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ingatlanközvetítés, hitelügyinté-

zés, energetikai tanúsítvány! Czakó 

Ingatlaniroda Baja, Tóth Kálmán utca 

11/b. Telefon +36-70/334-9443,  

www.czako.ingatlanok.hu

Budapesti belvárosi lakás eladó. 06-

70/570-41-10

Kiscsávolyi templomnál felújított 

családi ház és egy nagy építési telek 

eladó. Érdeklődni lehet: 06-30/27-

92-072

2 szobás, panelprogramos lakás el-

adó. Érdeklődni: Silla Jade Kft, 06-

30/253-00-30

Bácsbokodon családi ház eladó. I.á: 

6 MFt. Telefon: 06-20/370-29-94

Vaskút központjában 2 szobás csa-

ládi ház eladó. Ár: 4 millió Ft. Telefon: 

06-20/310-87-35

Eladó ingatlant keresek ügyfél részé-

re. Telefon: 06-20/248-12-82

nagybaracskán 3 szobás összkom-

fortos családi ház eladó. A kert a 

Ferenc-csatornára néz. Telefon: 06-

20/36-37-536, 06-30/661-03-65

Bajai, Szamuely utca 35., 2 emeleti, 

3. ajtó alatti 90 nm lakás, garázzsal 

eladó. Érdeklődni lehet: 06-20/218-

15-36

lakást vásárolnék Budapest bel-

ső kerületeiben. Nem baj, ha rossz 

állapotú. Csak az ár számít. Tel.: 

20/9150646

Újvárosban 3. emeleti felújított 1 

szobás lakás eladó. Irányár: 6.7 M. 

Ft. Tel.: 06-70/525-9141

Baja belvárosában, (Mészáros Lázár 

utca 14.) 451 nm-es telken 124 nm-

es, irodának is alkalmas, családi ház 

eladó. Tel.: 30/9355624

Baja belvárosában újszerű földszin-

ti, 71 nm-es lakás, udvari terasszal 

társasházban eladó. Igényes belső. 

Padló-, mennyezet-, fali fűtés- hűtés, 

minden helyiségben termosztát, víz-

órák, hőmennyiségmérő. Nappali + 2 

szoba, étkező, konyha, spájz, fürdő, 

külön WC. Garázs vásárolható. Fotó-

kat küldök. 06-70/3830-819

Eladó Baján 2 és 1/2 szobás utcai 

házrész bajai csere érdekel. 06-

20/270-0136

Baja központjában 2 szobás földszin-

ti lakás eladó, bajai csere is érdekel. 

06-20/270-80-07

Baján az Oltványi utcában 2,5 szo-

bás, 3. emeleti, panelprogramon át-

esett lakás eladó. +36-70/453-0655

Hercegszántón családi ház, sürgő-

sen eladó. Érdeklődni: 06-70/292-

0368

Baján a PETŐFI SÁNDOR utcában 

ELADÓ családi ház nagy telekkel. 

06-70/984-29-73

Belváros közeli, kettő szobás, külön 

bejáratú házrész, garázzsal eladó. 

Telefon: 06-30/93-83-666

F Ö l D - K E R t - t E l E K

Háztáji kertet bérelnék hosszú távra. 

Telefon: 06-30/733-85-46

Szántóföld eladó Sükösdön. Tel.: 06-

20/243-5893

Eladó építési telek a Nyírfa u-ban. 

Víz, csatorna a telken belül. Villany, 

gáz az utcán. Csendes, barátságos 

környezet. 06-70/376-27-39

livodában művelt zárt kert, házzal 

eladó. 06-70/677-46-25
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Belvárosi 1 szobás lakás februártól 

kiadó. Telefon: 06-30/512-25-29

Belvárosi 96 nm-es első emeleti 

bútorozatlan lakás, udvari garázzsal 

vagy anélkül kiadó. Bérleti szerződés 

ügyvéd által készül. Kaució fontos! 

