Márknak, aki lengyel Slask 
Wroclawnál alapember lett és rég-
óta fi gyelte már. Hozzátette, Sallói 
Dániel (Sporting Kansas City) már 
2018-ban volt a keret tagja, az 
azóta eltelt három évben megérett 
a csapatjátékra, rengeteg gólt 
szerez az amerikai bajnokságban. 
A magyarok jövő csütörtökön az 
Eb-döntős angolokat fogadják a 
Puskás Arénában, három nappal 
később az albánok vendégeként 
lépnek pályára, majd szeptember 
8-án az andorraiakkal játszanak, 
ugyancsak otthon. Az angolok 
elleni összecsapással kapcsolat-
ban Marco Rossi megjegyezte, az 
Eb-döntősnek olyan erős kerete 
van, hogy az eredmény ellenük 
„meg van írva a csillagokban”, 
de a múltban már több nagy-
csapatot is sikerült meglepnie a 
válogatottnak.

Csoportkörbe jutott magyar labdarúgócsapatok

A Ferencváros révén kilencedszer jutott magyar labdarúgócsapat csoportkörbe európai kupasoro-
zatban, a zöld-fehéreknek ötödször sikerült ez a bravúr. Az viszont először fordult elő, hogy egymás 
után négy idényben van magyar együttes a főtáblán, ugyanis 2018-ban a Fehérvár – még Vidi FC 
néven –, 2019-ben és idén pedig az FTC jutott bajnokként az Európa-liga csoportkörébe, míg tavaly 
a zöld-fehérek a BL-főtáblájára meneteltek. Szintén történelmi, hogy a Ferencváros egymást követő 
három idényben csoportkörös, korábban ez egyetlen magyar csapatnak sem sikerült. Csoportkörbe 
jutott magyar csapatok: Ferencváros (1995, Bajnokok Ligája), Ferencváros (2004, UEFA-kupa), Deb-
receni VSC (2009, BL), Debreceni VSC (2010, Európa-liga), Videoton FC (2012, EL), Mol Vidi FC (2018, 
EL), Ferencváros (2019, EL), Ferencváros (2020, BL), Ferencváros (2021, EL).

Általában négy gól elég szokott 
lenni a továbbjutáshoz, ebben 
a párharcban viszont ez kevés 
volt – összegzett Peter Stöger, a 
Ferencváros vezetőedzője, miu-
tán labdarúgócsapata – az első, 
svájci mérkőzéshez hasonlóan 
– 3-2-re kikapott a Young Boys-
tól a Bajnokok Ligája utolsó 
selejtezőkörének visszavágóján. 
A Fradi az Európa-liga csoport-
körével „vigasztalódik”.
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A Ferencváros hazai pályán is 
3-2-es vereséget szenvedett 
a Young Boystól, így a svájci 

csapat kettős győzelemmel, 6-4-es 
összesítéssel jutott a labdarúgó-Baj-
nokok Ligája csoportkörébe, míg a 
magyar bajnok az Európa-liga fő-
tábláján szerepelhet. Már 45 perccel 
a kedd esti találkozó előtt fantaszti-
kus hangulat uralkodott a szinte telt 
házas Groupama Arénában, ahol a 

„EZ MOST NEM VOLT ELÉG”: AZ EURÓPA-LIGA CSOPORTKÖRÉBEN JÁTSZHAT A FERENCVÁROS

Szertefoszlottak a Fradi BL-álmai

Három a svájci igazság. Dibusz Dénes nem tudta elkerülni a vereséget Mambimbi lövésénél

 » „Ez már 
olyan volt, mint-
ha a Bajnokok 
Ligája csoport-
körében ját-
szottunk volna, 
nem fér bele a 
legapróbb hiba 
sem. Azonban én 
büszke vagyok a 
csapatra a négy 
párharcot tekint-
ve, ezt sikerként 
kell megélni 
még akkor is, ha 
most csalódottak 
vagyunk” – nyi-
latkozta Dibusz 
Dénes kapus.

kezdő sípszóra alig maradt üres szék. 
Az FTC szurkolótábora ezúttal fehér-
be öltözött, aminek a bevonuláskor 
nagy szerepe volt, mivel a tábor a 
Bajnokok Ligája egyik szimbólumát, 
a csillagos labdát megformázva kö-
szöntötte a csapatokat, egyúttal je-
lezte, mindent megtesz azért, hogy 
kedvencei idén is a legrangosabb 
európai kupasorozat főtábláján sze-
repeljenek – olvasható az MTI be-
számolójában. A svájciak gyorsan 
lelohasztották a hangulatot, mivel 
már a negyedik percben megszerez-
ték a vezetést egy szöglet utáni fejes-
góllal Zesiger révén. A Young Boys a 
vezetés után visszaállt, de nem tudta 
sokáig őrizni az eredményt, mert ka-
pusa hibázott – rossz helyre tolta ki a 
labdát –, így a 18. percben egyenlített 
a Ferencváros Wingo góljával. A sváj-
ciak rögtön felpörögtek, és néhány 
perccel később csak a kapufa men-
tette meg a magyar bajnokot. A haza-
iak ugyanakkor gyorsan visszavették 
a kezdeményezést, és nagy nyomás 
alá helyezték riválisukat, a 27. perc-
ben pedig egy szöglet után átvették 
a vezetést, Ryan Mmaee fejesgóljá-

