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BAJÁN a
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a Pongó Fotó mellett

(volt Dohánybolt helyén)!

várjuk vásárlóinkat
H-P 6:00-18:00,
SZO 6:00-13:00 

óra között!

Lipóti termékek Baján
  K I Z Á R Ó L A G  
csak itt kaphatók! 

• füstölt lazacos vekni
tonhalas kornspitz• 
góliát kovászos bagettben• 
bajor croissantban:• 

   - serrano sonka
   - prágai sonka
   - füstölt tarja

termékek széles választékban! 

• Pick téli szalámi magvas alapban
rántott hús császárzsemlében  • 
mézes-mustáros natúr csirke • 

   szezámos császárzsemlében
pljeskavica magvas bagettben• 
vital szendvics kornspitzben• 
körözött kornspitzben• 

A szendvicsalapok
tetszés szerint változtathatók.

Salátatálak hússal és 
hús nélküli változatban, ízlés szerint.

Kölestészta:
spagetti,
szélesmetélt

Pékség
és

Kávézó

Szendvicseink vidámmá, elégedetté teszik a napját!

Facebook: Lipóti pékség Baja

Rendezvényekre, esküvőkre, családi összejövetelekre előrendelést felveszünk!
Telefon: +36 70 386 2628

Farsangi fánk 
pufóka,

csuda jó az illata!
Már a tálon a sok fánk,

cukorfelhőn
nevet ránk.

Vidám, finom fánkok a Lipótiból!
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Farsang. Jelmezes forgatag és jókedv. A far-
sangi ünnepléseket és mulatozásokat sokan 
kedvelik. 
Vannak akik szívesen és aktívan részt is 
vesznek benne, míg mások inkább csak 
lelkes szemlélőként járulnak hozzá az ünnep 
sikeréhez. Ha azonban megkérdeznénk 
az ünneplőket, hogy ismerik-e a farsang 
eredetét, többnyire csak egy fejrázás lenne a 
válasz.
Ebben az írásunkban megosztjuk olvasó-
inkkal a farsanggal kapcsolatos fontosabb 
ismereteket. 
A farsangi szokások és események kapcsán 
nem csak száraz tényeket adunk közre, ha-
nem számos érdekességet is. 

A farsang nevének eredete 
és jelentése
A farsang név német nyelvterülethez köt-
hető, osztrák-bajor eredetű szó, amelynek 
első írásos megjelenését többféle dátumhoz 
is kapcsolják. A Magyar Néprajzi Lexikon 
– pontos hivatkozás megnevezése nélkül – 
1283-at adja meg első megjelenésként, de 
van olyan szakmai oldal, amely ezt jóval 
későbbre, a 14. század közepére teszi. Mivel 
a szó mai alakja nem kevés vargabetű során 
alakult ki, elképzelhető, hogy mindkét for-
rásnak igaza van.
Nyelvészeti magyarázatokkal olvasóinkat 
nem fárasztva, lényeg az, hogy a farsang 
végső szógyökere a ‘Fastenschank’, azaz ‘böjti 
kocsma’ szó, amely többszörös szókapcsolat 
és átalakulás után nyerte el mai ‘farsang’ 
formáját.

Ez pedig nyilvánvaló utalás a húshagyó 
keddre, mert a húsvéti böjti időszak előtt ez 
volt az utolsó nap, amikor még alkoholos 
italt lehetett fogyasztani. Ez az esemény 
szolgál nem csak a magyar, de több környező 
ország nyelvében is a farsangot jelölő kife-
jezés alapjául.Érdemes megemlíteni, hogy a 
latin országokban ugyanerre az időszakra a 
‘carneval’ (karnevál) szót használják.
Érdekessége a dolognak, hogy a farsangtól 
teljesen eltérő hangzású carneval szó kiala-
kulásának érdemi gyökerei, pont ugyanoda 

vezetnek, ahová a farsang szó gyökerei is.
Nevezetesen a húshagyó keddhez. A carne-
val (karnevál) szó olasz eredetű őse, a ‘carne-
levare’ ugyanis annyit tesz: ‘húst eltávolít’.
Akit mélyebben érdekelnek a kifejezések 
nyelvészeti gyökerei, azoknak tanulmányo-
zásra ajánljuk a magyar nyelv történeti-eti-
mológiai szótárát.

 
Farsang eredete 
Ezt a kérdést érdemes két részre bontva 
vizsgálni, mert egyfelől létezik egy közvetett, 
ókorba nyúló archaikus szál és létezik egy 
közvetlen, néhány száz éves eredet, amely a 
késő-középkorba vezet.

A Föld különböző országaiban zajló farsangi 
ünneplések mindegyikének van egy közös 
eredője a múltban. Megjelenési formájukban 
ezek a tél végi maszkos, álarcos, jelmezes 
ünnepi vigasságok és események.
Ebben érhető leginkább tetten az az óko-
ri vonulat, amely a világ számos népénél 
hasonló gyökerekből fakad. A tél vége és 
tavasz kezdete, a termékenység és bőség 
időszakának kezdete az ókori népek mind-
egyikénél jeles ünnep volt, amit képletes 
díszítéssel, különféle maszkokba és jelme-
zekbe bújva ünnepeltek. Az ősi kelta kultúra 
‘imbolc‘ ünnepe, az ősi germán Freia(Freyja) 
istennő köszöntése, vagy a Mezopotámiából 
a hellenisztikus kultúrkörbe asszimilálódó 
‘saturnália‘ ünnepek, a görög ‘dionüszoszi‘ 
és római ‘lupercalia‘ ünnepek, mind-mind 
ennek az ékes bizonyítékai.
Ezeket az archaikus  ünnepeket tekinthetjük 
minden farsangok legrégebbi ősének.

A kereszténység elterjedésével azonban 
Európában az ilyen típusú ünnepek gyakor-
latilag eltűntek a mindennapokból és csak a 
középkor végétől, a reneszánsz kibontakozá-
sától kezdtek ismét megjelenni.
Az eltűnése azzal magyarázható, hogy az 
álarcos-jelmezes mulatságok minden eset-
ben össznépi dorbézolással, evéssel-ivással 
párosultak. Főleg ez utóbbi következtében 
igen gyakoriak voltak a randalírozások és 
erőszakos cselekmények.