Telefon: 06-30/338-25-59

Dózsa György út elején egy szobás 

lakás 1 személynek kiadó. Telefon: 

06-30/283-07-14

Bútorozatlan lakás kiadó. Telefon: 

06-20/380-96-85

Földszinti minigarzon a Kodály utcá-

ban bútorozatlanul, kaucióval kiadó. 

Telefon: 06-70/20-75-113

Február 1-től kedvező feltételekkel 

másfél szobás, bútorozott udvari ház-

rész fiatal párnak hosszú távra kiadó. 

Telefon: 06-70/207-0835

Baja központjában, Parti utca köze-

lében komfortos, jó állapotban lévő, 

tágas, világos udvaros házrészt vagy 

földszinti lakást kibérelnék hosszú 

távra. +36305271681

2 sz. lakás kiadó. 06-30/703-0548

2,5 - 3 szobás albérletet keresek Ba-

ján, hosszú távra. 06-70/372-8521

Baja belvárosi 2 szobás lakás kiadó. 

06-30/473-5883

40 nm albérlet kiadó. Telefon: 06-

20/91-66-777

Baja, Ybl sétány, földszinti, 56 nm-

es, erkélyes, konvektoros, bútorozat-

lan lakás kiadó 45 EFt /hó, kaució 2 

hó. Telefon +36-70/334-9443

g a R á z S

Csónakgarázst keresek megvételre. 

06-70/326-5313

Újvároshoz közeli garázst vennék. 

Tel.: 06-70/203-8508

Eladó garázst keresünk Baján a 

Nyárfásnál és a Klapkánál. Azonnal 

készpénzben fizetek a helyszínen! 

Telefon: +36-20/236-1438

B Ú t O R

Szép gyerekheverő, 4 db vasvázas 

szék, asztal, lemezvágó olló eladó. 

06-20/418-85-86

Újévi akciónk keretében január 19 

- február 28-ig, ezen belül a kész-

let erejéig minden bútorunk 10% 

kedvezménnyel kapható, valamint 

Baja egész területén ingyenes a 

kiszállítás. német használt bútor 

Baja, Bezerédj P. u. 9.

Eladó 2 db fenyő ágy, ágyráccsal, 

matraccal, éjjeli szekrényekkel. Te-

lefon: 06-30/352-67-79

K E R E S  

agancsvásár! Hullott szarvasagan-

csot 8500-5500 Ft/kg, trófeákat 

100000 Ft/db-ig, vadászhagyatékot 

vásárol. 06-30/611-3866

Apró



52017. január 19.

VáSáROlnÉK lakatos, bádogos gé-

peket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, 

üllőt, CO hegesztőt, műszerészesz-

tergát, marógépet, kompresszort, in-

vertert, kis gépeket. 0670/624-5475

Bontott fagerendát keresek. 06-

30/318-71-76

Üzemképtelen átfolyós vízmelegítő 

gázbojlert vásárolnék. 06-20/256-

7247

Fémhulladékot és megégett réz-

kábelt vásárolnék. Házhoz megyek. 

06-20/256-7247

Magyar kereskedő üzemképtelen 

háztartási gépeket vásárolnék, 

illetve elszállítanék jelképes ösz-

szegért + lomtalanítást vállalok. 

06-20/256-7247

Szarvasagancsot vásárolok. 06-

70/294-3603

Régiséget, porcelánt vásárolok. 06-

70/294-3603

Vásárolok elektromos robogót és 

elektromos kerékpárt, akár hibásat 

is. Illetve elektromos robogó, ke-

rékpáralkatrészeket. Telefon: 06-

20/496-48-49

VaDáSzHázaMBa trófeákat, hullott 

szarvasagancsot, vadászhagyatéko-

kat, gyűjteményeket vásárolok. Tel.: 

06-30/849-47-86

ingyenes lomtalanítás. 06-70/294-

3603

Vásárolok vékony, vastag akác 

tűzifát nagyobb tételben magán 

célra. 06-70/238-14-36

K í n á l

Orion színes tv kedvező áron eladó. 

06-79/321-514

Baján fűszéna és szalma eladó. 06-

20/95-86-460

Vastag gyertyán, tölgy 11.000 Ft/

m3, akác 13.500 Ft/m3 szállítással. 

