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Nyílt Škoda-napok

2004. május 29-én a CYDA
– Daniel Jantošík autókeres-
kedés ipolysági kirendeltsége
nyílt nap keretében néhány
Škoda típusú személygépko-
csit mutatott be a Fő téren. A
nagyszámú látogató és érdek-
lődő nemcsak megtekinthette

az autókat, illetve informálód-
hatott megvásárlásuk lehetősé-
géről a Szőllősi Péter vezette

ipolysági részleg munkatár-
sainál, hanem egy próbaúton
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Villa Romaine 

étterem
Fő tér 13., Ipolyság

Hétfő – péntek  14.00 órától
Hétvége           10.00 órától
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sz
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sz

2004. június 1-jén a GAMA Želiezovce cég iratait, ACER tí-
pusú ezüst színű személyi számítógépét, valamint Ing. Učeň névre
szóló személyi iratokat tulajdonítottak el. A megtalálót vagy a
nyomravezetőt pénzjutalomban részesítem.

Tel.: 0903-761516.

Értesítjük a tisztelt vásárlóközönséget,
hogy a GAMA DROGÉRIA szaküzlet

Ipolyságon a Bartók Béla tér 11. sz. alá költözött.
Továbbra is várjuk a kedves vásárlókat.

(Befejezés az 1. oldalról)

polgármester, Miroslav Pre-

kop mérnök, Marek Budač

mérnök, Krško Gyula parancs-

nok, Baka Géza, Galči Frigyes,

Ľachký Ervin, Vörös Tibor,

Žigó Gyula és Böjti Imre ré-

szesült elismerésben.

A tűzoltóverseny felnőtt

férfi kategóriájában 1. helyen

Szete, 2.-on Szalatnya, a 3.-on

Százd önkéntes tűzoltói végez-

tek. A többi helyezett raj elis-

merő oklevélben részesült, még-

pedig Ipolyvisk /4./, Felsősze-

meréd /5./, Alsószemeréd /6./,

Ipolyság /7./, Nagytúr /8./,

Felsőtúr /9./. A nők kategóriá-

jában a palástiak bizonyultak

a legjobbnak. A fiatalok kate-

góriájában – mind a fiúknál,

mind a lányoknál – a százdiak

végeztek az első helyen.

Minden csapat dicséretet ér-

demel, mert bebizonyították,

hogy szükség esetén bármikor

képesek megvédeni a magán-

és közvagyont.

Kép és szöveg: 

Belányi János

115 éves a Százdi Önkéntes

Tűzoltó-egyesület 

ki is próbálhatta a neki tetsző
típusokat: Škoda Fábia 1,2
HTP /40 kW/, Škoda Octávia
1,9 TDI /81 kW/, Škoda Super b
1,9 TDI PD /96 kW/. Ezenkívül
bemutatták a Madách I. 16. sz.
alatti szaküzletükben található
néhány más modellt is.

Mivel az érdeklődés minden
várakozást felülmúlt, a közeljö-
vőben újabb nyílt napos bemu-
tatót terveznek /az új Octávia
típus kerül majd bemutatásra/.