Az erőszakot, iszákosságot, torkosságot és 
bujaságot pedig az akkor már igen erős egy-
ház nem nézte jó szemmel, sőt néha egyene-
sen az ördögtől valónak titulálta.
Ezért aztán minden eszközzel megpróbálta 
visszaszorítani, de a jelentős sikerek ellenére 
sem sikerült teljesen felszámolnia.
Talán a sikertelenség, talán a belátás kö-
vetkeztében az egyház a középkor végétől 
taktikát váltott és az ősi “farsangi” ünnepeket 
fokozatosan keresztény tartalommal kezdte 
megtölteni. A látvány a régi maradt, de a 
mögöttes ideológia átalakult.
Az ókori Róma saturnália örökségét életben 
tartó déli városállamok azonban kivételek 
voltak. (Velencében már a 11.században szü-
lettek a helyi karnevállal kapcsolatban írásos 
feljegyzések.) Az ősi indíttatású népszokások 
ezen a vidéken folyamatosan jelen voltak és 
az ezredfordulót követően szinte észrevétlen 
átmenettel alakultak át pogány ünnepből 
keresztény karnevállá.

Az átmenetben természetesen igen nagy 
szerepe volt a keresztény egyháznak.
Ehhez jó alap volt II.Orbán pápa 1091-ben 
született rendelete, amely az őskeresztény 
eredetű hamvazkodást – hamvazó szerdát – 
hivatalos egyházi ünnepnappá nyilvánította.
Ezzel az aktussal az ősi termékenységi ünne-
pek beszorultak a karácsonyi ünnepkör vége 
és az említett rendelettel kiterjesztett húsvéti 
ünnepkör kezdete közé.
Így már közvetlen időbeli kapcsolat, érint-
kezési pont jött létre a keresztény és pogány 
ünnepek között.

A fenti események hatására, az immár ke-
resztény tartalommal megtölthető télbúcsúz-
tató már az egyház számára is vállalható volt 
és a siker az elmúlt évszázadok alatt világmé-
retű lett. A farsangok és karneválok közép-
kortól megjelenő új szokásai mára minden 
kontinensen elterjedtek.
A hagyományok megőrzése és a mai kor 
normáinak megfelelő bemutatása az eredeti 
“örömködésen” már jócskán túlnyúlik. Egész 
iparág épült rá, amely komoly pénzügyi 
bevételt generáló turisztikai látványosságot 
nyújt világszerte a sok millió érdeklődőnek.

FarsangFarsangFarsang
 –  EREDETE,  SZOKÁSOK,  H AGYOM ÁNYOK
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Farsangi szokások 
és hagyományok 

A magyar farsangi szokások jellemzően nép-
hagyományokra épülnek, mégpedig elsősor-
ban német eredetű néphagyományokra.
Legrégebbi képviselői a farsangi köszöntők 
valamint a maszkos-jelmezes felvonulások, 
az úgynevezett maszkos alakoskodások.
Ahogy arról az előzőekben már írtunk a far-

sang szó germán eredetű, így nem meglepő, 
hogy a szokások túlnyomó része is onnan 
ered.
Az ebből a kultúrkörből származó farsango-
ló szokások elsősorban a nép, a városi pol-
gárság és vidéki parasztság körében nyertek 
termékeny befogadókra.
Az arisztokrácia körében inkább a népi cso-
port által úri huncutságnak tartott, itáliai 
eredetű karneválozás fényűző szokásai ter-
jedtek el.

Ennek a kettősségnek a hatása a mai napig 
tetten érhető. Elég, ha a jól ismert operabált 
és mondjuk a busójárást vetjük össze.

Források:

https://www.mosthallottam.hu/erdekes/farsang-eredete-szoka-
sok-hagyomanyok/

https://www.mindmegette.hu/farsangi-reszeges-csirke.recept/

https://www.okoskonyha.hu/recept/farsangi-boros-pecsenye

https://www.bien.hu/egeszseg-es-eletmod/foetelek/konyakos-ka-
csasult/115253

https://nagyititka.hu/szalagos-fank/

A farsangi mulatságokat gazdagon terített asztalok jellemzik: 

sok a különféle húsból készített leves és sült, sok az édesség; a következőkben 
jellegzetes farsangi ételek receptjeiből adunk némi ízelítőt.

Elkészítés
A megtisztított, megmosott csirkét kívül-belül megsózzuk, belül majorannával, 
külsőleg pedig borssal fűszerezzük. Az így előkészített csirkét magasfalú tepsi-
be helyezzük, leöntjük olvasztott vajjal, és aláöntjük a fehérbort.
Sütőben letakarva pároljuk, és szükség szerint pótoljuk az elpárolgó bort.
Amikor a hús megpirult, szalonnaszeleteket borítunk rá, és ropogósra sütjük.
Burgonyakörettel kínáljuk.

Elkészítés
A lisztet egy nagy tálba szitáljuk, a közepébe mélyedést alakítunk. A cukrot 
elkeverjük az élesztővel és a langyos tej felével. A liszt közepébe öntjük és any-
nyi lisztet keverünk hozzá, hogy tejföl sűrűségű legyen. Letakarjuk és langyos 
helyen pihentetjük kb. 10 percig, amíg az élesztő felfut.
Hozzáadjuk a többi alapanyagot, és addig dagasztjuk, amíg el nem válik az 
edény falától. Langyos helyen, letakarva 30 perc alatt duplájára kelesztjük. Ezu-
tán lisztezett deszkára borítjuk és ujjnyi vastagra nyújtjuk. Kb. 5-6 cm átmérőjű 
kör alakúra szaggatjuk és mindegyik közepébe egy mélyedést nyomunk.
Konyharuhával letakarva további 30 percig kelesztjük, majd forró, bő olajban 
kisütjük. A sütés első felében fedővel lefedjük, majd miután megfordítottuk a 
fánkokat, fedő nélkül süssük készre. Ha kész, lecsepegtetjük és baracklekvárral 
tálaljuk.

Hozzávalók: 
• 1 csirke 
• 8 dkg vaj 
• 3 dl fehérbor 
• 12 dkg füstölt szalonna 
• majoranna 
• só 
• őrölt bors

Hozzávalók: 25-30 db-hoz
• 500 g Nagyi titka 
 Kelt tészta süteményliszt
• 2,5 dl tej
• 40 g élesztő
• 50 g porcukor

• 40 g olvasztott vaj
• 2 tojás sárgája
• 1 egész tojás
• 50 ml rum
• 1 reszelt citrom héja
• csipet só

FARSANGI RÉSZEGES CSIRKE

SZALAGOS FÁNK
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Farsang. Jelmezes forgatag és jókedv. A far-
sangi ünnepléseket és mulatozásokat sokan 
kedvelik. 
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bujaságot pedig az akkor már igen erős egy-
ház nem nézte jó szemmel, sőt néha egyene-
sen az ördögtől valónak titulálta.
Ezért aztán minden eszközzel megpróbálta 
visszaszorítani, de a jelentős sikerek ellenére 
sem sikerült teljesen felszámolnia.
Talán a sikertelenség, talán a belátás kö-
vetkeztében az egyház a középkor végétől 
taktikát váltott és az ősi “farsangi” ünnepeket 
fokozatosan keresztény tartalommal kezdte 
megtölteni. A látvány a régi maradt, de a 
mögöttes ideológia átalakult.
Az ókori Róma saturnália örökségét életben 
tartó déli városállamok azonban kivételek 
voltak. (Velencében már a 11.században szü-
lettek a helyi karnevállal kapcsolatban írásos 
feljegyzések.) Az ősi indíttatású népszokások 
ezen a vidéken folyamatosan jelen voltak és 
az ezredfordulót követően szinte észrevétlen 
átmenettel alakultak át pogány ünnepből 
keresztény karnevállá.