30/194-2038

naVigáCiÓ eladás, frissítés. Tele-

fon:+36-70/200-1005

téli tűzifa akció 01.31- ig ingyenes 

szállítással 12500 Ft/m3 30/288-

9682

Közepes szőlőprés, fa szekrényes 

kukoricamorzsoló eladó, malac csere 

érdekel. Tel.: 06-20/806-6620

3 fakkos nyúlketrec eladó. 06-

20/483-6388

Kisbálás lucernaszéna eladó és kör-

bálás. 06-20/245-23-22

Eladó egy vadonat új, fából készült, 

fehér bejárati ajtó, felső részén üve-

gezéssel, tokkal. Méret: 98x221 cm. 

Tel.: 06-79/474-049

Kukorica eladó. 06-70/327-8200

Kukorica, búza, árpa, zab, napra-

forgó eladó. Érdeklődni: 06-30/278-

2727

árpa, kukorica eladó. Telefon: 06-

70/332-9695

tűzifa eladó! Kályhakészre aprít-

va, ingyenes házhoz szállítással. 

Száraz, akác 12.500 Ft/m3, vegyes 

kemény 9.500 Ft/m3. telefon: 06-

20/915-7722

Bontott hullámpala eladó. Érdeklőd-

ni: 06-70/338-5617

akác tűzifa: 12.500 Ft/m3-től, 

25.000 Ft/m3-ig, vegyes: 10.500 Ft/

m3 kiszállítva. telefon: 06-30/785-

80-77

26-OS FÉRFI KERÉKPÁR KITÜNŐ 

ÁLLAPOTBAN TERMÉNYDARÁLÓ 

ELADÓ. ÉRD.: BAJA, 06-79/428-319 

ESTE

tűzifa: száraz akác kályhakészre 

hasogatva 12.500 Ft/m3, 16.000 

Ft/m3 összerakva 25.000 Ft/m3, 

vegyes: 10.500 Ft/m3. ingyenes 

házhoz szállítás. telefon: 06-

70/418-81-06

Baján eladó 10 q árpa, 8 körbá-

la szalma. Érdeklődni lehet: 06-

30/234-4128

tűzifa szállítás! akácfa 12.500 

Ft/m3, vegyeskemény 9.500 Ft/

m3, hasítva, szállítással. tel.: 06-

20/617-2774

Füstöléshez fűrészpor eladó. 1.000 

Ft/zsák. Érd.: 06-70/589-2898

tűzifa! Száraz akác 12.500 Ft/m3, 

vegyes kemény 9.500 Ft/m3. Kály-

hakészre aprítva. ingyenes házhoz 

szállítással. 06-30/30-68268

Füstölni való fűrészpor házhozszállí-

tással! Tel.: 06-70/332-19-34
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Kukorica eladó Garán. Tel.: 06-

70/3321-848

Borsó, kukorica eladó Baján. 

Szállítás megoldható. tel.: 06-

70/3356-502

Vastag, hasított, kemény tűzifa ki-

szállítva 9.500 Ft/m3. Telefon: 06-

70/626-48-63

Hűtőszekrény kicsi 15.000 Ft, hű-

tőszekrény nagy 25.000 Ft. Telefon: 

06-20/91-66-777

Körbálás fűszéna, lucerna házhoz 

szállítással. Telefon: 06-20/91-66-

777

Vékony akác tűzifa 21.000 Ft/m3 

méterben, 22.000 Ft/m3 kugliz-

va 6-10 cm átmérőig. 6 m3 szá-

raz, vastag akác tűzifa szállítva 

174.000 Ft (29.000 Ft/m3). telefon: 

+36-70/661-6539

Régiségek eladók. Telefon: 06-

20/312-57-48

Száraz akác, tölgy, bükk tűzifa 

kuglizva, szállítva 29.000 Ft/m3. 

