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Közmûvelõdési találkozó
PEST MEGYE – Tizenötödik 
alkalommal tartottak szak-
mai tanácskozást a napokban 
a megye mûvelõdésszervezõ 
szakemberei Balatonszemesen. 
A Pest Megyei Népmûvelõk 
Egyesülete és a Pest Megyei 
Közmûvelõdési Intézet múlt 
heti továbbképzésén a szakte-
rület finanszírozási és fejlesz-
tési lehetõségeirõl tartottak 
kerekasztal-beszélgetést. Az 
érdeklõdõk elõadást hall-
hattak a megyei Múzeumok 
Igazgatóságáról, a levéltárról 
és a Pest Megyei Könyvtárról 
is. Szó esett a pályáza-
ti lehetõségek hatásairól a 
közmûvelõdési intézmények-
kel összefüggésben, vala-
mint a minõségbiztosítás 
szükségességérõl is. A kelle-
mes hangulatú konferencián 
köszöntötték az állami, szak-
mai és egyesületi kitüntetésben 
részesült kollégákat is. A szak-

mai kerekasztal-beszélgetésen a 
közmûvelõdés megyei és orszá-
gos kitörési pontjait, fejleszté-
si lehetõségeit, a szakterület 
finanszírozásának kérdéseit 
vitatták meg a résztvevõk. Az 
uniós pályázatok hatásairól a 
közmûvelõdési szakemberek az 
intézmények gyakorlati munká-
jával kapcsolatosan ismertették 
tapasztalataikat.

A résztvevõk azonban 
nem csak a tapasztalataik-
ról és a terveikrõl beszéltek, 
de kihasználták az alkalmat 
arra is, hogy megvitassák az 
intézmények együttmûködési 
lehetõségeit is, a program 
végén pedig köszöntötték az 
állami, a szakmai és az egye-
sületi kitüntetésben részesült 
kollégákat. 
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Rendszeresen díjazzák a mûvelõdészervezésben részt vevõ szakembereket
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Bulival a károsultakért
BUDAÖRS – A vörösiszap-károsultak meg-
segítése érdekében fognának össze a buda-
örsiek. Bár az önkormányzat már korábban 
úgy határozott, hogy támogatja a bajba 
került településeket, most egy rendezvény 
keretében igyekeznek felhívni a figyelmet 
az adakozásra. November 20-án Budaörsön 
a városi sportcsarnokban a települési 
önkormányzat támogatásával szervezik azt 
a koncertdélutánt, amelynek bevételeit tel-
jes egészében a katasztrófa károsultjainak 
ajánlanák fel. 

Számos országos hírû elõadó jelezte, 
hogy szívesen részt venne az eseményen 
és hozzájárulna a jótékonysági rendezvény 
sikeréhez. A fellépõk között van a Csík 
zenekar, Barabás Lõrinc és barátai, Firkin, 
Alma Együttes, Badár Sándor Momentán 
Társulat, Dzsesszert, The Hated Tomorrow, 
Vivat Bacchus, Serbán Attila, Szatmári 
Orsi, Magyar Attila, Timkó Eszter, Tordai 
Teri, Dobó Kata és Kolovratnik Krisztián is.

A rendezvényen az ínyencek is cseme-
gézhetnek, hiszen borkóstolásra és saj-
tok megízlelésére is lehetõsége lesz az 
érdeklõdõknek.

– Détári Lajos hat napból tény-
leg hétszer részeg?

– Azt hiszem, errõl azt kel-
lene megkérdezni, aki ilyet 
állított. Természetesen én már 
megtettem a szükséges lépése-
ket, biztosan lesz folytatása a 
dolognak.

– Elõdje azt mondta, hogy 
az ön mögött álló szponzo-
rok nyomására lett leváltva. 
Pontosabban, hogy négy apuka 
áll ön mögött, akiknek a fiai 
tudásuk alapján bele sem férnek 
a csapatba. Tényleg azért lett ön 
a csapat edzõje, hogy ez a négy 
játékos végre pályára léphessen? 
Egyáltalán, akart ön a csapat 
edzõje lenni?

– Aki ismer, az tudja: engem 
sosem lehetett irányítani. Sosem 
engedtem, hogy bárki bele-
szóljon a munkámba, a csapat-
összeállításba. Már a felvetés is 
nevetséges. És hogy akartam-e 
a csapat edzõje lenni? Bevallom, 

nem igazán. Klubigazgatóként 
dolgoztam az egyesületnél, és 
a klub gazdasági ügyeiért vol-
tam felelõs. Ez a pozíció teljes 
mértékben megfelelt számomra, 
azt viszont nem szabad tagad-
ni, hogy nem jöttek az eredmé-
nyek. Az elnökség egyhangúlag 
döntött az edzõváltás mellett. És 
hogy miért én lettem az edzõ? 
Nos, azt gondolom, az õszi idény 
utolsó három meccsére felesle-
ges lett volna idehozni egy tré-
nert, aki nem ismeri a csapatot, 
aki nem tudja, melyik játékost 
melyik poszton kell játszatni. 
És hogy mennyire nem ragasz-
kodom a kispadhoz, bizonyítja, 
hogy a tavaszi alapozást már új 
edzõvel kezdi meg a csapat. Azt 
viszont nem tagadom, hogy az 
új megegyezés szerint a jövõben 
a klubigazgatói feladatok mellett 
a szakmai igazgatói posztot is 
betöltöm majd, így sokkal több 
„közöm” lesz a szakmához is.

– A bemutatkozás azért jól 
sikerült: önnel a csapat 2-0-ra 
legyõzte a Hajdúböszörményt. 
Mi változott egy hét alatt?

– Nem kell csodára gondolni, 
egészen egyszerûen azt gondo-
lom, ebben a csapatban benne 
van a jó eredmény. Az egyesület 
jövõre lesz 100 éves, és ezt szeret-

nénk méltóképpen megünnepel-
ni. Egy jó alapozás után az elsõ 
hat csapat közé bekerülhetünk.

– Mit gondol, miért felejtették 
el Détári Lajost az elsõ osztály-
ban?

– Ez a kérdés egyáltalán 
nem érdekel. Én szeretek 
edzõsködni, és teljesen mind-

egy, hogy melyik osztályban 
teszem azt, a lényeg, hogy a 
körülmények rendezettek 
legyenek. Dolgoztam én a 
Budapest-bajnokságban is. 
Egyébként nem akarok senkit 
megbántani, de az NB I-ben 
jelenleg öt olyan klub van, ahol 
nyugodt munkát lehet végez-

ni. A többi helyen vagy nincs 
pénz, vagy legalábbis csúszik 
a pénz, vagy az elnök gondolja 
azt, hogy beleszólhat a szak-
mai munkába, a csapat-össze-
állításba. Erre nekem nincs 
szükségem, ennél sokkal jobb 
Vecsésen dolgozni, ahol rend 
és béke van.� Fehér�György

A világválogatott nem akart a Vecsés edzõje lenni

Détári: Sosem engedtem,  
hogy bárki beleszóljon a munkámba!
Kemény vádakkal illették az ötszörös világváloga-
tott labdarúgóból edzõvé vált Détári Lajost. Nem a 
szakmai kvalitásait kritizálták. Az NB II-es labdarúgó-
bajnokságban szereplõ Vecsés múlt héten kinevezett 
vezetõedzõjét elõdje, Kántor Attila azzal vádolta meg, 
hogy hat napból hétszer részeg. 

Détári Lajos három meccs erejéig ült le a kispadra, és már keresi az új edzõt
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