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Ipolyság felnőtt csapata a labdarúgó-
bajnokság nyugat-szlovákiai V. ligájának
keleti csoportjában az őszi idényben újonc-
ként kiválóan szerepelt: 14 mérkőzésből
hetet megnyert, négy döntetlent ért el, és
csak háromszor szenvedett vereséget. Gól-
jainak számát hárommal, pontjaiét szintén
hárommal növelte a Komjatice ellen elért
kontumációs eredmény. Így az őszi idény
befejeztével a pályán elért teljesítmény a-
lapján Ógyalla mögött egy ponttal lema-
radva a 2. helyen végzett. A góllövő listát
Urblík József vezeti 8 góllal, 4 gólos
Sztudva László, 3 gólos Stricho József
és Tandel László, 2–2 gólos Wurczel
Gabriel, Lackovszky László és Bartal Bé-
la,1 gólos pedig Seres Imre.

A hivatalos táblázatban viszont csak az
5. helyen telel csapatunk. Ógyallán, ahol a
csapat egy góllal kikapott, a mérkőzés u-
tán – állítólag készakarva – a játékvezető
lábára léptek. A fegyelmi bizottság az állí-
tólagos tettest fél évre eltiltotta, a csapat-
tól három pontot levont, az egyesületet
pénzbírsággal sújtotta. Így végeztek a 5.
helyen.

A csapat őszi teljesítményének értéke-
lésére az edzőt, Urblík Józsefet kértük.

Milyen játékoskerettel indultak a
bajnokságban?

– Játékoskeretünk igen szűk volt: Bar-

tal Béla, Lackovszky László, Máté Marian,

Nagy Vilmos, Petrás István, Seres Imre,

Stricho József, Sztyahula Tamás, Sztudva

László, Tandel László, Tóth Károly, Urblík

József, Urblík Norbert, Vajda Tibor, Wur-

czel Gabriel és Zsóka Patrik.
Hogyan értékeli a csapat őszi teljesít-

ményét?
– Annak ellenére, hogy a csapat telje-

sítményében előfordultak kisebb kilengé-
sek, az eredménnyel nagyon elégedett le-
hetek. A csapat a járási bajnokságban „ösz-
szerázódott”, összetartó együttessé kovácso-
lódott. Ez tette lehetővé, hogy az eredménye-
ket tükröző teljesítményt nyújtotta. Sajnos, a
sportban is történnek kulisszák mögötti
események. Bizonyíték erre az ógyallai
mérkőzés, amiért a bajnokság befejezté-
vel nemcsak játékosunkat tiltották el, de a
csapattól levontak három bajnoki pontot,
és még pénzbüntetést is kaptunk. Lénye-
gében azt sem tudjuk, miért.

A csapat teljesítményét mennyire be-
folyásolta a szurkolótábor?

– A statisztika bizonyítja, hogy a baj-
nokságban Ipolyságon volt a legnagyobb
látogatottság. Idegenbe is minden alkalom-
mal népes szurkológárda kísérte el a csapa-
tot. Ott is szinte hazai környezetet terem-
tettek, ami bizony nagyobb teljesítményre
késztette a játékosokat. Volt rá példa, hogy
idegenben 300 hazai szurkolónk buzdítot-
ta a csapatot. Bizalmukat a továbbiakban

is jó játékkal szeretnénk meghálálni.
A tavaszi idényre kik állnak a csapat

rendelkezésére?
– A keret igen szűk, s talán az is ma-

rad. De kevés játékossal is végig tudtuk
játszani az őszi szezont, és helyt is tud-
tunk állni. Ezek a játékosok a labdarúgás
megszállottjai. A foci kimondottan szívü-
gyük, mivel teljesítményüket vatikáni valu-
tával /Isten fizesse meg/ honorálják.

Kik távoznak?
– Wurczelra féléves eltiltása miatt nem

számíthatunk. Petrás katonai szolgálatát töl-
ti, talán ha közelebb kerülne, számíthatnánk
játékára. Seres Deméndre szeretne igazolni.

Szóba jöhet az erősítés?
– Természetesen itt is az anyagiakból

kell kiindulni. Bővítés csak akkor lehet,
ha telik rá. A bajnokság kezdetéig szeret-
nénk több előkészítő mérkőzést lekötni a
környékbeli csapatokkal, ahol felfedezhe-
tünk olyan játékosokat, akik erősíthetnék
csapatunkat. Megszerzésük viszont az a-
nyagiak függvénye. Vendégjátékra meghív-
tuk a Fegyverneken játszó Petríket /hát-
véd/ és Bodzsár Barnabást /csatár/.

Folyik a téli felkészülés, cél a IV. liga.
Bízik benne?

– Nagyon rossz vezető, edző, játékos
lennék, ha nem bíznék abban, hogy ezek-
kel a játékosokkal feljebb lehet jutni. Ben-
nük a tudás mellett annyi ambíció van,
hogy megnyerhetik a bajnokságot. Az előbb
említett két játékos – remélem – ebben erő-
sítést jelent. A szurkolóknak, szponzorok-
nak a csapat nevében is ígérhetem, hogy
az utolsó percig, az utolsó fordulóig ott le-
szünk a továbbjutásért vívott harcban.

Ön edzőként, játékosként egyben o-
lyan klub vezetője, amely nem bővelke-
dik anyagiakban. Ennek ellenére bizto-
sítja a felnőtt csapat szereplését az V., az
ificsapatét a IV., illetve a diákcsapatét a
III. ligában. Melyek azok a feltételek,
amelyek az elért szintet növelhetik?

– A legtöbb pénzt az ifi- és diákcsapat
utaztatására költjük, mivel ők utaznak a
legmesszebbre. Ez évi 100-150 ezer ko-
rona. Ehhez jönnek a felnőtt csapat és az
egyesület kiadásai. Csak mellékesen jegy-
zem meg: arról nem is álmodhatunk, hogy
komolyabb összegért játékost vásárolhas-
sunk. Az egyesület működéséhez minden
segítségre szükségünk van, legyen az a-
nyagi vagy erkölcsi. Már évek óta tapasz-
taljuk, hogy az önkormányzatnak csapata-
ink teljesítménye szívügye, mert anyagi-
lag támogat. Ígéretet kaptunk, hogy ebben
az évben nagyobb lesz ez a támogatás. De
szívesen fogadjuk a szponzorok és a szur-
kolók támogatását is. Tudatosítani kell, hogy
csapataink mérkőzéseikkel tömegeknek
biztosítják a szórakozást, kikapcsolódást. 

Köszönöm a beszélgetést.

Ősszel az ipolysági focisták jól szerepeltek az V. ligában

Ipolyságon családi ház eladó.
Érdeklődni a következő telefon-
számokon lehet: 036/7412664 vagy
036/7413377.

Morvay Imre