telefon +36-70/222-5078

Hódfarkú cserép eladó. 06-20/312-

57-48

akció 01. 19- 02. 19-ig vegyes 

tűzifa 10.500 Ft/m3, akác 12.500 

Ft/m3. ingyenes kiszállítással. 06-

20/809-11-13

á l l á S t  K E R E S  

ápolást vállalok! 06-20/530-07-84

4 illetve 6 órás állást keresek! Eladó, 

intézménytakarítás! Érdeklődni: 06-

70/410-3164

takarítást vállalok Baján. Telefon-

szám: 06-30/355-9618

Kőműves munkát vállalok. 06-

20/312-5748

á l l á S t  K í n á l

a Külügyminisztérium felhívja 

a külföldi munkára jelentkezők 

figyelmét, hogy saját érdekeik 

védelmében minden esetben elő-

zetesen ellenőrizzék a hirdetések 

valós tartalmát, a munkaügyi köz-

pontoknál tájékozódjanak, hogy 

bejegyzett magánközvetítőről 

van-e szó, a munkaközvetítőnek 

ne adjanak pénzt és a munka-

szerződést csak akkor írják alá, 

ha a tartalmát megértették és el-

fogadják!

C, E kategóriás jogosítvánnyal ren-

delkező tehergépkocsi vezetőt és 

OKJ- s bizonyítvánnyal rendelkező 

targoncavezetőt keresünk. Érd.: 06-

20/914-8173

Dániába keresünk tapasztalattal 

rendelkező mezőgazdasági munká-

sokat, traktorosokat, tehenészeket, 

sertésgondozókat (háztáji vagy üzemi 

tapasztalattal). Alap angol nyelvtu-

dás feltétel. Jelentkezés: 06-70/607-

0067, anett.sulyi@andreasagro.com; 

www.andreasagro.com

Sörcsapoló berendezések telepíté-

sével, szervizelésével, foglalkozó cég 

műszaki végzettséggel rendelkező 

munkatársat keres. Fényképes önélet-

rajzokat: szervizpartner@gmail.com 

címe várjuk.

német érdekeltségű cég erős német 

nyelvtudással rendelkező marketing 

asszisztenst keres. A munkavégzés 

helye: Baja / rugalmas. Német nyelvű 

fényképes önéletrajzot e-mail címre 

várjuk: reka.novak@karrieretutor.de

németországba keresünk jo-

gosítvánnyal rendelkező mun-

katársakat plakátragasztásra, 

hosszú távra tervezhető, jó kere-

seti lehetőséggel. Jelentkezni az  

attila@plakat-geng.de e-mail cím-

re fényképes önéletrajzzal.

ausztriai Nightclub hostess munkára 

keres csinos lányokat 19 éves kortól, 

top keresettel. Tel.: 00-43-664-599-

96-95, 06-30-313-35-16

idősgondozás Németországba! Né-

metül beszélő hölgyeket keresünk! 

Jelentkezni az alábbi telefonszámon: 

06-70/343-78-25

németországba keresünk spárga-

szedőket a válogatóba, spárgavá-

logató embereket. Érdeklődni 06-

70/327-0400 telefonszámon reggel 

7 - 10 óráig.

autómosóba munkatársat keresünk. 

06-70/432-7151

nehézgépkezelőt és segédmunkást 

keresek építőiparba. Tel.: 06-70/967-

9448

több éves szakmai tapasztalattal ren-

delkező, vendégcentrikus felszolgálót 

keresünk hosszú távú munkakörbe 

azonnali kezdéssel. Elvárás: kommu-

nikációs szintű nyelvtudás. Fényképes 

önéletrajzát a recepcio@hotelduna.hu 

email címre várjuk.

