Beszámoló a monacoi IC találkozóról
2018.szept.8-9
Előkészületek
A klub elnökségének megbízásából beugróként vettem át a szervezői és csapatkapitányi
szerepet.Az előzetes jelentkezési névsorból sokan lemondták a kiutazást,így a kiutazók
listájának véglegesítése többkörös telefon és e-mail váltás után sikerült.
A repülőútra és a szállásokra-Matuscsák Tamás korábban éveket Monte Carloban dolgozó
sporttársunk javaslatait is figyelembe véve-ajánlásokat,javaslatokat tettem,így a kiutazók
ezek alapján választották ki a nekik megfelelő megoldásokat.
Résztvevők,utazói státusz,korcsoport
Almai János-játékos 65+
Faragó Judit-kisérő
Pohly Ferenc-játékos,75+
Dr.Gál Zoltánné-kisérő
Pátkai Róbert-játékos 70+
Tóth Ágnes –kisérő
Vécsei Miklós-játékos 70+
Ábrahám Ágnes-kisérő
Jerney Ádám-játékos 75+
Jerney Ádám felesége-kisérő
Turi Zsuzsa-játékos 55+
Nagy Mátyás-játékos 60+
Futács Anita-játékos 45+
Molnár István-csapatvezető,játékos 60+
Kiutazás,szállás
A csapat több részletben utazott ki,részben csütörtökön és szombaton repülővel,részben
autóval.A szállásokkal mindenki meg volt elégedve

Program egyeztetése
A kiérkezés időpontját,a részletes kinti programot a megbízott kapcsolattartóval,a monacoi
IC klub főtitkárával Yves Salaunnal egyeztettem,amely gördülékenyen működött.
Beszámoló a találkozóról
Szombati mérkőzések
Az első találkozó kezdetét sajnos kicsit megnehezítette,hogy néhányan,köztük jómagam is a
szombat reggeli géppel érkeztünk,bár időben elfoglaltuk a
szállást,közlekedési,telekommunikációs és egyéb nehézségek miatt a tervezettnél 15 perccel
később érkeztünk a pályára.A nagy melegben a két IC klub között néhány egyest,de
elsősorban páros és vegyespáros mérkőzéseket játszottunk.
Magyar részről férfi egyesben Vécsei Miklós,férfi párosban a Molnár I/Pohly F kettős,míg
vegyesben a Turi Zs/Pátkai R. páros nyert.A többi 5 találkozót a vendéglátók nyerték.
A mérkőzések után az előzetes program szerint a klubban fürödtünk le,majd az odavitt esti
ruhában a monacoi klubtagok segítségével autókkal mentünk a kikötő túlsó oldalán található
Aurore étteremhez.
Szombati vacsora
A vacsora nagyon izletes,sokfogásos,igen bőséges volt,az olasz konyha jegyeit magán
hordó,finom sajtokkal és borokkal kiegészítve.A jó hangulatú vacsora után megköszöntem
Yvesnek,valamint a monacoi klubtagoknak a szíves vendéglátást,majd az előzetes
megállapodás szerint meghívtam őket 2020-ra Magyarországra.Meglepetésként Tóth Ágnes
francia nyelven is köszönetet mondott a IC Monaco meghívásáért.
Vasárnap
A vasárnapi mérkőzéseket 10 órakor kezdtük el,de azoknak sajnos,egy csaknem tragikussá
váló esemény miatt hamar vége szakadt.
20 perces játék után a Vécsei/Pohly párosból Vécsei Miklós összeesett és nem sok jót igérve
élettelenül a hátára zuhant.Az esemény természetesen mindenkit megrázott,döbbenten
figyeltük a monacoi klub pár tagjának gyors beavatkozását(defibrillátor segítségével),majd
Yves azonnali intézkedésének következtében a 10 perc után megérkező mentősök
erőfeszítéseit.Miklóst több mint egy óra megfeszített munka után a helyi híres szívkórházba
szállították.A klub üzemeltetési vezetője folyamatosan tartotta a kapcsolatot a kórházzal és
tájékoztatott bennünket a fejleményekről.Mint kiderült nem infarktusa volt,hanem egy már
korábban ismert szívbillentyű problémája.Miklóson azóta Monacoban két szívműtétet
hajtottak végre,amely jól sikerült.Jelenleg már itthon van,a balatonfüredi szívkórházban
rehabilitációs idejét tölti és alig várja,hogy újra teniszezhessen.

Yvessel egyetértésben a további játékot félbeszakítottuk.Délben a klub teraszán svéd
asztalos ebédet kaptunk,amit a két klub játékosai csendben fogyasztottak el.Kora délután
elbúcsuztunk vendéglátóinktól,majd mindenki saját belátása szerint töltötte el a
visszautazásig fennmaradó időt.Mindenki szerencsésen,rendben haza érkezett.
Összefoglalás
A monacoi klub rendkívül kedvesen fogadott bennünket,a találkozók között és közben jó
hangulatú beszélgetések folytak.A vendéglátók lényegesen fiatalabb átlag életkorú
játékosokat,nagy létszámban tudtak kiállítani ellenünk.
Köszönet a monacoi klubnak
Ezúton is szeretnénk megköszönni a monacoi klub igazán professzionális vendéglátását és
külön köszönet azoknak az ismeretleneknek,akik sporttársunk Vécsei Miklós
ujraélesztésében önzetlen,gyors és szakszerű segítséget nyujtottak.
Budapest,2018.szept.29.

Molnár István
csapatvezető

A két csapatvezető
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