Az átmenetben természetesen igen nagy 
szerepe volt a keresztény egyháznak.
Ehhez jó alap volt II.Orbán pápa 1091-ben 
született rendelete, amely az őskeresztény 
eredetű hamvazkodást – hamvazó szerdát – 
hivatalos egyházi ünnepnappá nyilvánította.
Ezzel az aktussal az ősi termékenységi ünne-
pek beszorultak a karácsonyi ünnepkör vége 
és az említett rendelettel kiterjesztett húsvéti 
ünnepkör kezdete közé.
Így már közvetlen időbeli kapcsolat, érint-
kezési pont jött létre a keresztény és pogány 
ünnepek között.

A fenti események hatására, az immár ke-
resztény tartalommal megtölthető télbúcsúz-
tató már az egyház számára is vállalható volt 
és a siker az elmúlt évszázadok alatt világmé-
retű lett. A farsangok és karneválok közép-
kortól megjelenő új szokásai mára minden 
kontinensen elterjedtek.
A hagyományok megőrzése és a mai kor 
normáinak megfelelő bemutatása az eredeti 
“örömködésen” már jócskán túlnyúlik. Egész 
iparág épült rá, amely komoly pénzügyi 
bevételt generáló turisztikai látványosságot 
nyújt világszerte a sok millió érdeklődőnek.

FarsangFarsangFarsang
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I N G A T L A N

Ingatlanközvetítés, hitelügyintézés, energe-

tikai tanúsítvány! Czakó Ingatlaniroda Baja, 

Tóth Kálmán utca 11/b. Telefon +36-70/334-

9443, www.czako.ingatlanok.hu

Érsekcsanádon Dózsa Gy. úton családi ház 

eladó. Érdeklődni Kossuth u. 28/A szám alatt 

06/30/3801242

Háromszobás komfortos családi ház eladó 

Felsőszentiván. Telefon: 06-20/420-3511 

Kórház közelében ház eladó. Telefon: 06-

20/3438-842

LAKÁSOK, HÁZAK, INGATLANOK BAJÁN. 

www.ingatlanbaja.hu

Eladó kétgenerációs családi ház. Telefon: 

06-70/215-5435

Családi ház eladó, Bolgár 13. 06-30/9435-

991

Sükösdön fő utcán 2 szobás családi ház nagy 

műhellyel eladó. 06-20/440-7604

Eladó vagy kiadó Bátmonostoron családi ház. 

Érdeklődni: 06-30/823-9048 telefonon

2 ingatlan olcsón eladó Baján, Csávolyon 

szabadkézből. Érdeklődni 06-70/313-3466 

Borotán családi ház 2,5 szoba, fürdőszoba, 

konyha, borospince, gazdasági épületek. Kert 

részben erdősítve. Telefon: 06-30/461-6835

Vaskúton 2,5 szobás családi ház eladó. Ér-

deklődni 06-20/320-2402

Baja, Táncsics M. u. 15 szám alatti volt 

Áfész irodaház eladó. Telefon: 06-30/677-

5789

Baján a főtéren 96 nm-es lakás eladó! 06-

70/332-5533

Csanádon víkendház eladó! Telefon: 06-

79/425-669

Dávodon 4 szoba összkomfortos ház, üz-

lettel együtt eladó! Bajai lakásra cserélhető, 

2 szobásra vagy 2,5 szobásra! Telefon: 06-

79/421-122

Belvárosban 64 nm sorházi lakás eladó, 10,5 

MFt. 06-70/592-9253

Családi ház eladó Bácsbokodon! 3 szobás, 

gázfűtéses, tehermentes! Érdeklődni: 06-

20/2698-470

Baja Klapka lakótelepen, hőszigetelt társas-

házban 54 nm-es, 2 szobás földszinti tégla 

építésű, akadálymentesített lakás eladó. 

Egyedi gázfűtés, műanyag nyílászárók és 

redőnyök. Ingatlanközvetítők kíméljenek! 

Irányár: 10,2 MFt. 06-30/714-9907

Eladó vállalkozásra is alkalmas (orvosi rende-

lő, fodrászat, műköröm és kozmetikus szalon, 

stb.) nagy családi ház sok extrával. Lakótelepi 

lakást beszámítunk. 06-30/590-2727

F Ö L D  -  K E R T  -  T E L E K

Eladó 18 éves akácerdő, 5,1 ha (osztatlan) 

Nemesnádudvar és Rém között. Hrsz: 0312/4. 

Ár: 5,5 MFt. Érdeklődni: 06-20/554-8277

Garán 3 ha föld eladó. 06-20/473-3248

Sükösd külterületén Kékfrankos szőlőte-

rület eladó, 800 négyszögöl. 06-70/3742-

662, 06-70/3741-981

ELADÓ Szegedi főút mellett SZÁNTÓ 1,5 hold 

/esetleg átminősítéssel beépíthető 1,9 millió 

Ft-ért Tel.: 70/224-9727 

Eladó a Szivárvány u. végén 7500 nm G.K.SZ, 

övezetbe terület. 06-70/574-5856

Vágásérett engedéllyel rendelkező erdőt vá-

sárolnék. Vállalom viharvert erdők tisztítását, 

valamint gyérítését. 06-70/293-6090

Építési telek, amely átmenő forgalomtól 

mentes, tiszta levegő, barátságos környezet 

a Nyírfa utcában. 06-70/376-2739

A L B É R L E T

Szabadság utcában 1 szobás lakás kiadó. 

06-70/327-8200, 06-70/327-8202

Betegség miatt ismét kiadó a 1,5 szobás, 

bútorozott udvari házrész kedvező feltétellel. 

telefon: 06-70/385-2700

Klapkán 1 szobás garzonlakás üresen kiadó. 

Telefon: 06-20/937-7702

Baján a belvárosban 1 szobás bútorozott 

lakás kiadó, 2 havi kaucióval. Telefon: 06-

20/919-8552

Baján belvárosi első emeleti 2 szobás bútoro-

zatlan, egyedi gázfűtéses lakás kiadó. 50.000 

Ft/hó + rezsi. 2 havi kaució szükséges. Ér-

deklődni: 06-20/350-6047

Belváros szívében, elegánsan berendezett 

85 m2-es II emeleti lakás hosszútávra kiadó. 