CO2-hegesztőt keresünk vékony 

anyagok hegesztésére, valamint CNC- 

gépkezelőket élhajlítógépre, kiemelt 

bérezéssel. Fémipari bizonyítvány 

szükséges. Szállás, utazás biztosí-

tott! HEGESZTO2016@gmail.com, 

06-70/247-6629

német érdekeltségű cég ügyfélszol-

gálati munkatársat keres bajai irodájá-

ba. Feltételek: erős német nyelvtudás 

+ számítógépes ismeretek. Német, 

fényképes önéletrajzot e-mail címre 

várjuk: reka.novak@karrieretutor.de

német anyanyelvű tinédzser mellé 

németül jól beszélő zongora- illetve 

rajztanárt keresek Baján. Érdeklődni: 

reka.novak@karrieretutor.de

Kőművest felveszek. 06-30/96-59-

511

Bajai Kft keres Baja és vonzáskör-

zetéből villanyszerelőt. 06-20/454-

8083

ipari festéssel foglalkozó cég, vi-

déki munkára dolgozni akaró fes-

tőket keres. Érd. munkanapokon 

8-16 óráig. 06-20/549-07-44

angolul jól tudó személyt keresek al-

kalmi fordításokra. Tel.: 06-20/243-

5893

ipari padlóval ellátott 300 nm for-

gácsolóműhely és a hozzá  tartozó 

iroda illetve szociális helyiségek ta-

karítására keresünk munkavállalót. 

a takarításhoz gépek állnak rendel-

kezésre. Munkaidő minimum 4 óra/

nap. Jelentkezni e-mailben az alábbi 

címen: primarokft@gmail.com vagy 

06-79/522-010

Jogosítvánnyal rendelkező 40-55 

év közötti bajai férfi részére hétvége-

ken alkalmi munkát adnék. Erkölcsi 

bizonyítvány szükséges. Tel.: 06-

20/243-5893

Primaró Kft keres CnC megmun-

kálóközpontba programozót il-

letve gépkezelőt. Önéletrajzokat 

kérünk: primarokft@gmail.com

Keresünk adminisztrátori, adatrögzí-

tési munkára heti 20 órában női mun-

kaerőt érettségivel. Jelentkezni lehet 

a czifra@memtex.hu e-mail címen.

tehergépkocsi vezetőt felveszek 

február 20-i kezdéssel. 06-70/260-

9624

a Sauer Security Kft vagyonőröket ke-

res Baja és vonzáskörzetébe. Jelent-

kezni a munkahely2017@indomail.hu  

e-mail címen, fényképes önéletrajz-

zal.

C+E jogosítvánnyal TGK vezetőt ke-

resünk. 06-30/602-5050

Hidegburkolókat keresek! 1-2 fő hi-

degburkolót keresek folyamatos bajai 

munkákhoz. Lehetőleg szerszámmal 

és gyakorlattal rendelkezők hívását 

várom. Előnyt jelenthet B kategóriás 

jogosítvány. Telefon: 06-70/409-42-

55

Bajai Tanyacsárda SZAKÁCSOT 

és GYAKORLOTT FELSZOLGÁLÓT 

felvesz. Érdeklődni lehet: +36-

30/9687-720

Betanított dolgozókat keresünk ki-

emelt bérezéssel mosonmagyaróvári 

és győri munkahelyünkre. Szállás, 

étkezés, utazás biztosított. 70/354-

9321

200.000 Ft bruttó fizetés, ingyen 

szállás, előleg megoldott. Sárvárra 

betanított munkásokat keresünk több 

műszakos munkarendbe. Érd.: 06-

20/224-0242, 06-30/791-0950

Vaskúti baromfivágóhíd állást hirdet 

betanított szalagmunkás munka-

körbe. Előnyben a kést is használni 

tudó jelentkezők. Telefonszám: 06-

30/622-3572

Pályakezdő hölgyet keresünk 

adminisztratív munkára. Jelent-

kezni fényképes önéletrajzzal a  

buzagazda@t-online.hu-n.

Részmunkaidős kollégát keresünk 

irodába délutáni és hétvégi munká-

ra. Március hónaptól június közepéig. 

Jelentkezni személyesen február 1- 

től Duna- Spárga Kft, Vaskút Kossuth 

u.154. 