val döntetlenre alakítva a párharc 
összetett állását. A szünetig picit 
megnyugodtak a kedélyek, újabb gól 
nem esett. A fordulást követően a 
Young Boys vette át az irányítást, 
már a hazaiak térfelén letámadott és 
bő tíz perc után egyenlített Fassnacht 
révén. A 63. percben kis híján eldőlt 
a továbbjutás kérdése, de Ngamaleu 
fantasztikus emelése kijött a kapu-
fáról, viszont így is nehéz helyzetbe 
került a Ferencváros, mivel pillana-
tokkal később Laidouni megkapta 
második sárga lapját. A 72. percben 
újra lezárhatta volna a párharcot a 
Young Boys, de Dibusz életben tar-
totta a Ferencváros reményeit azzal, 
hogy kivédte Siebatcheu 11-esét. A 
tíz emberrel futballozó Ferencváros 
a hajrában már nem tudott komoly 
helyzetet kialakítani, a svájciak vi-
szont egy kontra végén még az utolsó 
pillanatban betaláltak Mambimbi ré-
vén, így kettős győzelemmel jutottak 
a BL csoportkörébe.

„Általában négy gól elég szokott 
lenni a továbbjutáshoz, ebben a pár-
harcban viszont ez kevés volt. Túl 
könnyű gólokat engedtünk az ellen-
felünknek, az első félidőben nagy 
erőt kellett invesztálnunk abba, hogy 
visszajöjjünk a meccsbe, így egy ki-
csit elfáradtunk a végére. Összessé-
gében azért elégedett vagyok a telje-
sítményünkkel, de ez most nem volt 
elég ahhoz, hogy a Bajnokok Ligája 
csoportkörébe jussunk” – értékelt 
Peter Stöger, a Ferencváros vezető-
edzője. „Ugyan sikerült hárítanom 
a 11-est, de sajnos már nem igazán 
volt esélyünk a gólra. Nagy munkát 
tett bele a csapat a meccsbe, az első 
félidő várakozáson felüli, szenzációs 
volt, ahogy a hangulat is. A második 
félidőre úgy jöttünk ki, hogy nincs 
aki ezt elvehetné tőlünk, de sajnos 
nem tudtuk megtartani a labdákat. 
Ami az első játékrészben működött, 
az a másodikban már nem, az ellen-
fél pedig egy kis hibát kihasználva 
egyenlített. Ez már olyan volt, mint-
ha a Bajnokok Ligája csoportköré-
ben játszottunk volna, nem fér bele 
a legapróbb hiba sem. Azonban én 
büszke vagyok a csapatra a négy 
párharcot tekintve, ezt sikerként kell 
megélni még akkor is, ha most csa-
lódottak vagyunk” – fogalmazott a 
kapus Dibusz Dénes. 

Ez lesz sorozatban a negyedik sze-
zon, hogy magyar csapat is érdekelt 
az egyik európai kupasorozat főtáb-
láján, a Ferencváros pedig egymás 
után harmadik alkalommal küzd 
majd ősszel: 2019-ben és idén az 
Európa-ligában, tavaly a Bajnokok 
Ligájában. Az Európa-liga csoportkö-
rének sorsolását pénteken rendezik.
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Hetvenöt éves korában elhunyt 
Jeneiné Gyulai Ilona kolozsvári 

születésű világbajnok tőrvívó, Jenei 
Imre neves labdarúgóedző felesége. 
A tegnap reggel bekövetkezett halál-
ról a Steaua TV Offi  cial Facebook-ol-
dal számolt be, részvétét fejezve ki 
a bukaresti klub egyik legsikere-

sebb futballedzőjének. Gyulai Ilona 
Kolozsváron született 1946. június 
12-én, vívó pályafutását Szatmárné-
metiben kezdte a legendás Csipler 
Sándor edző irányításával. Ifj úsági 
nemzetközi érmei mellett az 1969-es 
világbajnokságon aranyérmes lett 
tőrcsapatban. 1964 és 1976 között 

négy olimpián vett részt. A román 
női tőrvívó csapattal kétszer volt 
olimpiai bronzérmes (1968, 1972) és 
négyszer világbajnoki bronzérmes 
(1973, 1974, 1975, 1977). Első férje Ion 
Drîmbă olimpiai bajnok vívó volt, 
második férje Jenei Imre labdarúgó, 
futballedző. A Steaua TV 74. szüle-

tésnapján interjút készített Gyulai 
Ilonával, aki elmondta, a katonaklub 
a szatmári csapattal megnyert bajno-
ki cím után igazolta le őket. Úgy em-
lékezett vissza, nem érdekelte őket a 
pénz, csak a sikerek. „Sokat dolgoz-
tunk, de megérte” – mondta Gyulai 
Ilona. (Munkatársunktól)

Elhunyt Jeneiné Gyulai Ilona világbajnok tőrvívó
 » Az 1969-es 

világbajnoksá-
gon aranyérmes 
lett tőrcsapat-
ban. 1964 és 
1976 között négy 
olimpián vett 
részt.




