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Ki k ivel  augusztusban Normál is?

V. liga

1. f. Ipolyság – Čajkov 1. ford. – aug.  1.,  17.00
2. f. Dolný Ohaj – Ipolyság 2. ford. – aug.  8.,  17.00
3. f. Ipolyság – Palárikovo 3. ford. – aug. 15., 16.30
4. f. Marcelová – Ipolyság 4. ford. – aug. 22., 16.30
5. f. Ipolyság – Tvrdošovce 5. ford. – aug. 29., 16.30

IV. liga – ificsapat                  III. liga – diákcsapat

1. f. Ipolyság – Vráble /8.1./   Želiezovce – Ipolyság/7.31./
2. f. Šamorín – Ipolyság /8.8./   Ipolyság – Dvory n. Ž. /8.7./
3. f. Ipolyság – D. Streda B /8.15./ Andovce–Ipolyság /8.14./
4. f. Nitra C – Ipolyság /8.22./ Ipolyság – Bánov /8.21./
5. f. Ipolyság – Tvrdošovce /8.29./ Sv.Peter–Ipolyság /8.28./

Területi bajnokság

1. f. Felsőtúr – Deménd St. Tekov – Palást
2. f. Keť – Felsőtúr Palást – Vrbica
3. f. Felsőtúr – P. Ruskov Podlužany – Palást
4. f. Felsőtúr – Dolný Pial Palást – Kozárovce
5. f. St. Tekov – Felsőtúr Kalinčiakovo – Palást

1. f. Felsőtúr – Deménd 1. ford. – aug. 1., 17.00
2. f. Deménd – Dolný Pial 2. ford. – aug. 8., 17.00
3. f. St. Tekov – Deménd 3. ford. – aug. 15., 16.30
4. f. Deménd – H. Vrbica 4. ford. – aug. 22., 16.30
5. f. Podlužany – Deménd 5. ford. – aug. 29., 16.30

Területi bajnokság – II. osztály

1. f. Farná – Nagytúr N. Tekov – Ipolyfödémes
2. f. Čata – Nagytúr Ipolyfödémes – Kuraľany
3. f. Nagytúr – Pukanec Bory – Ipolyfödémes
4. f. Lok – Nagytúr Ipolyfödémes – Ipolyvisk
5. f. Nagytúr – V. Ďúr Santovka – Ipolyfödémes

1. f. Ipolyvisk – Lok 1. ford. – aug.  1.,  17.00
2. f. V. Ďúr – Ipolyvisk 2. ford. – aug.  8.,  17.00
3. f. Ipolyvisk – H. Trsťany 3. ford. – aug. 15., 16.30
4. f. Ipolyfödémes – Ipolyvisk 4. ford. – aug. 22., 16.30
5. f. Ipolyvisk – Bátovce 5. ford. – aug. 29., 16.30

Területi bajnokság – III. osztály – délkeleti csoport

1. f. Malé Ludince – Tesmag Egeg – Szalatnya-Gyerk
2. f. Ipolyszakállos – Tesmag Tompa – Egeg
3. f. Tesmag – Szalatnya-Gyerk Egeg – Hronovce
4. f. Tompa – Tesmag Ipolypásztó – Egeg
5. f. Tesmag – Hronovce Egeg – Ipolyszakállos

1. f. Ipolypásztó – Tompa Hronovce – Ipolyszakállos
2. f. Hronovce – Ipolypásztó Ipolyszakállos – Tesmag
3. f. Ipolypásztó – Ipolyszakállos Ipolypásztó – Ipolyszakállos
4. f. Ipolypásztó – Egeg Ipolyszakállos – Szalatnya-Gyerk
5. f. M. Ludince – Ipolypásztó Egeg – Ipolyszakállos

1. f. Egeg – Szalatnya-Gyerk Ipolypásztó – Tompa
2. f. Szalatnya-Gyerk – M. Ludince Tompa – Egeg
3. f. Tesmag – Szalatnya-Gyerk M. Ludince – Tompa
4. f. Ipolyszakállos – Szalatnya-Gyerk Tompa – Tesmag
5. f. Szalatnya-Gyerk – Tompa Szalatnya-Gyerk – Tompa

1. ford. – aug. 1., 14.00
2. ford. – aug. 8., 14.00
3. ford. – aug. 15., 13.30
4. ford. – aug. 22., 13.30
5. ford. – aug. 29., 13.30

Szikora Gábor

Újra itt a nyár. Olyan, ami-
lyen, de a miénk. Miért is len-
ne éppen a nyár jobb számunk-
ra, mint bármi más?

Itt a nyár. A földeken, a
kertekben érnek a termények,
a termelők dagadó keblekkel
szemlélik munkájuk gyümöl-
csét. Szívükben azonban mo-
toszkál egy kis félsz is. Meny-
nyi híja lesz majd az izzadtsá-
gos, fárasztó munkával meg-
termelt termésnek? No nem a
jégverés, orkánszerű viharok
vagy a kártevők által okozott
veszteségekre gondol éppen.
Egészen másra – a kétlábú
„kártevőkre”. Ezek az élős-
ködők okozzák évente a legte-
temesebb károkat a gazdasá-
gokban. A mélyen a szociális
szint alatt tengődők bizony
nem néznek kerítést, érési
időt, tulajdonjogot. Jönnek,
mint a sáskák, visznek mindent,
ami éppen mozdítható. Érett,
nem érett, kit érdekel! Az üz-
letben nincs módja megvenni,
emitt meg terített asztal várja.
Ingyen. Esetleg egy pár perc
félelem árán. Annyit meg meg-
ér! Hogy a tulajdonos legszí-
vesebben rárogyasztaná az e-
get, az őt abszolúte nem érdek-
li. Sajnálom a szociálisan ma-
gatehetetlen embereket, őszin-
tén mondom, bár nekem is sok

mindent tüntettek el már a ker-
temből annak idején. Ha az e-
bédre valóját szerzi meg vele,
még talán szemet is huny fe-
lette az ember, de ha a megszer-
zett zsákmánnyal a piacra megy,
hogy italra, cigarettára való-
hoz jusson, az bizony már
megmozgatja az emberben az
adrenalint. A kiskerttulajdonos
/túlnyomó többségben/ saját
szükségletre termel a követke-
ző termésig, s ha az évi szük-
ségletét néhány gazember ha-
szonszerzési vágyból elviszi,
csuda-e, ha kinyílik a zsebé-
ben a bicska? Jogorvoslásra
nincs lehetősége, önkényesen
nem bíráskodhat, tulajdonát
nem védheti meg bármi áron –
egyszerűen ki van szolgáltat-
va. Csodálkozhatunk tehát a
parlagon heverő földek soka-
ságán? Már csupán az hiány-
zik, hogy a haszonszerzők és
az ingyenélők az ilyen elha-
nyagolt földek tulajdonosait
bepereljék „betevőjük” jogta-
lan megfosztásáért!

Az én földem is parlagon
hever, de felajánlok egy meg-
oldást az érdekelteknek: ren-
delkezésükre bocsátom a földet.
Dolgozzák meg, termeljenek
benne, s majd én betakarítom a
termést!

Belányi Gyula

Az Ipolysági Városi Könyvtár

nyári nyitvatartási ideje

/2004. július 1-jétől augusztus 31ig/

Hétfő szünnap
Kedd 13.00 – 16.00
Szerda, csütörtök 8.30 – 11.30 13.00 – 16.00
Péntek 13.00 – 16.00

Eladó kétszobás családi ház kerttel Pereszlényben.
Ár megegyezés szerint. Tel.: 036/7412828.


