Obecné správy zo dňa 12.10.2021

Pestovateľ z Tvrdošoviec oznamuje obyvateľom obce, že dnes, 12.10.2021, do 10.hodiny
bude na parkovisku predávať lúpané tohtoročné orechy, zemiaky, cibuľu a cesnak na
uskladnenie, rôznu zeleninu, jablká na uskladnenie, mak, mletú papriku, domácu vegetu,
rôzne fazule, med, paprikové nátierky, chren, nakladanú kyslú zeleninu.
TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že bude dnes, 12.10.2021 o 9:30 hod. predávať
vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, samostatné kačacie pečienky, kačacie diely,
droby – podľa dennej nakládky, kačice farmárske s drobmi – nekŕmené, sliepky
a kohúty, domáce kurence a kuracie diely - podľa dennej nakládky, morčacie prsia,
stehná, krídla, domáce vajíčka
Paštéty TOP-Farm
Foie gras s tokajským vínom – 5,50 €/ks
Kačacia paštéta s brusnicami – 2,60 €/ks
Kuracia paštéta s pečeňou – 2,30 €/ks
Kačacia paštéta foie gras – 3,30 €/ks
Bravčová pečeňová paštéta – 2,20 €/ks
!! AKCIA !!
Kačacia pečienka mrazená za 23,00 €/kg
Kuracie stehná prémium mrazené za 3,10 €/kg
Kuracie krídla prémium mrazené za 3,00 €/kg
Kuracie chrbty mrazené za 1,60 €/kg
Morčacie stehná dolné mrazené za 2,00 €/kg
Morčacie pečienky mrazené za 3,60 €/kg
Oznamujeme občanom, že dnes, 12.10.2021 na parkovisku predávajú kvalitné maďarské
ovocné stromčeky / jablone, slivky, ringloty, hrušky, broskyne, maďarské marhule, višne
a čerešne, orechy, stále rodiace maliny, stromčekové ríbezle a egreše, jošta, hurmikaki,
drieň, rakytník, figa, čučoriedka, priesady jahôd, kiwi, moruša čierna a biela, citrónovník,
šľachtené stolové hroznové štepy aj bezkôstkové.
Veľký výber skalkových tují, skalničky, okrasné trávy, kríčkové, ťahavé a stromčekové
ruže, hortenzie, magnólie, oleander, rododendróny, ťahavý klematis, plamienok, lonicery,
céder, voňavý orgován, pavinič, červenolistý javor, biela breza, točená vŕba, bahniatka na
kmienku, palmy, smaragdové tuje, plazivé tuje, veľký výber jedličiek a borovíc, okrasné
trávy, sandeville, mandeville, veľký výber izbových rastlín, kaktusy, palmy, zvonček
karpatský.
Bylinky: rozmarín, levanduľa, majorán, tymian, mäta, oregano, materina dúška, vegeta,
bobkový list a šalvia.

Ponúkajú zľavu 50% na viac druhov rastlín.
Tiež ponúkajú na predaj domáce vykŕmené kačice a kačacie pečienky. Bližšie informácie
vám poskytnú na tel. čísle: 0915 636 023.

Firma KLINGEL organizuje druhý jesenný MEGA VÝPREDAJ v bývalej tabakárni na
M. R. Štefánika 80 v Nový Zámkoch dňa 14.10. vo štvrtok od 9:00 – do 17:00 hod.
V ponuke sú šaty, rifle, kabáty, pulóvre a blúzky.

Spoločnosť Adecco Slovakia, s. r. o. obsadzuje voľné pracovné miesta na pozíciu
pracovník logistického centra v Seredi. Mzda je 5,80 Eur na hodinu v hrubom, 20%
mesačný dochádzkový bonus, ročná odmena do výšky 8,5%, obedy za 1 €, 100 € poukážky
a mnoho ďalších benefitov. Priemerný mesačný zárobok je od 1169 € + príplatky. Pracuje
sa len 4 dni v týždni a 3 dni sú voľné. Ak spoločnosti odporučíte svojich známych, ktorí
nastúpia najneskôr do 8.12., po splnení podmienok získate 500 € ! Celý náborový proces
a registrácia prebiehajú online, takže nemusíte nikam chodiť – viac informácií získate na
bezplatnej infolinke 0800 200 100, kde Vám pracovníci spoločnosti radi pomôžu.

Mudr. Rudinský oznamuje svojim pacientom, že v piatok, 15.10.2021 nebude ordinovať.
Zatvorená bude aj lekáreň Oliva.

Hydinárska farma Topoľnica oznamuje, že dňa 20.10.2021 / štvrtok/ o 10.00 hod. bude na
parkovisku pred Kvetinárstvom pri mlyne predávať 18 týždňové mladé nosnice
a brojlerové kačice na výkrm. Objednávky sa prijímajú do 18.10.2021 v Kvetinárstve pri
mlyne alebo na tel. č. 035 64 93 065.

Smútiaca rodina oznamuje občanom, že pohreb a rozlúčka so zosnulým Vincentom
Mészsárošom z Nových Zámkov bude vo štvrtok 13.10.2021 o 10.00 hod. na cintoríne.