Bérleti díj: 80 000 ft/hó Érd 06-20/579-8945  

Albérleti szoba kiadó. 06-20/530-6612

Belvárosban 3 szobás, részben berendezett 

lakás kiadó. Ir.ár: 60.000 Ft+rezsi. Érdeklőd-

ni: 06-30/855-7007

Lakás kiadó pár napra. 06-30/1969-848, 

buvohelybaja@gmail.com

1,5 szobás lakás kiadó. 06-30/9076-999

Szoba kiadó egy személy részére. 06-

20/358-9143

Baján a Szentháromság téren 50 nm-es 1 

szoba összkomfortos lakás 02.01-től kiadó. 

Telefon: 06-30/317-8528

Baján a Szentháromság téren 2 szobás, nap-

palis, térre néző 75 nm-es lakás 02.01-től 

kiadó. Telefon: 06-30/317-8528

G A R Á Z S

Eladó csónakgarázst keresek. Telefon: 06-

70/650-1313

Ü D Ü L É S

Jöjjön velünk a Seuso kincsek megnézésére 

és a Mercedes gyárba vagy a Planetáriumba 

2018.02.16-án. Utazás ára 4.000 Ft/fő + a 

belépők. Infó: 06-70/702-2512

B Ú T O R  -  L A K B E R E N D E Z É S

Szekrénysor franciaágyak, ülőgarnitúra, 

asztalok, székek eladó. Érdeklődni: 06-

30/366-3302 telefonon

Karos szteppelő, összecsukható vendégágy 

eladó. 06-20/221-6463

K E R E S

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, 

élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO 

hegesztőt, műszerészesztergát, marógé-

pet, kompresszort, invertert, kis gépeket. 

0670/624-5475

Ha szeretne korrekt áron megválni régi-

ségeitől, megunt tárgyaitól, hagyatéká-

tól, (akár teljes lomtalanítással) hívjon 

bizalommal. Érdeklődni: 06-30/687-7700, 

biegl@t-email.hu

Vásárolok régi bútorokat, hastokot, gyalu-

padot, spalettát, szekrényt, asztalt, zomán-

cokat, mángorló asztalt, agancsot és min-

denféle hagyatékot! Palkó, 06-30/9757-900

Figyelem gyors pénz!!! Komplett hagyaté-

kot, öreg tollat, ócskavasat, régi bútorokat 

veszek. Lomtalanítást vállalok. Telefon: 06-

70/396-7393

Üzemképtelen átfolyós vízmelegítő gázboj-

lert vásárolnék. 06-20/256-7247

Veszek magas áron dunnákat, párnákat, 

mindenféle hagyatékot. Telefon: 06-20/9192-

659

Hagyatékból öreg bútorokat, asztalokat, 

székeket, hokedliket, ládákat, padokat, pol-

cokat, hastokokat, gyalu padokat, fateknőket, 

régi ajtókat, ablakokat, spalettákat,  zsalugá-

tert, bicikliket, motorokat, autókat (roncsot 

is). Dunnákat, párnákat, zománcokat, hulla-

dékokat megvásárolok. Ingyenes kiszállással. 

06-70/6126-025

Régiség és hagyaték felvásárlás korrekt 

áron! Régi bútorok, asztalok, székek, kony-

hai berendezések, szerszámok, disznóvágási 

eszközök, fateknő, zománcos edények, régi 

kályhák, festmények, faliórák, dísztárgyak, 

porcelánok. Népi kultúra megőrzései: zsákok, 

lepedők, méteranyagok, népviseleti ruházat, 

kendők, kiegészítők, stb. RÉNÓ ANTIK. Tele-

fon: 06-30/608-3962

Saját célra magas áron vásárolnék! Minden-

féle öreg nemzetiségű ruhákat és kellékeket! 

Telefon: 06-20/997-4363 Biszakné

Szarvasagancsot vásárolok. 06-70/294-

3603

Mindenféle nemzetiségű öreg ruhákat vásá-

rolok. Ezen kívűl kasmir kendőket, szoknyá-

kat és teljes hagyatékot, korrekt áron. Hívjon 

bizalommal. 06-20/9974-363 Biszakné

Szarvasagancsot vásárolok korrekt áron 

dísztárgyak készítéséhez. Kizárólag öreg 

agancs kellene. Hívjon bizalommal. 06-

20/9974-363 Biszakné

Szarvasagancsot vásárolok korrekt áron 

dísztárgyak készítéséhez. Kizárólag öreg 

agancsot veszek! Hívjon bizalommal. 06-

70/321-5820

Lomtalanítást vállalok. 06-20/256-7247

1945 előtti katonai fotókat, képeslapokat, 

kitüntetéseket, okiratokat keresek. 06-

30/318-7176

Széldeszkát keresek. 06-30/318-7176

Spalettákat, gyalupadokat, öltözőszekré-

nyeket, bádogkádakat, fateknőket, teljes 

hagyatékot, régi festett parasztbútorokat, 

műhelyasztalokat, hastokokat vásárolok. 

06-30/9556-766 

Eltartási szerződést kötnék. Telefon: 06-

30/844-0863

Hagyatékot vagy költözés miatt minden-

félét vásárolok. 6500 Baja, Szabadság út 

22.06-20/392-2847

Hurkatöltőt, kolbásztöltőt, talicskát, üsthá-

zat és kályhát veszünk készpénzben, azonnal 

fizetünk. Telefon: +36-20/236-1438

Üzemképtelen háztartási gépeit ingyen el-

szállítom. Telefon: 06-20/256-7247

Magyar kereskedő fémhulladékot, akku-

mulátort, megégett kábelt vásárolna. 06-

30/319-8241

K Í N Á L

Eladó egy keveset használt női vázas 

KONA mountain bike kerékpár extra fel-

szereltséggel, megkímélt állapotban. Te-

lefon: 06-70/388-4536

NAVIGÁCIÓ eladás, f r iss í tés . Te le-

fon:+36-70/200-1005

Eladó Baján száraz faforgács. Érdeklődni: 

06-70/558-4298

Akác tűzifa eladó, 1700 m3. 06-20/342-5635

Füstölni való fűrészpor házhoz szállítással! 

06-70/332-1934

Eladó 7 tagú vegyes tüzelésű kazán. 06-

79/326-780

Síelők-Korizók! Új és használt Calving sílé-

cek, korcsolyák, új és használt olcsón eladók. 

Telefon: 06-20/242-3815

Száraz akác tűzifa kuglizva, hasítva 

kapható, kedvező áron. Ingyenes kiszál-

lítással, helyszínen köbölve. Telefon: 06-

30/893-5743

Tölgy és kőris fűrészpor eladó, 1200 Ft/zsák. 

