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22 év után ismét verseny-
szerűen fociznak Gyerken

Gyerk kisközségben 340 la-
kos él. Csupán 5 km-re fekszik a
község Ipolyságtól, melynek
több mint húsz évig falurésze
volt. A lakosság kérésére azon-
ban 1998-ban ismét önálló lett a
község. Azóta Nagy Géza pol-
gármester irányítása mellett
egyre szebb eredményeket tud-
nak felmutatni a falufejlesztés, a
kultúra és a sport terén is. Öröm-
mel vettük tudomásul, hogy jú-
liusban hivatalosan megalakult a
sportszervezet labdarúgó szak-
osztálya, és benevezett a lévai
járási bajnokság III. osztályába.
Egyébként a foci Gyerken több
mint 60-éves múltra tekint visz-
sza: többek között Csille István,
Bolgár Sándor, Máté Ferenc ne-
ve fémjelzi a gyerki labdarúgás
múltját. Szép eredményeket ér-
tek el a gyerki focisták 1960-ig a
volt Ipolysági járásban, majd ezt
követően a Lévai járás IV. és III.
osztályában. 1982-ben jelent-
keztek ki a járási bajnokságból,
mert sérelem érte a csapatot: a
csekei játékvezető ajánlására a
járási szövetség megismételtette
győztes hazai mérkőzésüket, így
nem kerülhettek fel az óhajtott
II. osztályba. Ez nagy csalódást
váltott ki a községben, a játéko-
sok és a szurkoló kedvét szegte.
A játékosok azonban sikeresen
szerepeltek például Paláston,
Nagytúron, Felsőszermeréden,
Tompán és a többi szomszédos
egyesületben. A labdarúgópá-
lyát továbbra is gondozták, rend-
szeresen kaszálták, az úgyneve-
zett öregfiúk évente 5-6 alka-
lommal pályára léptek hazai és
magyarországi öregfiúk ellen.
Az utolsó hat évben hat alka-
lommal hódították el az öregfiúk
kupáját, amelyet a községi hiva-
talban őriz Nagy Géza polgár-
mester, és büszke a fiúk teljesít-

ményére. Augusztus 28-án egyéb-
ként ismét megszervezték a
nagyszabású öregfiúktornáját,
amelyen Nagyoroszi, Sződ, Fel-
sőszemeréd és a hazai együttes
vett részt.

Ottjártamkor Nagy Géza pol-
gármester örömmel újságolta,
hogy eddig a községi hivatal 50
ezer korona értékben vásárolt
két garnitúra felszerelést, lab-
dákat a csapat részére. A pályát
szeptember 15-ig körülkertítik,
elkészítik a pálya szélén a korlá-
tokat. Minden munkanélkülit
bevontak a felújítási munkála-
tokba. Lelkesedéssel fáradoznak
azon, hogy Gyerk sportszerve-
zetének ismét rangos neve le-
gyen a Lévai járásban. Néhány
ipolysági játékossal is kiegészí-
tették a keretet. Az új vezetőség
ezekre a játékosokra számíthat
Gyerken: Harna Sándor, Hočák
Tamás, Zsóka Ferenc, Varga
Gábor, Klapal Roland, Zolnai
Tamás, Péli Erik, Vrábel Ta-
más csapatkapitány, Péli Zsolt,
Holosz Tibor, Breza Zsolt, No-
ciar Ervin, Saláta Norbert,
Bodonyi Péter és Sztanko Nor-
bert. A vezetőségi tagok /Hu-
sárik Peter csapatvezető, Bá-
lint Péter titkár, Halász Gábor
edző és Stehlík István pénz-
tárnok/ minden tekintetben szá-
míthatnak Nagy Géza polgár-
mester segítségére is. Minden
gyerki sportoló bízik abban,
hogy rövid időn belül jelentkez-
nek majd a sportszervezet
szponzorai is. A négy lejátszott
bajnoki mérkőzésen a gyerki
labdarúgók bizonyították: min-
den esélyük megvan arra, hogy a
bajnoki táblázat élén végezze-
nek.

Szöveg és fotó: 
Belányi János

Kulka János Ipolyságon 

Több hónapos egyeztetés
után dr. Hunčík Péter meghí-
vására az Ipolyság Város Pe-
csétje alapítvány szervezé-
sében július 24-én fellépett vá-
rosunkban Kulka János. Dal-
estjére a Menora Saag Cent-
rum Artis zsinagógában került
sor. Az ipolysági származású
népszerű színész – és egyre
gyakrabban énekes is – ismert

magyar slágereket, filmdalo-
kat és több francia sanzont
énekelt, néhányat franciául is.
A dalokat élvezetes, sokszor
emotív, összekötő szöveggel
ívelte át, érintve ipolysági gyö-
kereit és édesapját is. A zenei
alapot egy általa hozott CD
szolgáltatta, a művész szavai
szerint így a közönség teljes
zenekari hangzást kap.

A jelenlévők soraiban igen

sűrűn volt képviselve az
idősebb generáció, ami egyér-
telműen arra utal, hogy a Kul-
ka név máig is él az ipolysá-
giak tudatában. Az előadás
végén, a közönség nagy örö-
mére, Kulka János ígéretet
tett, hogy következő cédé-
jének előbemutatója Ipoly-
ságon lesz. A koncert töbszö-
rös ráadás után ért véget, és

ekkor Kulka Jánost körül-
vették rajongói és a családját
ismerő régi ságiak, hogy né-
hány mondatot válthassanak a
művésszel. A nagy sikerű fel-
lépésnek több mint száz néző-
je-hallgatója volt. Az est be-
vételével Kulka János támo-
gatni kívánta a város további
kulturális életét.
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