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Dňa 29. mája 2004 firma
Daniel Jantošík - CYDA,
ktorá sa zaoberá predajom a
značkovým servisom osob-
ných automobilov Škoda v na-
šom regióne, usporiadala
prezentáciu niektorých mode-
lov na Hlavnom námestí v Ša-
hách. Návštevníci mali mož-
nosť prezrieť si vozidlá a in-
formovať sa o možnostiach ich

Deň otvorených
dverí Škoda

kúpy. K dispozícií im bol per-
sonál šahanskej prevádzky
vedený Petrom Szőllősim.
Záujemcovia si mohli otesto-
vať kvalitu, komfort a spo-
lahlivosť značky na skúšob-

P I Z Z AP I Z Z A

Reštaurácia
Villa Romaine

Hlavné námestie 13, Šahy

Pondelok–piatok  od 14.00 hod.
Víkend  od  10.00 hod.

TTa l i a n s k a
a l i a n s k a

Oznamujeme váženým zákazníkom,
že predajňa GAMA DROGÉRIA

sa presťahovala na Námestie B. Bartóka č. 11.
Tešíme sa na Vašu návštevu.

Dňa 1. júna 2004 boli odcudzené doklady na firmu GAMA
Želiezovce, osobný počítač striebornej farby zn. ACER a osobné
doklady na meno Ing. Učeň. Nálezcov alebo informáciu finančne
odmením.

Tel.: 0903-761516.

Hasič v kruhu detí
Žiakov 1. a 3. ročníka Základnej školy v Horných Semerov-

ciach čakalo 4. mája na sviatok sv. Floriána, patróna hasičov milé
prekvapenie. Navštívil ich mladý hasič z HaZZ v Šahách, Rado-
slav Balogh.

R. Balogh najprv formou besedy oboznámil žiakov s najčastej-
šími príčinami vzniku požiarov, hovoril o nebezpečenstvách pri
vypaľovaní trávy a zakladania ohnísk mimo vyhradených miest,
poučil nás o správaní sa v prírode. 

V praktickej časti sme si nacvičili správanie sa pri požiari a
správne ohlasovanie požiaru na cvičných telefónoch.

V Ďalšej časti na školskom ihrisku prebehol nácvik prekoná-
vania prekážok často sa vyskytujúcich pri požiaroch, ukázal nám
výstroj hasiča a vysvetlil jeho používanie, čo sa nám veľmi páči-
lo, lebo nám dovolil vyskúšať si a fotografovať sa v jeho výstroji.

Na záver nám porozprával prežité príbehy a zážitky zo sku-
točného života. Podujatie sa vydarilo a teraz pripravujeme bese-
du s príslušníkom policajného zboru, ktorý nám dovedie špeciálne
vycvičeného psa.

Mgr. Zuzana Baloghová

Predám nadzemný bazén Mounfield  3,66 m, 0,92 m.
Schodíky, piesk. filter, chémia, solár, plachta. Cena: 26 000 Sk.

Tel.: 0903 85 45 21

ných jazdách. Na tento účel
slúžili tri autá: Škoda Fábia 1,2
HTP s výkonom 40 kw, Škoda
Octávia 1,9 TDI s výkonom 81
kw v prevedení Elegance a
Škoda Super b, elegantné vo-
zidlo s motorom 1,9 TDI PD
96 kw. Okrem prevádzkových
vozidiel boli vystavené aj
niektoré modely zo salónu na
Ulici I. Madácha č. 16 v Ša-

hách. Vzhľadom na mimoriad-
ne veľký záujem sa podobné
akcie budú konať častejšie. Tá
nasledujúca bude zameraná na
predstavenie novej Octávie.

-psz-


