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Otvorili novú pobočku 

OTP Banky Slovensko

Z putovnej výstavy

Vedecká hračka a hlavolamy 

v centre voľného času

Stredné odborné učilište
poľnohospodárske v Šahách
usporiadalo už 13. ročník súťa-
že ochutnávky vín. Za rok 2004
súťažilo so 181 vzorkami až 76
pestovateľov zo širšieho regió-
nu. Účastníci sa prihlásili aj 
z domova, aj zo zahraničia – 
z Maďarskej republiky.

Medzinárodná porota kon-
štatovala, že aj tohto roku po-
núkali vynikajúce akostné ví-
na: kvalitu vín ohodnotila 33
zlatými, 92 striebornými a 40

bronzovými medailami.
Aby sme s kamarátmi alebo

s rodinnými príslušníkmi moh-
li stráviť niekoľko príjemných
chvíľ, potrebujeme občas pohá-
rik chutného vínka. Je  známe,
že dobré víno tvorí dobrú krv,
dobrá krv zasa dobrú náladu,
dobrá nálada zrodí dobré myš-
lienky, z dobrých myšlienok
vznikajú dobré skutky a dobré
skutky robia človeka človekom.

Ing. Tibor Petrezsél

OTP Banka Slovensko,
ktorú dnes v bankovej sfére evi-
dujú medzi najúspešnejšími a
na Slovensku vlastní 60 pobo-
čiek, 22. apríla slávnostne ot-
vorila svoju novú pobočku aj
v Šahách – v budove bývalej
sporiteľne. V rekonštruovanej
vnútornej časti budovy sú vy-
tvorené podmienky, vyhovujú-
ce požiadavkám 21. storočia.

Na slávnostnom otvorení
sa zúčastnila prevažná väčšina
pozvaných, a to zástupcovia
samospráv regiónu, inštitúcií,
ale aj klienti novej pobočky.
Hostí privítali Ing. Ján Sza-
lay, podpredseda predstaven-
stva a prvý viceprezident, Ju-
raj Wittman viceprezident a
Ing. Jozef Fejes, riaditeľ od-
boru marketingu a vonkajších

vzťahov.
Ing. Ján Szalay v otváracom

prejave prítomných oboznámil
so službami a výsledkami čin-
nosti banky. Terézia Gyönyö-
rová, riaditeľka novej poboč-
ky privítala hostí a predstavila
svojich spolupracovníkov:
Moniku Ságiovú, Janett Kri-
žanovú a Michala Kardaša.

Po symbolickom odovzda-
ní banky /po odstrihnutí pás-
ky/ sa účastníci mali možnosť
u zástupcov predstavenstva a
u pracovníkov novej pobočky
poinformovať o spôsobe vyu-
žitia služieb banky.

Prítomnosť ďalšej banky 
v meste určite bude prínosom
aj pre hospodársky život regió-
nu.

/morvay/

In vino veritas

XIII. ročník Poipeľskej 

súťaže vín

Centrum voľného času Janka Kráľa v Šahách
/Hlavné nám. 37, tel.: 7411026/ v termíne od 23. júla do 1. aug.
2004 organizuje 10-dňový zájazd do Chorvátska /Biograd na
Moru/. Cena ubytovania v kempe v stanoch s plnou penziou
je 5.990 Sk. /7x ubytovanie, 7x plná penzia, doprava, DPH/. 

Nakoľko máme už len 4 voľné miesta, prosíme záujemcov,

aby sa čím skôr prihlásili.


