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Ipolyszakálloson javulást várnak

Ipolyvisk labdarúgói ismét a II. osztályban

Ipolyszakállos, a közel ezer lelket
számláló község futballcsapata több
mint 80 éves múltra tekint vissza. A
2003/2004-es bajnoki évad viszont
nem aranybetűkkel kerül a csapat
krónikájába: a járási bajnokság III.
osztályában a tíz induló közül csupán
a 8. helyen végeztek. Három évvel

ezelőtt még a járási I. osztályban sze-
repeltek, azóta viszont egyre lejjebb
csúsznak. A fiatal tehetségek jobb
anyagi feltételeket keresve továbbáll-
nak, Deménden, Lontón, Ipolyvisken
fociznak. A mezőgazdasági szövet-
kezet megszűnte után az anyagi felté-
teleket már csak az önkormányzat

igyekszik biztosítani: a bajnoki mérkőzésekre térí-
tésmentesen biztosítja Gasparik Kálmán mérnök,
polgármester a diák-, az ifi- és a felnőtt csapat ré-
szére a községi hivatal autóbuszát, és szükség ese-
tén a felszerelést is ők vásárolják. A sportpálya kö-
rülkerített, gondozott, korszerű öltözőket is építet-
tek – tehát adottak a lehetőségek a jobb eredmények
elérésére.

A csapat irányítását több mint 40 éve Urbán
Béla elnök végzi, segítői id. Király László, Gre-
gorovič Károly, Gasparik Géza, Szabó Endre és
Zimermann Géza, aki a diák- és az ificsapatot
edzi. Igyekeznek megoldást találni, hogy a tehetsé-
ges fiatal labdarúgók elvándorlását megakadályoz-
zák, mert az utánpótlásra szeretnének alapozni,
hogy mihamarább feledhessék a tavalyi sikertelen
évadot. A felnőtt csapatot is megerősítették, miután
néhányan visszatértek a keretbe. Így az őszi idény-
ben a következő játékosok képviselik az ipolysza-
kállosi színeket: Balázs Krisztián, Hegedűs Zol-
tán, Pintér Vilmos, Balázs László, László Tibor,
Pavlík Adrián, Randuska Csaba, Szeder Béla,
Baka Zoltán, Tóth István, Gubis Attila, Andri-
kovics Tihamér, Péli Ákos, Ozsvald Arnold, Cel-
lahó Tamás, Suba István és Mácsik Imre.

Céljuk, természetesen, hogy ismét bejussanak a
területi /járási/ bajnokság II. osztályába.

Ipolyvisken, a mintegy 700 lelket számláló ha-
tár menti községben több mint 50 éve a labdarúgás
a legközkedveltebb sportág. Húsz éven keresztül
szerepeltek a járási élmezőnyben, sőt az 1958–1960-
as időszakban a Közép-szlovákiai kerület járások
közti bajnokságában is szép eredményeket értek el.
Akkor még az Ipoly partján kergették a bőrt, és
tavasszal – az Ipoly áradása miatt – sokszor hetekig
„szüneteltetni” kellett a focit. Ezért a 60-as évek
végén új sportpályát építettek, ami ma is a község
büszkesége. Az 50 regisztrált tagot számláló sport-
egyesület csapata színvonalas focit játszik, egy-egy
mérkőzésükre több mint száz néző is eljár.

2002 novemberében különféle vétségek miatt a
csapatot kizárták a II. osztályból. Ez bizony nagy
érvágás volt, amit – meggyőződésük szerint – nem
érdemeltek meg. A féléves „kötelező pihenő” alatt
az új vezetőség elgondolkodott a hogyan továbbon,
azon, miképp kerülhetnek vissza ismét az élme-
zőnybe. Az új, megfiatalított vezetőség és Matyó
István polgármester közbenjárásával sikerült meg-
újítani az egyesület tevékenységét. Továbbra is
gondozták, kaszálták a pályát, új felszerelést és lab-
dákat vásároltak, a felnőtt csapat mellett diákcsa-
patot is létrehoztak, és 2003 őszén mindkét csapa-
tot benevezték a járási bajnokságba. A siker nem
váratott sokáig magára. De erről már ifj. Urblík
László elnök és edző, valamint ifj. Kovácsik Ernő
csapatvezető nyilatkozott.

– Ipolyvisk labdarúgói bebizonyították, hogy az
élmezőnyben van a helyük. Konszolidált, ütőképes
csapatot hoztunk létre egy-két vendégjátékos sze-
repeltetésével. 18 bajnoki mérkőzésből 13 győze-
lem, két döntetlen és csupán 3 vereség, 54:21-es
gólarány. 41 ponttal nyertük a bajnokságot, míg a

második helyen végzett Sikenica
csupán 32 pontot szerzett. Jól szere-
pelt a dr. Borka Pé-ter és
Köpönczei János irányította diákc-
sapat is. Sokat segít a vezetőségi
tagok közül még Székely Attila és
Péli Zoltán. Matyó István polgár-
mester minden dicséretet és köszöne-
tet megérdemel, mert minden tekin-
tetben támogatja a csapatokat: jelen-
leg négy garnitúra felszereléssel és
egy tucat labdával rendelkezünk.

Ami céljainkat illeti: a legjobb
négy-öt csapat között szeretnénk vé-
gezni, mert játékoskeretünk erős, ta-
pasztalt, jól edzett játékosokból áll, a-
kik mind itthon, mind idegenben a

közismert „ipolyviski szívvel” küz-
denek. Csapatunk a nyár folyamán már
összekovácsolódott, és „harcias szel-
lemben” várjuk az ellenfeleket –
nemcsak a játékosaink, hanem szur-
kolóink is.

A bajnokcsapat tagjai: Krizsan
Róbert, Püspöky István, Csala Im-
re, Vámos István, Berényi László,
Baráti Péter, Kovácsik Péter, Ko-
vácsik Ernő, Gálik László, Marek
Kluka, Urbán István, Tóth Zsolt,
Stanislav Hudec, Barták Péter, Ba-
li Lajos, Hriagyel Norbert és Péli
Zsolt.
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