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Kis szociográfiai tanulmány, ahogyan Klein Sándor pénzt gyűjt a versenyhez

Liberecbe vén pingpongosok mennek
Az az ember, akit a képen látnak, vagyis: Klein Sándor, hatvanöt éves, a Csákvár NB III-as asztalitenisz-
csapatának igazolt játékosa (egy huszonhét és egy harminckét éves spíler mellett hatvan-
hetvenszázalékos eredményességgel játszik!), nyugdíjas, és a csehországi Liberecben június 20-25
között megrendezendő veterán asztalitenisz Európa Bajnokság résztvevője egyesben és párosban
egyaránt.

2011. május. 28. szombat

 0 hozzászolás

Az az ember, akit a képen látnak, vagyis: Klein Sándor, hatvanöt éves, a Csákvár NB III-as asztalitenisz-
csapatának igazolt játékosa (egy huszonhét és egy harminckét éves spíler mellett hatvan-hetvenszázalékos
eredményességgel játszik!), nyugdíjas, és a csehországi Liberecben június 20-25 között megrendezendő
veterán asztalitenisz Európa Bajnokság résztvevője egyesben és párosban egyaránt.

Ha jól játszik mindkét csoportban, tehát elég sokáig jut, akkor legalább húsz meccset kell teljesítenie
egyetlen hét alatt. Hm...

Ha rosszul, vagy ha egy percet késik valamely találkozójáról, akkor persze csomagolhat és indulhat haza.

Ami többek között azért is kellemetlen lenne, mert az elmúlt nagyjából két hónapot azzal töltötte, hogy
megpróbálta összekalapozni a pénzt a veterán EB-re.

Először is befizette, ugye, a 120 eurós nevezési díjat a saját pénzéből. Ezzel akár el is indulhatott volna a
maga kocsiján, elalszik a hátsó ülésen, eszik hűtőtáskából, mosakszik az EB három csarnokának
valamelyik vécéjében.

Oszt végez valahol a 2500 indulóból a 2499. helyen. Jó esetben.

Gondolta tehát, hogy megpróbálja összeszedni a viszonylag kulturált tartózkodáshoz, étkezéshez,
pihenéshez minimálisan szükséges százötvenezer forintot szponzoroktól: támogatóktól.

Mostantól előre mindegy, hogy Klein Sándor hanyadik lesz - mert pénzgyűjtési akciója: remek szociológia!

Először egy edzésen bökte ki a mellette ülőnek: fogalma sincs, honnan szerez pénzt Liberechez. A mellette
ülő, szintén nyugdíjas, együtt kezdtek pingpongozni 1958-ban, hallgatott egy sort - majd belenyúlt
autóstáskájába, és szó nélkül átnyújtott tízezer forintot.

Klein, ne szépítsük, vérszemet kapott! Sorban megemlítette, akivel csak találkozott a sporttársak közül,
hogy mire készül. Majdnem mindegyik (aki tehette) adott pénzt.

Aztán bement kis- és nagyvállalkozókhoz. Akadt, ahol első szóra adott a főnök, reklámért. Másutt a
takarítónő penderítette ki. Vagy a főnök - takarítónői stílusban.

Már majdnem elég...

Ott lesz Liberecben?

Recommend Regisztráció to see what your friends recommend.

HOZZÁSZÓLÁSOK »

Még nem érkezett hozzászólás.

Tisztelt felhasználók!

Komment írásához regisztráció szükséges. Ha korábban regisztrált már az oldalunkon, akkor lépjen be,
ha nem, akkor pár perc alatt regisztrálhatja magát.
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2.  Tragédia a Papírgyárin - Kamionsofőr volt a baleset
áldozata

3.  Ivott, balesetet okozott, hazudott

4.  A Mester úgy döntött: távozik - Kiss Szilárd elhagyja
Dunaújvárost

5.  Időközi választás: Sztankovics László lett a befutó

6.  Megszűnt a férfikézilabda!

7.  Vasárnap időközi választás

8.  Baleset az M7-esen: Szalagkorlátnak ütközött egy BMW,
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XXXV. Vasasnap

További képgalériáink »

GALÉRIA AJÁNLÓ

további részletek »

KÜLDJE EL NEKÜNK FOTÓJÁT,
VIDEÓJÁT, HÍRÉT!

