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KERESÉS:

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

10. Halálos baleset Fehérvár határában

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.
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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.
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