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Budúcnosť má pred sebou

Medzi najmladších talentovaných futbalových rozhodcov Oblastného futbalového zväzu v Leviciach zaraďujú 20-ročného Gabriela Pála zo Šiah. Už dva roky
behá na našich okresných ihriskách a odpískal už vyše 50 zápasov.
Po dovŕšení 18. roku sa prihlásil na rozhodcovské školenie v Leviciach. Po úspešných teoretických skúškach obstál aj
na fyzických previerkach. Aj tie zvládol
na výbornú, veď napríklad aj dvanásťmi-

nútovku zvládol na jednotku: v tejto, pre
rozhodcov najťažšej disciplíne, zabehol
3000 metrov.
Spočiatku viedol zápasy žiackych a
dorasteneckých družstiev. Potom dostal príležitosť aj u dospelých-seniorov v III. i II.
triede a ako asistent aj na zápasoch okresných majstrovstiev. Za dva roky si takto
získal cenné skúsenosti priamo z ihriska.
Pomáhali mu aj jeho šahanské vzory, rozhodcovia-učitelia Miroslav Žirko a Gabriel Szikora, ktorí ho naučili dokonale
praktizovať futbalové pravidlá. Známi
rozhodcovia z televíznej obrazovky Piere
Luig Colina z Talianska a Ľuboš Micheľ
sú jeho veľkým vzorom pri vedení zápasov.
K futbalu ho primäl jeho bývalý šahanský učiteľ Ladislav Csomó. Najprv
začal hrávať za školské mužstvo a potom
za žiacke družstvo v Tešmaku. Po úspešnej maturite pokračuje v štúdiu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite
v Nitre, odkiaľ sa vracia domov vždy
v piatok popoludní. Cez soboty zvyčajne
rozhoduje žiacke zápasy, v nedeľu zápasy
dorastencov alebo seniorov. Rodičia ho
v tejto činnosti v plnej miere podporujú,
keď treba, tak ho otec odvezie na zápasy
aj vlastným autom.
Gabrielovi Pálovi, mladému talentovanému rozhodcovi želáme, aby sa mu
jeho sen naplnil, aby čím skôr mohol rozhodovať zápasy v V. lige krajských súťaží. Má na to všetky teoretické i fyzické predpoklady.
Mgr. Ján Belányi

Inzerujte
v Hontianskych listoch
– Honti Lapok
Základné sadzby
riadkové inzeráty:
5 korún za slovo
plošné: 6 korún za cm2
Pri opakovaných inzerciách
rôzne zľavy.
Finančné pôžičky bez ručiteľa
v mesačných splátkach
od 20 000 do 200 000 korún.
Informácie na tel. čísle: 0907-854613.

Zápis do MŠ
Riaditeľstvo Materskej školy v Šahách na Hviezdoslavovej ulici č. 30
oznamuje rodičom, že od 1. marca do
31. marca 2004 je zápis do MŠ denne
od 8.00 do 15.00 hod., ale podľa potreby aj počas celého roka.
Anna Kollárová
ved. MŠ

Voľby prezidenta
Slovenskej republiky
3. apríla (sobota)
7.00 – 22.00 hod.

Nový závod v Šahách
(Dokončenie z 1. strany)

via čokolád. Aj tu je zaistený
odbyt cez materskú firmu v
Nemecku.
Sú tu podľa vás možnosti
na ďalšie rozširovanie závodu a počítate s tým?
– Samozrejme, plánujeme
rozširovanie závodu. Pozemok
má 4 hektáre, sú tu ešte ďalšie
dve budovy, ktoré však bude
treba ešte zrekonštruovať.
S koľkými zamestnancami začínate, koľkých ešte budete zamestnávať a v akých

profesiách?
– Momentálne je nás spolu,
vrátane aj mňa, 9 ľudí. Z nich
sú už šiesti v Nemecku na zaučení. Oni budú nastavovať výrobné stroje a budú zodpovední za kvalitu výrobkov. Hľadáme ďalších odborníkov-nástrojárov, ktorí by mali vedieť po
nemecky. Budeme hľadať ľudí
aj na obsluhu strojov a niekoľko ľudí budeme potrebovať do
administratívy. Ak sa nábeh
podarí tak, ako sme plánovali,
budeme mať koncom roka 2004

asi 100 ľudí.
Kde, u koho a dokedy sa
môžu hlásiť prípadní zájemcovia?
– Záujemcovia nám môžu
posielať svoje žiadosti so životopismi na našu poštovú adresu:
Hörnlein Slovensko, s. r. o., P.
O. Box č. 6, 93601 Šahy. Teraz
budeme často na cestách, preto
budeme môcť reagovať len na
takéto písomné žiadosti. Budem
trvať ale na tom, aby záujemcovia absolvovali kurz nemčiny:
aj záujemcovia o jazykový kurz

sa môžu prihlásiť na uvedenej
adrese.
Pán Ing. Konrad Bantleon
na konci ešte dodal: Sme radi,
že sme tu našli vyhovujúce priestory a môžeme tu realizovať
naše zámery. Dostali sme veľa
podpory od miestnych ľudí,
z mestského úradu a z úradu
práce. Sme radi a sme milo prekvapení, že nám naše zámery
takto vychádzajú.
Ďakujem za rozhovor.
P. Štrba
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