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HONTIANSKE LISTYaugust 20048

Kto s kým v auguste

V. liga

1. k. Šahy – Čajkov 1. kolo – 1. aug., 17.00
2. k. Dolný Ohaj – Šahy 2. kolo – 8. aug., 17.00
3. k. Šahy – Palárikovo 3. kolo – 15. aug., 16.30
4. k. Marcelová – Šahy 4. kolo – 22. aug., 16.30
5. k. Šahy – Tvrdošovce 5. kolo – 29. aug., 16.30

IV. liga – dorast III. liga – žiaci

1. k. Šahy – Vráble   /1.8./ Želiezovce – Šahy /31.7./
2. k. Šamorín – Šahy   /8.8./ Šahy – Dvory n. Ž. /7.8./
3. k. Šahy – D. Streda B /15.8/ Andovce – Šahy /14.8./
4. k. Nitra C – Šahy   /22.8./ Šahy – Bánov /21.8./
5. k. Šahy – Tvrdošovce /29.8./ Sv. Peter – Šahy /28.8./

Oblastné majstrovstvá

1. k. H. Túrovce – Demandice St. Tekov – Plášťovce
2. k. Keť – Horné Túrovce Plášťovce – Vrbica
3. k. H. Túrovce – P. Ruskov Podlužany – Plášťovce
4. k. H. Túrovce – Dolný Pial Plášťovce – Kozárovce
5. k. St. Tekov – H. Túrovce Kalinčiakovo – Plášťovce

1. k. H. Túrovce – Demandice 1. kolo –  1. aug.,  17.00
2. k. Demandice – Dolný Pial 2. kolo –  8. aug.,  17.00
3. k. St. Tekov – Demandice 3. kolo – 15. aug., 16.30
4. k. Demandice – H. Vrbica 4. kolo – 22. aug., 16.30
5. k. Podlužany – Demandice 5. kolo – 29. aug., 16.30

Oblastné majstrovstvá – II. trieda

1. k. Farná – V. Túrovce N. Tekov – Ip. Úľany
2. k. Čata – Veľké Túrovce Ip. Úľany – Kuraľany
3. k. V. Túrovce – Pukanec Bory – Ipeľské Úľany
4. k. Lok – Veľké Túrovce Ip. Úľany – Vyškovce n.I.
5. k. V. Túrovce – V. Ďúr Santovka – Ip. Úľany

1. k. Vyškovce n. I. – Lok 1. kolo –  1. aug.,  17.00
2. k. V. Ďúr – Vyškovce n. I. 2. kolo –  8. aug.,  17.00
3. k. Vyškovce n. I. – H. Trsťany 3. kolo – 15. aug., 16.30
4. k. Ip. Úľany – Vyškovce n. I. 4. kolo – 22. aug., 16.30
5. k. Vyškovce n. I. – Bátovce 5. kolo – 29. aug., 16.30

Oblastné majstrovstvá – III. trieda – juhovýchod

1. k. Malé Ludince – Tešmak Hronovce – Ip. Sokolec
2. k. Ip. Sokolec – Tešmak Ipeľský Sokolec – Tešmak
3. k. Tešmak – Slatina-Hrkovce Pastovce – Ip. Sokolec
4. k. Tupá – Tešmak Ip. Sokolec – Slatina-Hrkovce
5. k. Tešmak – Hronovce Hokovce – Ip. Sokolec

1. k. Pastovce – Tupá Hokovce – Slatina-Hrkovce
2. k. Hronovce – Pastovce Tupá – Hokovce
3. k. Pastovce – Ip. Sokolec Hokovce – Hronovce
4. k. Pastovce – Hokovce Pastovce – Hokovce
5. k. M. Ludince – Pastovce Hokovce – Ip. Sokolec

Normálne?

1. k. Hokovce – Slatina-Hrkovce
2. k. Slatina-Hrkovce – M. Ludince
3. k. Tešmak – Slatina-Hrkovce
4. k. Ip. Sokolec – Slatina-Hrkovce
5. k. Slatina-Hrkovce – Tupá

1. k. Pastovce – Tupá 1. kolo –  1. aug., 14.00
2. k. Tupá – Hokovce 2. kolo –  8. aug., 14.00
3. k. M. Ludince – Tupá 3. kolo – 15. aug., 13.30
4. k. Tupá – Tešmak 4. kolo – 22. aug., 13.30
5. k. Slatina-Hrkovce – Tupá 5. kolo – 29. aug., 13.30

Mgr. Gabriel Szikora

Opäť je tu leto. Je, aké je, ale
je naše. Prečo práve leto by bolo
pre nás lepšie než všetko iné?

Leto je tu. Na pozemkoch,
v záhradách dozrievajú plody
a pestovatelia sa hrdo pozerajú
na ovocie svojej snahy. V ich
srdciach však hniezdi aj trocha
obavy. Koľko strát stihne ich
drinou a potom vypestovanú
úrodu? Nemyslia tu však na stra-
ty spôsobené krupobitím, ne-
časom či škodcami. Myslia na
úplne niečo iné – na škody,
spôsobené dvojnohými škod-
cami. Práve títo paraziti spô-
sobujú najviac škody v hospo-
dárstvach v poslednom čase.
Hlboko pod sociálnou úrov-
ňou žijúce  indivíduá nehľadia
na ploty, na čas zretia či na
vlastnícke práva. Prichádzajú
ako kobylky a berú všetko, čo
im príde pod ruku. Zrelé či ne-
zrelé, koho to zaujíma? V ob-
chode nie je schopný si to kú-
piť a tu ho čaká prestretý stôl.
Ešte k tomu zadarmo. Prinaj-
horšom za cenu pár minút stra-
chu. Za toľko to stojí! Majiteľ
by ho však pritom utopil naj-
radšej v lyžičke vody. Úprim-
ne ľutujem sociálne bezvlád-
nych ľudí, čo je pravda, hoci aj

z mojej záhrady už pobrali čo-
to. Ak zoberie toľko, čo potre-
buje k obedu, človek je schop-
ný aj oko prižmúriť, ale ak si 
s pobraným vyjde na trho-
visko, aby si zarobil na alkohol
či cigarety, to už v človeku
zvyšuje adrenalín. Malozáhrad-
kári pestujú pre vlastnú potre-
bu do budúcej úrody a keď im
niekto „sprivatizuje” ich celo-
ročnú potrebu, niet dôvodu sa
čudovať, že sa mu nožík vo
vrecku otvorí. Na právne rie-
šenie možnosti nemá, svoj-
voľne si účty vybavovať ne-
smie, svoje vlastníctvo nemô-
že chrániť za každú cenu –
jednoducho má zviazané ruky.
Môžeme sa potom čudovať na
veľkom počte neobrábaných
pozemkov? Už iba to chýba,
aby tí darmožráči dali na súd
vlastníkov týchto pozemkov
za neoprávnené skracovanie
ich „príjmov”.

Pozemok už ani ja neobrá-
bam, ale by som mal jednu po-
nuku pre zaujatých: ponúkam
im ho. Nech si ho obrobia, nech
v ňom pestujú, ja si pre úrodu
pôjdem sám!

Július Belányi

Predám rodinný dom, 2 izby s príslušenstvom a
záhradou v Preseľanoch nad Ipľom 26. Cena dohodou. 

Inf.: 036/741 28 28


