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TJ Vyškovce nad Ipľom opäť v II. triede

Vo Vyškovciach nad Ipľom žije
necelých 700 obyvateľov, z ktorých
50 je aktívnym členom telovýchovnej jednoty /TJ/. V obci sa už vyše
50 rokov hrá futbal. V r. 1958–60
dokonca v tzv. medziokresnej súťaži
Banskobystrického kraja, potom vyše 20 rokov v najvyšších súťažiach
Levického okresu. Vtedy za loptou
behali ešte na brehu neregulovaného
Ipľa a niekedy futbalisti museli mať
aj niekoľkotýždňovú „pauzu”. V ro-

koch 1965–68 si v strede obce svojpomocne vybudovali nový športový
areál, ktorý slúži dodnes. Na jeseň
2002 družstvo z II. triedy oblastných
majstrovstiev po troch nežiaducich
incidentoch vylúčili zo súťaže.
Nastali krušné mesiace: hľadali
sa vinníci, ktorí tento stav zapríčinili. Pol roka stačilo športovcom a
priateľom futbalu a zvolili nový, omladený výbor, získali pár hráčov zo
Šiah i Demandíc a družstvo značne

omladili. Nový výbor s obecným zastupiteľstvom
na čele so starostom Štefanom Matyóom si vytýčili
smelý cieľ: o rok znovu priviesť družstvo do II. triedy.
Na jeseň 2003 mužstvo nastúpilo do súťaže III.
triedy celkom skonsolidované a vyrovnané a pod
vedením Ladislava Urblíka ml. /bývalého hráča,
hrajúceho trénera a predsedu v jednej osobe/ dokázalo, že II. trieda je pre nich prisúdená: z 18 zápasov
13-krát zvíťazili, dvakrát remizovali a len tri razy
odchádzali z ishrika porazení. Získali 41 bodov /skóre 54:21/, kým druhá Sikenica len 32 bodov. Veľmi
dobre sa uviedli aj žiaci, ktorí pod vedením MVDr.
Petra Borku boli prekvapením súťaže.
Obnovili a patrične vylepšili aj obliekáreň, celú
dobu sa aktívne starali o ihrisko /zavlažovali a kosili
trávu/ a v auguste sa s veľkým elánom pustia zase do
bojov v II. triede.
Majstrovský titul v juhovýchodnej skupine III.
triedy vybojovali nasledovní hráči: Róbert Križan,
Štefan Püspöky, Imrich Csala, Štefan Vámos,
Ladislav Berényi, Peter Baráti, Peter Kovácsik,
Ernest Kovácsik, Ladislav Gálik, Marek Kluka,
Štefan Urbán, Zsolt Tóth, Stanislav Hudec, Peter
Barták, Ľudovít Bali, Norbert Hriadel a Zsolt
Péli.

V Ipeľskom Sokolci uzavreli najhoršiu futbalovú sezónu
Vo vyše 80-ročnej histórii futbalového klubu
TJ Ipeľský Sokolec bola sezóna 2003/2004 jednou
z najhorších: družstvo skončilo na 8. mieste /z 10/,
keď v 18 majstrovských zápasoch vyhrali len päťkrát, štyrikrát remizovali a deväťkrát opúšťali
ihrisko s prehrou. Je to pre priaznicov ipeľskosokolského futbalu veľké sklamanie. Po zániku
poľnohospodárskeho družstva klub zostal bez
sponzorov. Jedine samospráva na čele so starostom Ing. Kolomanom Gasparíkom poskytuje
pomoc: družstvám zabezpečuje obecný autobus na
dopravu hráčov. Na zápasy chodí už len sotva 50
fanúšikov, hoci predtým ich bolo na zápasoch II. i
I. triedy vyše 200.
Futbalový klub síce vychováva talentovaných
hráčov /majú aj žiacke, aj dorastenecké družstvo/,
ktorí ale po dovŕšení dospelého veku utekajú kade
ľahšie do iných, prospievajúcich klubov, kde sú
lepšie materiálne podmienky. Ich najlepší hráči
hrajú teraz za TJ Demandice, Lontov, Vyškovce
nad Ipľom a pod. Veľmi ťažko si vedia udržať
hráčov, ale na druhej strane aj hráčom chýba chuť
a elán reprezentovať svoju rodnú obec. Aj fanúšikovia sú letargickí, už ich nezaujíma osud futbalového družstva ako predtým.
Napriek tomu členovia výboru – Adrián
Pavlík /pokladník/, Ladislav Király st., Karol
Gregorovič, Andrej Szabó, Gejza Gasparik, ne-

únavný Vojtech Urbán, ktorý už vyše 40 rokov je predsedom klubu –
spolu s trénerom žiakov Gejzom Zimermannom sú odhodlaní urobiť
všetko za väčší úspech ipeľskosokolského futbalu, aby v nastávajúcej sezóne v juhovýchodnej skupine III.
triedy oblastných majstrovstiev lepšie obstáli. Pokúsi sa o to hráčsky káder v zložení: Kristián Balázs, Zoltán Hegedűs, Viliam Pintér, Ladi-

slav Balázs, Tibor László, Adrián
Pavlík, Csaba Randuska, Tihamér
Andrikovics, Arnold Cellahó, Tomáš Cellahó, Vojtech Szeder, Zoltán Baka, Štefan Tóth a Attila Gubis.
/Poznatky z rozhovoru s Ladislavom Királyom st., skúseným funkcionárom a bývalým aktívnym futbalovým rozhodcom/.
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