Obecné správy zo dňa 17.09.2020

Poľovnícky kaštieľ v Palárikove vás pozýva na Medzinárodný hudobný festival PRO
MUSICA NOSTRA NITRIENSI, ktorý sa uskutoční 28. septembra o 18.00 hod v kaštieli.
Okrem jedinečného priestoru sa budete môcť tešiť na klasickú hudbu v podaní umelcov:
Solamente Naturali, Miloš Valnt, Jan Rokyta, Peter Michálik, Peter Vrbinčík, Piroska
Baranyay, Ľumir Machek, Soma Dinyés. Tento koncert bude oficiálnou rozlúčkou so
sezónou prehliadok, ktoré budú od tohto dňa možné iba na objednávku. Počet vstupeniek
je obmedzený na 50 ks a cena vstupenky je 6 €. Deti, dôchodcovia a ZŤP 4 €. Vstupenky
si môžete zakúpiť v kaštieli alebo prostredníctvom Ticketportalu. Vstup do kaštieľa je
možný iba s rúškom.

Reštaurácia u nás na móle, vás srdečne pozýva na kačacie hody. Podávať sa budú
obľúbené kačacie jedlá. Akcia začína v piatok od 17:00 a trvať bude až do 4.10.2020. Teší
sa na vás kolektív reštaurácie u nás na móle.

Ranč Mohykán srdečne pozýva všetkých na podujatie v tanečnom duchu dňa 19.
septembra 2020, t. j. v sobotu v areáli ranču v Palárikove, v časti Ľudovítov pod názvom
Country bál so začiatkom o 18 hod. Všetci návštevníci si budú môcť zatancovať a zabaviť
sa pri príjemnej country hudbe so živou kapelou Ranč a popritom bude aj súťaž na
elektrickom ródeo býkovi, samozrejme bude pripravený bufet a vstup je opäť formou
dobrovoľného príspevku.
Reštaurácia Eden vás pozýva na posedenie pri dobrom jedle, ktoré sa bude konať v
sobotu, podávať sa bude hovädzí tatársky biftek, bryndzové halušky, vyprážaná bravčová
panenka a šľahačkové poháre. V ponuke budú produkty firmy Rudolf Jelínek za
zvýhodnené ceny.
Pani Markusková na ulici Štefánikovej oznamuje občanom, že na domácej adrese má na
predaj karfiol, kel, kapustu, kareláb a zemiaky.

Personálna agentúra ABC JOBS ponúka voľné pracovné miesta v elektrotechnickom
priemysle v Galante – Jasplastik na pozíciu operátor výroby. Práca je vhodná pre ženy
a mužov vo veku od 18 rokov. Pracuje sa na 4 smeny, ponúkaný plat je 5,20€ brutto,
stravné lístky 3,83 € na každý deň, bonus 50 € brutto. Doprava je zabezpečená. Ubytovanie
možné. V prípade záujmu sa informujte na bezplatnom čísle 0800 800 019.

Čistiareň peria v Nových Zámkoch ponúka občanom čistenie peria od prachu a nečistôt
antibakteriálnym zaparovaním, čím sa likvidujú roztoče a mikróby. Ďalej ponúka šitie
paplónov, perín a vankúšov rôznych rozmerov podľa požiadaviek, rôzne druhy sypkovín
a farebných angínov vysokej kvality.
Čistiareň ponúka odvoz aj dovoz peria a hotových výrobkov zdarma. V prípade záujmu
kontaktujte tel. č. 0905 267 750. Pri telefonickej objednávke dnes dostanete darček.