Telefon: 06-70/589-2898

Körbálás fűszéna, lucerna házhoz szállítás-

sal. 06-20/9166-777

Száraz akác tűzifa kuglizva, hasítva 27000 

Ft/m3, 16500 Ft/m3, 13500 Ft/m3. Ingye-

nes kiszállítással, helyszínen köbölve. 

06-70/575-7198

Ford Transit felnik 15 colos, pianínó el-

adó.06-20/773-9597

Tűzifa száraz akác, kályha készre haso-

gatva. 13000 Ft/m3, 16500 Ft/m3, 26500 

Ft/m3, tölgy 13000 Ft/m3, 16500 Ft/m3, 

26500 Ft/m3. Ingyenes házhoz szállítás. 

06-70/418-8106

Eladó fél évet használt 80 l hőtárolós, ké-

mény nélküli Hajdú gázbojler. Érdeklődni: 

06-30/282-4711

Tűzifa akác, tölgy kályha készre aprítva, 

13000 Ft/m3, 16500 Ft/m3, 26500 Ft/m3, 

ingyenes kiszállítás. Telefon: 06-70/418-

8898

Kukorica, zab eladó! 06-30/278-2727

Száraz akác tűzifa kuglizva, szállítva 29.000 

Ft/m3, nyár tűzifa 14.000 Ft/m3, szállítva. Te-

lefon +36-70/222-5078

Akác tűzifa 18000 Ft/m3, hasogatva 20000 

Ft/m3. 06-30/9684-191

Vékony akác tűzifa 21.000 Ft/m3 méter-

ben, 22.000 FT/m3 kuglizva 6-10 cm át-

mérőig. 6 m3 száraz, vastag akác tűzifa 

szállítva 174.000 Ft (29.000 Ft/m3).Telefon: 

+36-70/661-6539

Új szalagfűrész eladó. 06-70/374-8701

Szivarozók! Fehlfarben (D) eredeti számozott 

dobozban, 25 db (10,5x2 cm-es) szivar, kb. 

30 éves, szivarozóknak, gyűjtőknek aján-

lanám 1 üveg Ballant whisky-ért cserébe. 

Telefon: 06-30/279-5323

Száraz kőris, nyár tűzifa hasítva 17.500 Ft/

m3. +36-70/568-8079

Olajfestmények baráti áron! Nászajándékba, 

lakásavatóra, családi évfordulóra, stb. Baja, 

Kígyó . 5, Herczegh. 06-20/561-2664

Tűzifa szállítás! Vegyes, kemény 9500 

Ft/m3, hasítva, szállítással. Telefon: 06-

30/306-8268

Tűzifa vásár! Ne hagyja magát becsapni! 

Vásároljon cégünktől hivatalosan, számlával 

tűzifát. Korrekt árak, garantált mennyiség, 

gyors kiszolgálás. 06-70/322-3399

Tűzifa szállítás! Vegyes, kemény 9500 Ft/

m3, hasítva, szállítással. Telefon: 06-20/617-

2774

Hasogatott akác 13000 Ft /m3, vegyes 

10000 Ft/m3, 27000 Ft/m3 kiszállítással. 06-

20/584-3374,06-70/418-6557

KILÓS ruha és MUNKARUKA érkezett a STOP 

SHOP-ba! Cipők, csizmák -10-20% kedvez-

ménnyel! Polár felsők és nadrágok 1.000 

Ft/db, pulóverek, dzsekik, nadrágok, jelme-

zek,stb. Baja, Czirfusz F. u. 47.

Minőségi akác hasítva 13000 Ft/m3,16500 

Ft/m3 szállítva. 06-20/406-5091

Tűzifa 02.15. tölgy 10000 Ft/m3-től + kugli-

zás szállítás. 30/668-1375

Á L L Á S T  K E R E S

Gyermekfelügyeletet vállalok kisiskolás 

korig. Telefon: 06-30/473-1310

Takarítást vállalok. 06-70/705-3451

4 órás állást keresek. 06-30/490-4241

Á L L Á S T  K Í N Á L

Nem dohányzó pályakezdő kőművest alkal-

maznék. 06-20/383-1133

Megváltozott munkaképességű munkavál-

lalókat keresünk Dávodra, Nagybaracskára. 

Jelentkezni: dolgozni14@gmail.com

A Külügyminisztérium felhívja a külföldi mun-

kára jelentkezők figyelmét, hogy saját érde-

keik védelmében minden esetben előzetesen 

ellenőrizzék a hirdetések valós tartalmát, a 

munkaügyi központoknál tájékozódjanak, 

hogy bejegyzett magánközvetítőről van-e 

szó, a munkaközvetítőnek ne adjanak pénzt 

és a munkaszerződést csak akkor írják alá, 

ha a tartalmát megértették és elfogadják!

Lovászt keresek! 06-30/456-2670

Tanyást keresek! 06-30/456-2670

Kőműveseket keresek bajai munkára, 

azonnali kezdéssel. Érdeklődni: +36-

30/277-8884

Bajai cég keres önállóan dolgozni tudó vil-

lanyszerelőt és villanyszerelésben jártas se-

gédmunkást. Telefon: 06-70/379-5444

Betegápolót keresünk családhoz Bajára. 06-

70/8841-777

Műanyag nyílászáró beépítésben jártas 

szakembert felveszek hosszú távra. Érd.: 

06-30/2778-884

Víz-, fűtésszerelésben jártas munkatársat 

keresünk! Érdeklődni: 06-20/377-1645

CO hegesztőket, szerkezetlakatosokat ke-

resünk vidéki munkahelyre (Győr mellé) ott 

lakással 06-30/937-4157

Kiskunfélegyházi Hungary-Meat Kft. szenny- 

víz előtisztító telepre keres karbantartó, gép-

kezelő munkakörbe műszaki végzettségű és 

betanított munkavállalókat. Jelentkezni lehet 

a jozsef.toth@hungarymeat.hu e-mail címen 

küldött vagy a Majsai út 30. szám alatt a por-

tán leadott önéletrajzzal

Kiskunfélegyházi Hungary-Meat Kft. keres 

műszaki végzettségű munkavállalókat kar-

bantartó, gépkezelő munkakörbe. Villanysze-

relő, gépszerelő, géplakatos szakképesítés-

sel rendelkező munkavállalók jelentkezését 

várjuk. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal  

jozsef.toth@hungarymeat.hu e-mail címen lehet.

Spanyolországba karbantartó munkára 

keresünk műszaki végzettségű munkaválla-

lókat. Villanyszerelő, gépszerelő, géplakatos, 

hűtőgépész szakképesítéssel rendelkező 

munkavállalók jelentkezését várjuk. Je-

lentkezni fényképes önéletrajzzal, bérigény 

megjelöléssel a jozsef.toth@hungarymeat.hu  

e-mail címen lehet.

