
Aki egyetlen pillanatig is azt gon
dolta volna, hogy a labdarúgásnak 
nincs köze a politikához, tegnap rá
jöhetett arra, hogy tévedett. Még ha a 
Fidesz egyes képviselői abba az irány
ba akarták is volna terelni az ügyet, 
hogy a Csányi Sándor MLSZelnö
köt bí ráló megszólalásaik csupán a 
sportszerető közvélemény álláspont
ját tükrözik. Ám ez nem így van. Az, 
hogy egykét nap eltéréssel Deutsch 
Tamás EP-képviselő, Wintermantel 
Zsolt újpesti és Kocsis Máté józsefvá
rosi polgármester – nem mellesleg a 
Fidesz szóvivője – kifejezetten bántó 
stílusban „nekiment” a magyar lab
darúgás első emberének, nem utal 
felhőtlen viszonyra a kormánypárt és 
az OTP elnöke között.

Az alaphangot Deutsch Tamás 
adta meg, aki a Hollandia elleni ka
tasztrofális vereség után Twitterüze
netben talpalta le Csányit azzal, hogy 
az MLSZ, annak elnöke és főtitkára 
az, aki módszeresen elherdálja a ma

gyar labdarúgás fejlesztésére rendel
kezésre álló lehetőségeket. „Kézen-
közön, átláthatatlanul osztogatják el 
az utánpótlásakadémiák fejleszté
sére biztosított költségvetési forrá
sokat.” Kocsis Máté így kommentál
ta az amszterdami kiütést: „Gyalá
zat, szégyen, szánalom! Egervárinál 
nem szabad megállni!” Winterman
tel Zsolt is Csányi távozását sürgette. 

Csányi Sándor tegnap sajtótájé
koztatót hívott össze, amelyen ismer
tette álláspontját a magyar labdarú
gás körül kialakult helyzetről. Nem 
állta meg ugyanakkor, hogy ne rea
gáljon az őt ért kormánypárti bírála
tokra. Deutsch Tamást „Twitterhu
szárnak” nevezte, és azt üzente: „A 
beléptetőrendszer, amelyet a minisz
tersége alatt vettek meg, még ott pi
hen a raktárakban.” Hozzátette: azo
kat a „síkapukat”, ha valóban tenni 
akar a magyar labdarúgásért, próbál
ja meg Brüsszelben eladni valakinek. 

Kocsis Mátét a következő válasszal 

örvendeztette meg: „A futballal kap
csolatban fogja be a száját, a Fidesz 
szóvivőjeként hazudhat eleget.” Win
termantel Zsolt figyelmét az OTP el
nöke arra hívta föl, hogy „ez futball, 
nem politika, vegye kicsit komolyab
ban”. A Fidesz politikusairól általá
ban is megjegyezte: „Tőlem kérik, 
hogy távozzak. Tőlük is sokszor kér
ték ezt már...” Mindezek után Csányi 
Sándor arról is beszélt, hogy Orbán 
Viktorral mindig is kiegyensúlyo
zott volt a kapcsolata, és ez ma sincs 
 másként.

A viszonválasz sehol sem maradt 
el, és ezzel kapcsolatban elemzők föl
hívják a figyelmet arra, hogy Kocsis 
Máté és Wintermantel Zsolt szintjén 
„nem szokás” ilyen kaliberű köz életi 
személyiségnek nekimenni. Nem vé
letlenül jegyezte meg Csányi Sán
dor: „Hogy hívják ezt a polgármes
tert? Ja, Wintermantel!” Abból, hogy 
mindezek után a megszólított fide
szes képviselők hasonló stílusban vá

laszoltak neki, arra lehet következ
tetni, hogy ehhez van „fölsőbb” en
gedélyük. Wintermantel arra hívta 
fel a figyelmét, hogy az arrogancia a 
bankokban működhet, a labdarúgás
ban nem. Deutsch úgy reagált, hogy 
ő „egyébként karmolja Sándor bácsi 
kamikaze stílusban nyomott kapuzá
rási pánik show-ját”, míg Kocsis Máté 
szerint Csányi az 18cal beírta magát 
a labdarúgás történetébe.