VIDEÓ AJÁNLÓ
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El Liberecbe, honfitársak!

Dunaújváros-Liberec - Rengeteg német induló és európabajnoksági, világbajnoksági résztvevők között
szerzett tapasztalatokat hazánkfia.
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Nosztalgia:
hídusztatás

Új őrület a neten:
a plan...

DJ der guten
Laune: maxim...

További videóink »

Irigy Hónaljmirigy: Fluor-paródia

LINKAJÁNLÓ

  Romantikus hétvégék Németországban

  Gyászjelentések
Gyászhírek, köszönetnyilvánítások, megemlékezések

  F1csatorna

  DerWesten
A WAZ médiacsoport hírportálja

CÍMKEFELHŐ

állat árvíz autó baleset
baracs Bartók benzin
budapest busz dab df
dnkkse drog duf duna
dunaferr dunaújváros
erőszak eső EU fesztivál
Fidesz film foci főiskola
földrengés gazdaság gázolaj
gyerek gyilkosság h1n1
halál halott hankook
havazás hó horoszkóp
időjárás iskola
iszapkatasztrófa jégkorong
Jobbik kamion karácsony

kerékpár kézilabda Kína

koncert kórház közlekedés
kulcs labdarúgás lopás
magyar Magyarország
médiatörvény mezőfalva
motor MSZP munka
nagyvenyim Pálhalma rablás
rácalmás rendőr rendőrség
rock roma röplabda sérült
sport Székesfehérvár
szemét tél tolvaj traffipax
tüntetés tűz tűzoltó unió
úszás üzemanyag választás
válság vasmű vb vihar
vízilabda vonat zene

Több hír innen »

Lóerő

»Bogárbarát felvonulás - Környezetbarát autóstalálkozó?

»Áresés a benzinkutakon

»Álomautó: Cadillac 1957-ből

»Benzin: öt forint minusz

»Ezrek figyelték a gépcsodákat

»Benzin: ötforintos csökkenés

Lóerő Digitális Állás Szép otthon

Életmód

TOVÁBBI HÍREK

» Nem kényelem: félelem az ok!

» Etyeken forgatnak filmet Ken Follett könyvsikeréből

» Az Esőember a Bartókban
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NYITÓOLDAL
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»Krónika

»Bűnügyek,
balesetek

»Zenebox

»Vélemény

»Fórum

»Olvasói levelek

HÍREK

»Belföld

»Külföld

»Gazdaság

»Kultúra

»Olvasói levelek

»Bűnügyek,
balesetek

»Helyi kiadások

SPORT

»Kézilabda

»Jégkorong

»Labdarúgás

»Vízilabda

»Röplabda

»Egyéb

MELLÉKLETEK

»Életmódi

»Digitális

»Szép otthon

»Lóerő

»Kedvencek
a ház körül

»Utazó

»Hétvége

»Púder nélkül

»Borosta

SZÓRAKOZÁS

»Zenebox

»Programajánló

»Laza
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» Hirdetés

» Előfizetés
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SZOLGÁLTATÁS

»Állás

»Ingatlan

»Apró

»Közérdekű telefonszámok

»Gyász

Több hír »

» Lerobbant a helikopter

» Több mint hatezer orvos távozhat jövőre

» A Bartókba költözik az előadás

Bar Bacca -
szombat este

TNT-koncert
Zorall koncert

Summer DJ Fest
MCDC, Josh és
Jutta-koncertek

Kiss Forever
Band-koncert

További képgalériáink »

BULIFOTÓ

VOLT:
képdömping

Muflonbunyó Miből lesz a strucc?

Még több fotó »

NAP KÉPE

Megdőlt a rétesrekord Mórahalmon

Find us on Facebook

Alexandra ViktóriaGábor Tamás Zsolt Gábor Tamás

Nikolett Ahmad Hirtling Irma Ivett

dh-online.hu

633 people like dh-online.hu.

Like

Facebook social plugin
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