Irodai takarítást vállalok 16 óra után. +36-

30/548-6696

Libatömésre azonnali kezdéssel férfiakat, 

házaspárokat keresek. Magas bérezés, szál-

lás biztosítva. 30/630-1659

„D” kategóriával rendelkező autóbuszvezetőt 

keresünk dunaharaszti és környéke járataink-

ra. 0670-9844-630, h-p: 8-15óráig.

Ausztriai Nightclub hostess munkára keres 

csinos lányokat 19 éves kortól, top kereset-

tel. Tel.: 00-43-664-599-96-95, 06-30-

313-35-16

Fodrász, műkörmös, kozmetikus munka-

hely kiadó. Érdeklődni: 06-30/333-3924

Lottózóba érvényes terminálkezelői vizsgával 

rendelkező eladót keresek. Elérhetőség: 06-

30/947-4743

Hentes szakmunkást és húsiparban jártas 

segédmunkást keresünk. Érdeklődni: +36-

70/670-1119

Nehézgépkezelőt forgókotróra, geodé-

tát, segédmunkást keresek. Telefon: 06-

70/9679-448

A Bereczki Máté Szakképző Iskola főköny-

vi könyvelői munkakörbe állást hirdet. 

Előnyt jelent költségvetési intézménynél 

szerzett könyvelői tapasztalat. Jelent-

kezési határidő: 2018 január 31. Pályázat 

benyújtásának módja: elektronikus úton  

magyar.piroska@freemail.hu e-mail címre.
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Gondozónőt keresünk Baján, idősebb kere-

kesszékes férfi mellé 17-19 óra közötti idő-

szakban. 06-20/243-5893

Irodai kisegítő munkára alkalmi jelleggel 

Baján, szombat-vasárnap, 40-55 év közötti 

hölgy részére munkát adnék. Lehet rokkant-

nyugdíjas is. Telefon: 06-20/243-5893

Győri munkahelyre targoncásokat, női, férfi 

munkaerőt és párokat is felveszünk. Szállás 

ingyenes, utazást térítünk. Telefon: 06-

20/949-3036

Kecskeméti áruszállító cég keres sofőröket 

EU-ban történő munkavégzésre nemzetközi 

gyakorlattal, B kategóriás jogosítvánnyal 

furgonra, illetve E kategóriás jogosítvány-

nyal nyerges kamionra. Jelentkezni a +36-

70/418-14-30, +36-70/466-31-60 és a 

+36-70/377-18-25-ös telefonszámokon, 

illetve a bito@bitointertrans.hu e-mail cí-

men lehet.

Szórólap terjesztőt felveszünk. Jelentkezni a 

06-70/314-8932

Szobafestő-mázolót keresek. Telefon: 06-

20/921-8018

Villanyszerelőket alkalmaznánk kiemelt 

bérezéssel. 06-20/454-8083

Bajai élelmiszerboltba szakképzett reha-

bos munkatársat keresünk. Telefon: 06-

30/627-5902, 06-30/677-5789

Vas-műszaki boltba fér f i munkatár-

sat keresünk. Fényképes önéletrajzot a  

barkacs666@gmail.com címre várjuk. 

Bajai indulással belföldi árufuvarozásra C, 

E kategóriás jogosítvánnyal rendelkező te-

hergépkocsi-vezetőt keresünk tartálykocsis 

lisztszállításra. Érd.: 20/914-8173

Sükösdi élelmiszer ipari üzem keres női 

munkaerőt szalagmunkára két műsza-

kos munkarendbe. Jelentkezni lehet: 

hétköznap 8.00-16.00 óra között a  06 30 

6707060 vagy a 06 30 9439019 telefon-

számon.

Bajai székhelyű cég Sükösd-szántópusztai 

takarmánykeverő üzemébe 25-55 év közötti 

munkatársat keres fizikai munkára, keverős 

munkakörbe. Jelentkezni: munkanapon 7-15 

h. 06-30/2187-926 

Kivitelezőt keresek műemlék jellegű in-

gatlan felújítására. 06-30/644-6648

Részmunka időben adminisztrátori mun-

kakörbe kisegítő hölgyet keresünk, azon-

nali belépéssel. Fényképes önéletrajzokat a  

buzagazda@t-online.hu e-mail címre várjuk.

Fizikai segédmunkához 20-40 év közötti 

erős fizikumú fiatalembereket keresünk Né-

metországba azonnali belépéssel. Érdeklődni 

telefonon: +36-70/386-4871, +36-70/211-

6758

Jogosítvánnyal rendelkező 40-60 év közötti 

bajai férfi részére heti 2-3 napra alkalmi mun-

kát adnék. Telefon: 06-20/243-5893

REHAB kártyával rendelkező, nem dohányzó 

női munkaerőt keresünk használtruha válo-

gatásra. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 

a dresseruzletek@gmail.com e-mail címen. 

A Séf ABC-be bolti eladót keresünk! Elvárá-

saink: dolgozni akarás, jó kommunikációs 

készség, megbízhatóság (becsületesség), 

önálló munkavégzés. Amit kínálunk: ki-

emelt bérezés, étkezési utalvány, + dolgo-

zói kedvezmény a Séf ABC-ben előrelépési 

lehetőség, biztos, hosszú távú bejelentett 

munkahely. Jelentkezni fényképes önélet-

rajzzal a Séf ABC-ben lehet.

S Z O L G Á L T A T Á S

TETŐJAVÍTÁS-KÉMÉNYFELÚJÍTÁS, FES-

TÉS, SZIGETELÉS ÉS KŐMŰVES MUNKÁK 

ELVÉGZÉSE, HÉTVÉGÉN IS. 06-70/260-3040

Betonozást, térkövezést vállalok. +36-

70/372-4575

Kőműves munkát, burkolást vállalok. +36-

70/372-4575

Térkövezést, betonozást vállalok! 06-

20/338-7407

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, vízszerelés! 06-

20/9739-432

Szobafestés, tapétázás, gyors, precíz mun-

ka, garanciával, kedvező áron. +36-20/267-

1710

Hidegburkolást, kőműves munkát, gipszkar-

tonozást vállalok! 06-20/338-7407

Ternák Márton tetőfedő bádogos. Új te-

tők, teraszok, féltetők készítése, csa-

tornarendszerek kiépítése. Lapostető 

szigetelése, pala és cseréptetők, épüle-

tek, homlokzatok tisztítása, mosása ma-

gasnyomású vízzel. Telefon +36-30/958-

2331, +36-70/330-6152, 79/427-776

Faállományok feltisztítását vállalom 5 m 

magasságig, motoros magassági ágnyeső-

vel. Stihlel favágást vállalok. Telefon: 06-

70/248-3299

Építőipari munkák vállalása felelős műszaki 

vezetéssel. Telefon: 06-70/626-8563

Ingyenes lomtalanítás. Telefon: 06-70/294-

3603

JÁMBOR ÁRNYÉKOLÓK! A minőség ga-

ranciával! Redőnyök- reluxák, napellen-

zők, harmonikaajtók, szalagfüggönyök, 

szúnyoghálók. Mindezek javítása is akár 

24 órán belül! Telefonszám: +36-30/401-

8264 

Angol korrepetálást vállalok. 06-70/363-

0905

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 0-24-ig! BONTÁS 

NÉLKÜL GARANCIÁVAL! CSATORNABEKÖ-

TÉS! GYORS KISZÁLLÁSSAL, HÉTVÉGÉN ÉS 

ÜNNEPNAPOKON IS! Vezetékes telefonról 

06-20/383-90-40

Teherfuvarozás billencs kisteherautóval. 

