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Volt három, kiváló edzõ…
PREDÁCS IVÁN, BOKODI ISTVÁN
ÉS ID. PAZAR VIKTOR ATLÉTIKAI EMLÉKVERSENY
Bokodi István atlétikai pályafutását a ’70-es években kezdte el. Egyesületünkhöz 1981-ben került, majd 1985-tõl mint ügyvezetõ elnök tevékenykedett. Szinte minden idejét a sportnak szentelte. Az atlétika számos
ágával foglalkozott, tanítványai kiváló eredményeket értek el. Többszörös országos bajnoki címet szerzett a Kónya Edina, Gáti Ágnes és Mózer
Edina összetételû többpróba csapat. 2003-ban mély fájdalommal vettük tudomásul halálát.
Id. Pazar Viktor biológia-testnevelés szakos általános iskolai tanár volt.
Ifjúsági korában válogatott atléta lett, 800 és 1500 m-es futószámokban
versenyzett, városi csúcsot tartott. Az MTE atlétikai szakosztályánál
segédkezett edzõként. Kiváló atléták kerültek ki a kezei közül: Lépold
Endre, Hoffmann Györgyi, Filákovity István. Sokoldalú egyéniségét
bizonyítja, hogy iskolai szinten színvonalas sakkcsoportot irányított.

Programajánló * Október 19 – 26.

Rákász Gergely koncertje
Lords of the organ – Az orgona lordjai BACH, VIVALDI, GERSHWIN…
A világhírû koncertorgonistát október 27-én 18.00 órától láthatja és
hallhatja a közönség a Duna Irodaházban (Szabadság utca 4-6.).
Az elõadásra jegyek 2.200 Ft-ért vásárolhatók a Tourinform Mohács irodájában (Széchenyi tér 1. – telefon: 505-515).

A Mohácsi Sokacok Olvasóköre október 27-én
8.00 órai kezdettel hagyományos disznóvágást
tart, amelyre sok szeretettel várja tagjait.
Támogató: Emberi Erõforrások Minisztériuma

Predács Iván – sokak számára „Iván bácsi” – a sport megszállottja volt.
Több mint három évtizeden át edzõként dolgozott, közben az MTE ügy- A Mohácsi Polgárok Olvasóköre értesíti tagságát, hogy hagyományos
vezetõ elnöke volt és késõbb az atlétikai szakosztályt vezette. A több, halászléfõzõ-versenyét október 27-én tartja a köri székházban. Jelentmint 30 év alatt sok tehetséget nevelt ki. Perjési Gergely és Szurcsik kezni és érdeklõdni Gadányi Mátyásnál lehet, telefon: 20-471-31-33
Milán korosztályos bajnoki címeket szereztek súlylökésben. A legnagyobb sikert elért felfedezettje és tanítványa ifj. Kürthy Lajos, aki többszörös OB-elsõ, ifjúsági EB-ezüstérmes, s egyetlen olimpikon atlétánk.
E kivételes sportpedagógus- és edzõtrió nevével fémjelezve rendeztek
szeptember 26-án atlétikaversenyt immár tizenkettedik alkalommal, az
erõpróbán közel 300 alsó tagozatos gyerek állt rajthoz a Mohácsi Torna
Egylet 1888 sportpályáján. A helyi iskolákon kívül számos környékbeli
kistelepülésrõl érkeztek még diákok. Köszönet a testnevelõknek, hogy
„népes csapataikkal” és a ragyogó kora õszi napsütés „segítségével” emlékezetessé tették ezt a napot! Martina Tibor így emlékezik:
– Én magam is azok közé tartozom, akiket Iván bácsi fedezett fel. Az õ
kedvéért vettem fel a szöges cipõt és küzdöttem a körökkel a futópályán.
(Lehet, hogy õ már akkor tudta: többszörös válogatott atléta leszek?) Köszönettel tartozom neki azért is, mert gyermekeimmel is megszerettette
a sportot. 2006-os halálával mély ûrt hagyott drága feleségében, Margitka
néniben, bennem, családomban és sok más emberben. Ekkor döntöttem
úgy: minden évben atlétikai gyermekversenyt szervezek rá emlékezve.
Egyúttal köszönöm a szülõknek, testvéreknek és mindenkinek, akik a
lelátóról biztatták a kicsiket. Köszönöm, akik munkámban segítettek és
nem utolsó sorban Margitka néninek, aki hála- és örömkönnyekkel drukkol ilyenkor minden kis diáknak, Iván bácsi helyett is…

Mohácsiak a „tamburásválogatottban”

