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A szerkesztőség álláspontja nem mindenben azonos az újságban közöltekkel. A kéziratok szerkesztésének, esetleges rövidíté-
sének jogát fenntartjuk. A hirdetések tartalmáért és nyelvhelyességéért felelősséget nem vállalunk.

Az ipolysági asztaliteniszezők sikerei

Az utóbbi évek asztalite-
nisz-sikereiről, a jövőbeni
tervekről beszélgettem ifj.
Gáspár Lászlóval, a csapat
edzőjével és vezetőjével.

Hogyan értékeli az asz-
talitenisz múltját?

– Ipolyságon nagy hagyo-
mánya van az asztalitenisz-
nek. Szívesen emlékszem az
1980/81-es és az 1988/89-es
évadra, amikor csapatunk a
szlovák nemzeti bajnokság-
ban szerepelt. Ezután vissza-
estünk a kerületi bajnokság-
ba. 1989-ben az egyesület vezetőségének
beleegyezésével Eperjesre igazoltam, mert
magasabb szinten akartam játszani. 1995-
ben visszajöttem Ipolyságra, de egy évvel
később Komáromba kerültem, ahol vendég-
játékosként szerepeltem az extraligában.
Az ott töltött évek során jó baráti kapcso-
lat alakult ki a játékosokkal, aminek az lett
az eredménye, hogy 2004 szeptemberében
sikerült Ipolyságra hozni az extraligát. Ko-
márom és Ipolyság asztalitenisz-csapatai
egyesültek, és jelenleg PK Komárno – TJ
Šahy néven szerepelnek a bajnokságban

Kik alkotják a csapatot?
– Komáromból ketten, Ipolyságról raj-

tam kívül Otrekal Róbert és Bohumil
Hrabský játszik a csapatban. A keretben
egyébként hét játékos szerepel. A bajnok-
ság minden itthoni mérkőzését Ipolyságon
játsszuk. A  B és C közös csapatok Komá-
romban játsszák a bajnoki mérkőzéseket.

Milyen eredményeket értek el az ext-
raligában?

– Eddigi eredményeink hűen tükrözik
a bajnokságban szereplő csapatok erővi-
szonyát. Idegenben két alkalommal győz-
tünk: Tvrdošín/Nižná csapata ellen 10:4-
re, Topoľčany ellen 8:6-ra. Itthon Rozsnyó
ellen 7:7-es döntetlent értünk el.  Létfontos-
ságú mérkőzésekre került sor január 29-
én és 30-án Ipolyságon: Tvrdošín/Nižná csa-
patát 8:6-ra legyőztük, Ružomberok ellen
pedig 7:7-re végződött a mérkőzés. Febru-

ár 12-én Michalovcében nagyszerűen sze-
repeltünk, mert az erős ellenfél otthonában
7:7-es döntetlent értünk el. Másnap Rozs-
nyón 10:4-re kikaptunk. Utolsó két mérkő-
zésünkre február 26-án és 27-én Ipolysá-
gon került sor. Itthon, sajnos, a szerencse
kissé elpártolt tőlünk: nagy küzdelemben
ugyan, de 10:4-re kikaptunk Topoľčanytól,
Čadcától pedig 8:6-ra. Így az extraligában
szereplő 10 csapat közül a táblázat 8. he-
lyén végeztünk, ami azt jelenti, hogy tovább-
ra is az extraligában szerepelhetünk.

Köztudott, hogy ifj. Gáspár László nem-
csak az extraligában szerepel eredmé-
nyesen, hanem a paralimpiai játékokon
is. Milyen eredményekkel dicsekedhet?

– Az eddigi legnagyobb sikert az athéni
paralimpián értem el, ahol egyéniben az el-
ső helyen végeztem, ami aranyérmet jelen-
tett számomra. 2000-ben Sydneyben csa-
patban ezüstérmet, 1996-ban Atlantában
pedig egy ezüst- és két bronzérem került
a tarsolyomba, ami azt jelenti, hogy már
mindenféle érmet nyertem, összesen 5 é-
rem tulajdonosa vagyok.

Lehetőségek, kilátások, tervek?
– Mivel rendszeresen foglalkozom a fia-

talok nevelésével, tervezzük ifjúsági és fel-
nőtt csapatok nevezését a járási bajnokság
küzdelmeibe, immár Saag SE Ipolyság né-
ven. A kilátásokról és az elképzelésekről
nagyon nehéz beszélni, mert minden az a-
nyagi lehetőségeken múlik. Ha volna pén-

zünk, kellene még egy tőlem
jobb játékos, és akkor akár
az élmezőnyben is végezhet-
nénk. Azon fáradozom, hogy
e cél megvalósításához szük-
séges anyagiakat valamilyen
módon sikerüljön megszerez-
ni. Harcoltam a támogatáso-
kért a múltban is, és a jövő-
ben is ezt fogom tenni. A
Szlovák Paralimpiai Szövet-
ségen keresztül intézem a tá-
mogatást egy 26 éves duna-
szerdahelyi elsőligás játé-
kosért, aki szerepelt a para-

limpián is. Ha megkezdjük a felkészülést
a pekingi paralimpiára – erre jönne a támo-
gatás –, akkor az említett játékos közremű-
ködésével akár az extraliga 3. helyén is vé-
gezhetnénk.

Kik támogatják az asztaliteniszezőket?
– Legnagyobb támogatónk az ipolysági

önkormányzat és az Energo-Bytos. Hazai
mérkőzéseinket föleg a város éttermei /Bie-
ta, Bovi, Olympia/, vállalkozók /Ekostav/
és egyéb intézmények támogatják. Mun-
kámhoz nagy segítséget kapok édesapám-
tól, valamint a szakosztály vezetőjétől,
Gál Imrétől is.

Milyen a mérkőzések látogatottsága?
– Meghívókat küldünk a vállalkozók-

nak és a Prima noviny járási újságon ke-
resztül megszólítottuk a nézőket is. Általá-
ban 40-50 néző jön el egy-egy mérkőzésre,
ahol a játékosokkal, bírókkal, rendezőkkel
együtt mintegy 70 személy szokott lenni a
teremben. Ettől sokkal többen el sem fér-
nének, ha az adott feltételeket be akarjuk
tartani.

A nagyszerű eredményekhez gratu-
lálunk, és további sok sikert kívánunk.

– Köszönjük, és továbbra is várjuk az
asztaliteniszt szerető nézők és vállalkozók
támogatását, hogy a jövőben még nagyobb
sikerekkel örvendeztethessük meg Ipoly-
ság sportszerető lakóit.

Köszönöm a beszélgetést.
Kajtor Pál

Az asztalitenisznek Ipolyságon nagy hagyománya van. Már
a múlt század harmincas éveiben volt egy nagyon híres csapata,
amely kimagasló eredményeket ért el. A második világháború
után az asztalitenisz-csapat a kerületi versenyekben szerepelt,
majd következett a visszaesés időszaka.

A Slovan Sportegyesület keretében 1962-ben került sor az
asztalitenisz-szakosztály újraindítására. A rendszeres edzések,

a fiatal sportolók nevelése meghozta gyümölcsét. A többéves
szorgalmas munka után a csapat a szlovák nemzeti bajnokság
élvonalába került. A szép sikerek, jó eredmények után ismét
megtorpanás, visszaesés következett. 1992-ben az asztaliteni-
szezők kiváltak a Slovan SE-ből, és Saag SE, Ipolyság /TJ
Saag Šahy/ néven új sportszervezetet hoztak létre, mely az asz-
talitenisz, a karate és a teniszszakosztályokat egyesíti.

http://www.sahy.sk