Kristolovics József 06-70/930-9727

Költöztetés, bútorszállítás. Érd: 06-

79/321-413, +36-20-971-6593. Baja, Dó-

zsa György út 97. alá költöztünk!

TEHERTAXI, BÚTORSZÁLLÍTÁS, KÖLTÖZTE-

TÉS. Telefon: +36-20/938-3315

Redőny készítés, teljes körű javítás, gurt-

ni csere, akár hétvégén is. Telefon: 06-

30/919-0446

Számítógép, internet és telefonhasználati 

magánórákat, tanácsadást vállalunk. Időseb-

bek is elkezdhetik. Telefon: 06-30/267-0269, 

e-mail: adeptus19@gmail.com

A U T Ó B É R L É S ! ! !  

Kis fogyasztású, megbízható autók már napi 

3.500 Ft-tól, kaució nélkül. Telefon: +36-

20/340-4169

T E H E R A U T Ó B É R L É S !  

Peugeot Partner bérelhető, napi 5.000 Ft. 

Telefon: 06-20/340-4169

B É R A U T Ó !  

Komfortos, dízel kombi Laguna hosszútávon 

bérelhető, havi 100.000 Ft. Telefon: 06-

70/261-0774

KÜLSŐ SZIGETELÉST, FESTÉST, MÁZOLÁST 

VÁLLALUNK GARANCIÁVAL. Telefon: 06-

30/545-3004

TETŐJAVÍTÁST, KÉMÉNYEK FELÚJÍTÁSÁT, 

KŐMŰVES MUNKÁKAT VÁLLALUNK. 06-

30/609-7091

Építkezés mellé segédmunkát, tereprende-

zést vállalok. 06-30/532-1682

Konyha, iroda, bútorgyártás, kerti bútor 

rövid határidővel kedvezően. Telefon: +36-

70/568-8079

Angol szóbeli tudásod fejlesztése, nyelv-

vizsgára való felkészítésed a leghatásosabb 

módon, angol nemzetiségű oktató segítsé-

gével. Érdeklődni: 06-20/353-8184 vagy 

06-20/977-9294

Ne keseredj a matematika félévi miatt! Fel-

zárkóztatás, érettségire felkészítés. Érdek-

lődni: 06-20/353-8184

Bádogos, tetőfedő brigád munkát vállal. 06-

20/317-6503

Lapostető szigetelés 20 év szakmai tapasz-

talattal, 10 év garanciával. Molnár Miklós, 

06-20/317-6503

Angol nyelvoktatás. 06-79/324-498

Nyugdíjas fuvarozó saját gk-val munkát 

vállalna. 1+6 fő vagy 1 fő + 800 kg (vonófej 

trailer H.T 1500 kg). 06-30/372-1048

Lomtalanítást vállalok. Telefon: 06-30/844-

0863

Lomtalanítást vállalok. Telefon: 06-20/256-

7247

Kézi földmunkát vállalok! 06-20/614-0713

FÜRDŐKÁD ZOMÁNCOZÁS KÍVÁNT SZÍNBEN, 

GARANCIÁVAL! +36-30/9982-485

Ü Z L E T H E L Y I S É G

Baján a Kossuth utcában üzlet kiadó. 06-

20/9449-313

Keleti körúton raktárhelyiség, állványrend-

szerrel, 200 db raklap férőhellyel, targonca 

használattal kiadó!! Telefon: 06-30/622-

5253

Baján vendégkörrel rendelkező Gondűző 

kocsma bérleti joga átadó. Telefon: 06-

70/382-8166

Belvárosban 50 nm-es helyiség üzletnek, 

irodának kiadó. 06-30/686-3084

G É P J Á R M Ű

Üzemképtelen motorját megvásárolom, ár 

megegyezés szerint. Telefon: 06-70/866-

1463

1.6 diesel motor eladó! 06-30/815-7587

Megunt használt autóját megvásárolom, kp. 

fizetés. Telefon: 06-70/288-5186

Á L L A T  

Kissúlyú hízó eladó. 06-20/342-5635

Vietnámi és fehér lapály keverék választási 

malacok eladók Baján. Telefon: 06-70/283-

3763

200 kg feletti hízó eladó, 380 Ft/kg. 06-

20/5017-898

Anyakoca vágásra eladó. Telefon: 06-

70/904-8662

Sertés élve vagy hasítva. Telefon: 06-

20/317-7805

20 db vegyes korú kecske eladó. 06-20/363-

3548

Fehér King galambok eladók, 2000 Ft/db. 

06-30/564-4247

Süldők, kan disznó, kakasok eladók. 06-

70/5836-972

Birkák eladók Homorúdon. Érdeklődni: 06-

69/331-130

Malacokat vásárolnék! 06-20/236-3455

Választási malacok eladók. 06-30/590-

6665

Kissúlyú hízók eladók. 06-70/425-8275

Hízó eladó. 06-30/548-2376

Malacok eladók. 06-30/548-2376

6 db malac egyben eladó. 06-70/425-8275

3 db 10 hetes mangalica eladó vagy cserél-

hető kukoricára. Telefon: 06-30/2100-791

SHI-TZU kiskutyák eladók Baján. 06-20/536-

1983

Eladók kis spicc kiskutyák, egy narancs, egy 

barna foltos. 06-20/211-1642

Vad keverék hízók eladók. Kb. 120 kg-osak. 

Telefon: 06-20/211-1642

15 db nyúl eladó Baja, Szivárvány u. 68. Tele-

fon: 06-70/204-3987

Eladó kb. 200 kg-os hízó, hasítva a fele is. 

06-70/6363-779

Hízók eladók. 06-70/388-8305

V Í Z I J Á R M Ű

Egyszemélyes portyázó kajakot vennék! 