Még a nyár folyamán nemzetközi tamburatáborban vettek részt a Mohácsi
Tamburaiskola „diákjai”: az ország számos részébõl Deszken összegyûlt
hetven fiatal közül huszonnégyen képviselték városunkat. A szervezõk
azonban nem csak a tamburásokra gondoltak, a furulyán és tangóharmonikán tanuló gyerekeket is szívesen látták. Az összesereglett növendékekkel igen képzett, részint nemzetközileg ismert zenészek foglalkoztak nap mint nap, köztük például a neves Zorule együttes karnagya,
a horvát Zoran Bugarcki Brica, a mohácsiak elõtt jól ismert, szintén
horvát Krunoslav Kiæo Slabinac és a „mi” Versendi Kovács Józsefünk.
Tõle tudjuk, hogy a résztvevõknek jelképes összeget, fejenként mindössze ötezer Ft-ot kellett kifizetniük a közel egyhetes táborban a képzésért, a szállásért és a napi többszöri étkezésért. Elmondása szerint szakmailag igen hasznosan telt ez a pár nap, amely minden este közös kis
koncerttel ért véget, a deszkiek élénk érdeklõdésétõl kísérve. Egy nap
azonban kiderült, anyagi okokból nem lehet megtartani az esti mûsort,
talán a tábor költségvetésével csúsztak meg a szervezõk – nem tudni.
– Meglepõdve és nem minden megilletõdöttség nélkül hallottuk késõbb,
hogy mikor ennek a faluban híre ment, az ott élõk pillanatok alatt összeA 2006-2009-ben született fiúk és lányok ezen a napon próbára tehették adták a hiányzó összeget, s az aznapra meghirdetett koncert így nem
magukat futásban, kislabdahajításban és távolugrásban egyaránt. A ver- maradt el…– tette hozzá Versendi Kovács József, így folytatva:
seny végén 120 érmet, 11 serleget és egy vándorserleget osztottak ki. A
– A többnapos esemény végén egy pár fõs zenei „válogatottat” is összelegkiemelkedõbb teljesítményt Takaró Barnabás (Park Utcai Katolikus
állítottak a legjobbnak vélt résztvevõkbõl: nagyon örültünk, hogy a mieink
Általános Iskola) nyújtotta a 40 és 200 m-es síkfutásban elért eredményéközül Kovácsevics Miklós, Horváth Márton és Mihajlevic Anna is bevel, amiért a Predács Iván vándorkupát vehette át. A Bokodi István emkerült e csapatba. Deszket egyébként évszázados gyökerek kötik a tamlékserleget Zsdráyevics Niko (Szederkény) kapta a 48,70 m-es kislabdaburazenéhez, e mûfaj hazai térképén „nagybetûkkel” szerepel a neve.
hajításáért, míg az id. Pazar Viktor emlékszám 800 m-es gyõztese Rajczi
Jól esõ érzés és talán elismerés is, hogy bennünket, mohácsiakat minden
Martin (Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola) lett 2;49,0 perccel: õ
évben visszavárnak ide. És beszédes az is, ahogyan egyik tanítványom
is egy szép serleget kapott kimagasló teljesítményéért.
értékelte e pár napot: „Jóska bácsi, ez még jobb, mint a tengerpart!…”
További serlegekkel jutalmazták az évfolyamonkénti legjobbakat (mohácsi
eredmények): Flitsch Franka (Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola)
60 m síkfutás, Nagy Míra (MTÁI Brodarics István Iskola) kislabdahajítás,
Furta Dániel (MTÁI Völgyesi Jenõ Iskola, Újmohács) távolugrás, Rajczi
Martin (Boldog Gizella) 800 m síkfutás, Takaró Barnabás (Park) 200 m A tizenöt magyar klub és két külföldi egyesület részvételével megrendeKét számban is aranyérmet szerzett az MTÁI Széchenyi István Iskolájá- zett szolnoki regattán sikerrel szerepeltek utánpótláskorú evezõseink:
nak kiválósága, Bártfai-Galló Anna, aki 40 m-es síkfutásban és távolug- az MTE 1888 színeiben mindenki szerzett érmet!
rásban sem talált legyõzõre.
Egypárevezõsben: Dombai Rozália 500 méter: 1., 1.000 m: 3. – Troszt
Martina Tibor: – Gratulálok a versenyzõknek, remélve, hogy jövõre is Klaudia: 500 m: 4., 1.000 m: 2. – Iloskics Áron: 500 m: 2., 1.000 m: 1.
napsütéses, ragyogó idõben emlékezhetünk újra a három kiválóságra: Szántó Noé: 500 m: 2. 1.000 m: 1. – Pekker Péter: 500 m: 2., 1.000 m: 2.
Predács Ivánra, Bokodi Istvánra és id. Pazar Viktorra...
Kétpárevezõsben egy korcsoporttal feljebb versenyezve ért el második
MTE 1888 helyezést Troszt Klaudia és Dombai Rozália.

A Tisza is jól „fekszik” evezõseinknek

Önkormányzati Hírek Mohács Város Önkormányzatának
(7700 Mohács, Széchenyi tér 1. Tel.: 505-500, Fax: 505-505) ingyenes, mellékletként megjelenõ hetilapja. A szerkesztésért felelõs: Ádám Miklós sajtóreferens

Készíti a MAYER NYOMDA.
7700 Mohács, Árok utca 17. Telefon: (69) 311-047
Informayer Kft. - Felelõs vezetõ: Meier Antalné

