
Azon tűnődöm, vajon felismerték honi 
politikusaink a 2014-es labdarúgó világ-
bajnoki selejtezősorozat keretében játszan-
dó magyar–román meccsekben rejlő óriási 
lehetőséget? Micsoda kampányfogás lenne 
Szász Jenő részéről, ha a magyarok, útban 
Bukarest felé, megállnának az udvarhelyi 
szoborparkban és elültetnének egy-egy fe-
nyőfát! Sőt, győztes meccs után mellszobrot 
is állítanának Gerának, igaz, Udvarhelyen 
már nemigen van hely ilyesmire... A maros-
vásárhelyi Kultúrpalotában a Kelemen–
Markó szerzőpáros az Ó, Vanczák, te 
csillag! című megzenésített versét adná 
elő Dancs Annamari, bukaresti győzelem 
után a piros-fehér-zöld mezben kezdők az  

Aranytulipán-, a cserék az Ezüstfenyő-díjat 
vehetnék át. Borboly Csaba a Víz- és csa-
tornarendszerek kiépítése Hargita megye 
háromszáznál kevesebb lakosú településein 
a 2008–2012 közötti időszakban program 
keretében friss ivóvízzel koccinthatna a csa-
patkapitány Juhásszal Békástanyán. Nagy-
váradon Tőkés László a vasárnap délelőtti 
istentiszteleten Egervári kapitánynak de-
dikálná, együtt énekelné a gyülekezettel és 
a magyar válogatott tag jaival a Tebenned 
bíztunk eleitől fogva kezdetű zsoltárt, győ-
zelem után pedig a Hála zendül ajkainkról 
csendülne fel.

Csak nehogy vita legyen, hogy ki képvise-
li jobban a magyarok érdekeit...
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Armani öltözteti  
az olasz olimpikonokat
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Fotballcipőt, sejhajj!

   villanás n Jakab Árpád

A sok napsütés mellett a térség középső részén va-
lószínű erőteljesebb nappali gomolyfelhő-képződés, 
de csapadékra nem kell számítani. Melegfront jellegű 
változás lesz. A fejfájás, nyugtalanság, rossz közérzet 
esetenként az időjárás számlájára is írható.
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Giorgio Armani divatcézár tervezi a 
2012-es londoni olimpiai játékok olasz 
küldöttségének ruháját.

A 77 éves tervező már korábban is dolgozott 
sportolókkal, alsóneműit David Beckham fut-
ballista és Rafael Nadal teniszező is reklámozta.

Hírek szerint az olasz olimpikonok Giorgio 
Armani sportdivatvonalának, az EA7 nevű már-
kának a ruháit viselik majd. Az olasz maestro 
2004-ben alapította ezt a vállalkozását, amely az 
Emporio Armani birodalom része. Az EA7 az 
elmúlt években több sportág, így a futás, a sízés, a 
vitorlázás és a golf terén is figyelemre méltó dara-
bokkal rukkolt elő – vélekedett a márka szóvivő-
je. Armanin kívül a divatszakma más nagy nevei 
is elkötelezték magukat az olimpia mellett: a brit 
csapatot Stella McCartney, a jamaicait a Puma 

megbízásából Cedella Marley – Bob Marley – 
lánya öltözteti.

Az olasz divatpápa eddig kétszer tervezett ru-
hát az angol labdarúgó-válogatottnak, kollekciót 
tervezett a Chelsea focistáinak. „A futballisták a 
modern kor gladiátorai, ikonná váltak a pályán és 
azon kívül is” – mondta egy alkalommal. 

Szeretettel... beküldte: ambrus laura,gyergyócsomafalva
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skandi  kÉszÍtette: beNedek eNikő
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