Lapunknak adott interjújában az 
elnök azt mondta: „A gazdasági válság 
2008as kitörése izgalmasabb volt, de 
Amszterdam jobban fájt.” (Bár egy
millió eurót ajánlott fel magánvagyo
nából a továbbjutásért, így  nyert is a 
vereséggel.) A futballal kapcsolatban 
bizakodó, mert akkor, amikor az OTP 
élére került, azt jósolták neki: tönk
remegy a bank. Ám hat év után már 
prosperált. Ennek megfelelően Csányi 
kijelentette: „2017ben már nem lesz 
magyarázható, ha a válogatott nem vív 
legalább pótselejtezőt.” e19 

ötödik 
hasáb

Krakkolás
Hol is hagytuk abba? Sándor 
virágnyelven ugyan, de letrafik
mutyizta az őt korábban lepoli
pozó Jánost, mire János az or
szág legnagyobb uzsorásának 
nevezte Sándort. Aztán verbáli
san megpihentek. De beütött a 
nyócegy. Ez még a legbéketűrőbb 
fideszest is kihozza a sodrából. 
János viszont látványosan tar
tózkodik a focitól, hiába szereti 
annyira a főnök. Ez az ő szabad
ságharca. Nem ül a lelátón, nem 
szotyizik. Így mutatja az erejét:  
ő még ezt is megteheti, így is 
alelnökké választják.

Akkor viszont ki mondja 
 Sándorra, hogy „monnyon le”? 
Tamás a Twitteren, az fix 1-es,  
be is jön. De nicsak, ki beszél: 
az éppen Józsefváros falai közé 
visszahúzódni készülő Máté is 
megküldi Sándort, aki erre olyat 
válaszol, hogy ha nem tudnánk, 
ki mondja, azt hinnénk, hogy az 
MSZP szóvivője viszi be éppen  
a napi gyomrost a  Fidesznek. 
Egyébként viszont megnyugtat 
mindenkit, hogy ez a támadás 
semmiség ahhoz képest, amit  
a devizahitelekért kap. Kapni 
pedig kap ott is. Mihály, az úri
ember pár napja mondta, hogy 
csalódott, és nagyobb aktivitást 
várt el – minden tisztelete és 
együttműködési hajlandósága 
mellett – Sándortól is, Bence 
pedig igazságügyi államtitkárhoz 
méltó visszafogottsággal éppen 
tegnap nyilatkozta, hogy szorul  
a hurok a bankok körül.

 Sándor viszont azt is kije
lentette a miheztartás végett: 
 beszélt Viktorral, és ő nem 
mondta, hogy monnyon le. Rá
adásként Viktor a Sándor alel
nökölte Mol vezérével, Zsolttal 
együtt alapozta meg az új buta
diénüzemet, ahol a túl nagy 
molekulákat törik szét krakko
lással. Pedig nem is kell már ide 
üzem, megy a krakkolás ezerrel. 
Töreti itt a főnök a túl nagy mo
lekulákat, amíg butadién nem 
lesz belőlük. (A szerk.)

Kétharmad nélkül
Inkább legyen gazos 
a Fehér Ház kertje, mint túl 
nagy hatalma Obamának 
– írja Kőműves Anita. e11

Bármi áron
Boda András a hajlék
talankiszorító örökség
védőkről. e11
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Most az Európai 
Rendőrakadémia 
ürügyén támadják 
a baloldalt
Ma az EP szakbizottságában 
téma lesz az Európai Rend
őrakadémia ügye. Az MSZP, 
szemben azzal, amit a Fidesz 
állít, támogatja, hogy Buda
pest legyen az új központ. e5

Itt A VAjnA kor 
első terméke 
A jövő héten kerül a 
mozikba az Andy Vajna 
vezette filmalap támo
gatásában készült első 
mű, a valós történeten 
alapuló, vérrel teli és 
szerelmi szálat is tar
talmazó Isteni műszak. 
A segítség, mint a ren
dező Bodzsár Márk 
mondja, nemcsak 206 
millió forintot jelentett, 
de nem kevés szakmai 
konzultációt is. e17

Csányi Sándor szerint a mostani kudarc majd 2017-ben nem lesz magyarázható FOtó: MóRIcZ SIMOn

Megmenekülhet a világ a csődtől, 
megalkudtak az amerikai pártok
O Győzött Harry Reid és Mitch Mcconnell szenátor javaslata.
O A piacok már előre beárazták a megegyezést. Az ügy e4
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BigE LászLó 
Még HarcoL 
a KitE 
töBBségéért
Gazdaság e9

labdarúgás? A Fidesz nekiment Csányinak, az OTP- és MLSZ-vezér visszaszólt

Meccs a pályán kívül

Péntek reggel

O Páros interjú: Ficza István  
és Kari Gyöngyi színművész.

O Poszt: hogyan lehet a netes 
sajtóból nyomtatott?

O Mit mond ma Machiavelli  
a trafikmutyiról?