+36-70/374-2788

T Á R S K E R E S É S

62 éves, egyedül élő, aktív dolgozó komoly 

kapcsolatot keres. 06-70/287-5665

Kikapcsolódás (Baján)! Telefon: 06-20/556-

2765

Kikapcsolódás! 06-20/962-3951

Új kikapcsolódás. 06-20/4739-231

Kikapcsolódás. 06-30/972-1410

60-as özvegy, szegény, molett beteges hölgy, 

szívből szeretni tudó férfit keres társnak. Te-

lefon: 06-20/211-2973

F E L H Í V Á S

A Mozgáskorlátozottak bajai csoportja klub-

délutánt tart 2018.02.12-én 14.00 órától az 

Egyesületben. Baja, Szabadság u. 38

T A N F O L Y A M  

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, 

Pincér, Vendéglátásszervező, Vendéglátó üz-

letvezető, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos 

Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/637-4750. 

www.minervakf t .hu (E-000909/2014/

A001-A011)

A Bajai Szakképzési Centrum január 

végétől, keresztféléves, esti (ingyenes) 

képzéseket indít Baján a Bányai Júlia 

Szakgimnázium, Jelky András Szakgim-

názium és a Türr István Szakgimnázi-

um tagintézményekben. Az intézmény 

számos szakmában hirdet esti képzést, 

mint például Pénzügyi-számviteli ügyin-

téző, Informatikai rendszerüzemeltető, 

Autószerelő, Gépi forgácsoló, CNC gép-

kezelő, Fodrász, Kozmetikus, Kőműves, 

Burkoló, Gyakorló ápoló, Gyógymasszőr, 

Női szabó, Ápoló, Pincér, Cukrász, Sza-

kács, Eladó, Vendéglátó- üzletvezető. 

A felsorolás nem teljes körű. További 

szakmaajánlatok, képzések és részle-

tes információk az intézmény honlapján 

(http://bajai.szcentrum.hu/felnottokta-

tas), a tagintézményeknél (Bányai Julia 

Szakgimnázium 79/322-218, Jelky And-

rás Szakgimnázium 79/524-100, Türr Ist-

ván Szakgimnázium 79/524-670), illetve 

a 70/338-51-91es telefonszámon.

GYÓGYÍTÓ KÉPZELET (Simonton) tréning és 

stresszkezelő tréning gyermekeknek, fel-

nőtteknek (Williams és tudatos jelenlét). Dr. 

Gyulai Éva 06-20/577-9707

UTOLSÓ LEHETŐSÉG SZOCIÁLIS GONDOZÓ 

ÁPOLÓ képzésre még jelentkezhet havi  

28 000 Ft Oktatási Centrum E-680/14. Tel.: 

30/370-4185, 79/322-629       

KÉPZÉS INDUL: Dajka, Műkörömépítő, 

Gyermek ifjúsági felügyelő, Lábápo-

ló, Svéd Masszőr. Oktatási Centrum 

E-680/14. Tel.: 79/322-629

ELADÓ képzés indul 4 hónap x 25eFt Okta-

tási Centrum E-680/14. Tel.: 79/322-629, 

30/370-4185

SZEMÉLY VAGYONŐR képzés indul 3 hónap 

x 27eFt. Oktatási Centrum Tel.: 70/331-

4406, www.oktatasi-centrum.hu  

TARGONCÁS, NEHÉZGÉPES képzésre vá-

runk jelentkezőket 2x23eFt/2x28eFt. Ok-

tatási Centrum E-680/14. Érdeklődni lehet: 

79/322-629
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D R . B O R S Ó S I L O N A

DUNAKLINIKA
ULTRAHANG MAGÁNRENDELÉS
Baja, Damjanich u. 26. fsz. 3.

radiológus főorvos

Bejelentkezés:
hétköznap 14 órától • 06-20/579-8866 

Rendelési idő: szerda 16-17

8

Az AKCIÓ 2018. 01. 18-tól visszavonásig érvényes.

Dr. Nyirati Gábor
Baja, Alkotmány u. 9.

06 20 / 579 89 45

Minden kedden teljes 

KILÓS ÁRUCSERE

Bőrkabátok érkeztek!
Nyitva: H-P 8-17-ig, Szo 8-12 óráig Sok szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat!

Téli dzsekik 
és szövet-
kabátok

2.500,-
Ft/db

Kö
ve

si
 V

al
en

ti
n 

EV
 

FIGYELEM!
Nicopress Bt. (Baja, Darázs u. 17.)

Használtruha üzletünkben

Telefon 79/420-138
Mindenkit szeretettel várunk!
NYITVA: V-H:    K-P: 8-17   Szo: 8-12ZÁRVA
Az akció 2018. jan. 30-tól febr. 3-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényes!

BÁLABONTÁS! 
*

* LAKÁSTEXTIL VÁSÁR!2018. január 30-tól február 3-ig

(keddtől-szombatig)

(paplanhuzat, törölköző, terítő, sötétítő, stb.)

(kabátok, felsők, gyerekruha, 
táska, cipő)

lin
u
s-
p
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o
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R

SZABLÁRFUVAROZÁS

Tel.: +36-30/925-3458
+36-30/967-9660

költöztetés, lomtalanítás

FIGYELEM!

Baja, Darázs u. 17.

N
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t.géprongyVálogatott pamut

eladó!

100,- Ft/kg
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Hűtőkamrák telepítése

Szerető gazdira várnak:

Tacsika gazdája meghalt, ez a tündéri 2 éves 
tacsika egyedül maradt! Jelenleg is egyedül van 
a házban, várja a tavaszt, hátha gazdit is hoz 
neki! 

Vöri  tacsit  úgy 
találták, aki szociali-
zált,  okos kutya, 
m é g s e m  k e r e s i 
senki. Hát most ő 
keres magának egy 
gazdit!

SMS számaink: Ralbovszki Valéria +36-70/7731-055     Körmöczi Edina +36-20/492-7509
"Az út mentén" Alapítvány, Baja, Köszönjük fő támogatónknak: Dr. Sulyok Péternek 06-30/219-1686

(Rendelési idő: K-SZ-CS: 9-11, H-K-SZ-CS-P:16-18-ig;) Vonatkerti Állatorvosi rendelő, Baja.

Kérjük, állatkínzásos bejelentésekhez és örökbefogadási szándékkal is sms-t írjanak, mindenkit visszahívunk!
A nálunk örökbefogadott állatkák kedvezményt kapnak a Bartók Béla utcai valamint a Tesco-ban lévő állateledel boltban! Köszönjük!

Takker

Puli kisfiúnk Szofi

Vörös tacsi
P u l i  s z a k é r t ő k , 
figyelem! A mi puli 
fiúnk feladta nekünk a 
leckét, morgós 2 éves 
fiúcska vár egy olyan 
gazdira, aki megta-
nítja a bizalomra!

Szofi  9 hónapos 
kislány,kis gomb-
szemű doromboló-
gép várakozik a gaz-
dira! Telefon: 06-20/ 
624-2357