Bajai mezőgazdasági cég kombáj-

nos munkatársat keres. Telefon: 06-

70/632-75-91

S z O l g á l t a t á S

KŐMŰVES MUNKÁT, FELÚJÍTÁST, 

ÁTALAKÍTÁST VÁLLALUNK! ÉR-

DEKLŐDNI LEHET TELEFONON: 06-

70/372-4575

tEtŐJaVítáSt, BÁDOGOZÁST, 

ÁCSMUNKÁT, BEÁZÁSOK MEG-

SZÜNTETÉSÉT VÁLLALJUK! ÉR-

DEKLŐDNI LEHET TELEFONON: 06-

20/338-7407

KiStEHERaUtÓ BÉRLÉS!!!! 6 

személyes dobozos kishaszon-

gépjármű bérelhető. Telefonszám: 

+3670/4293179

angol nyelvoktatás. Telefon: 06-

79/324-498

KŐMŰVES MUNKÁT VÁLLALOK! 06-

20/312-5748

Konyhabútorok javítása, gyártása, 

komódok és gardróbok beszerelé-

se. Érdeklődni lehet telefonon: 06-

70/329-84-54

Favágást vállalok láncfűrésszel. Ház 

körüli munkát vállalok. Fa behordás, 

stb. Érdeklődni lehet: 06-30/780-

36-73

Masszírozást vállalok Svédmasz-

százs! Érdeklődni lehet: 06-70/410-

3164

Redőny készítés, teljeskörű javí-

tás, gurtni csere, akár hétvégén 

is. 06-30/919-0446

ajtó, ablaküvegezés, beépítés, bútor 

készítés, asztalos munkák. Telefon: 

06-70/373-69-90

tetőszerviz! Hodri zoltán Új tetők 

készítése, ácsmunkák, régi tetők 

javítása- karbantartása, bádogos-

munkák, ereszcsatornázás, tető-

mosás, faragott teraszok- előtetők 

készítése. +36-30/215-5045, +36-

20/9186-183

Sthillel favágást vállalok. Érdek-

lődni lehet telefonon: 06-70/293-

29-81

Pályázatírás, menedzsment, üzleti 

terv készítése: dr. Jagicza Mónika,-

Gordiusz Iroda (Baja, Oroszlán u. 6) 

www.gordiusziroda.hu, Telefon: 06-

70/62-70-750
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JáMBOR áRnYÉKOlÓK! a minőség 

garanciával! Redőnyök- reluxák, 

napellenzők, harmonikaajtók, 

szalagfüggönyök, szúnyoghálók. 

Mindezek javítása is akár 24 órán 

belül! telefonszám: +36-30/401-

8264

tÉRKÖVEzÉSt, BETONOZÁST VÁL-

LALUNK! 06-70/372-4575

ternák Márton tetőfedő bádo-

gos. Új tetők, teraszok, féltetők 

készítése, csatornarendszerek 

kiépítése. lapostető szigetelése, 

pala és cseréptetők, épületek, 

homlokzatok tisztítása, mosása 

magasnyomású vízzel. telefon 

+36-30/958-2331, +36-70/330-

6152, 79/427-776

HiDEgBURKOláSt VÁLLALUNK! 

06-30/364-3556

REDŐnYÖK, naPEllEnzŐK, ga-

RázSKaPUK. MinDEzEK JaVítá-

Sa. áRnYÉKOláS ÉS KaPUtECH-

niKa. láSD a CíMlaPOn.

tEHERtaXi, BÚTORSZÁLLÍTÁS, 

KÖLTÖZTETÉS. Telefon: +36-20/9-

38-33-15

DUgUláSElHáRítáS 0-24-ig! 

BOntáS nÉlKÜl gaRanCiáVal! 

CSatORnaBEKÖtÉS! gYORS Ki-

SzálláSSal, HÉtVÉgÉn ÉS Ün-

nEPnaPOKOn iS! Vezetékes tele-

fonról 06-20/383-90-40

Homlokzati állványok bérelhetők. 

Telefon: +36-20/589-9-445

Költöztetés, bútorszállítás. Érd: 

06-79/321-413, +36-20-971-6593. 

Baja, Dózsa györgy út 97. alá köl-

töztünk!

FÜRDŐKáD ZOMÁNCOZÁS KÍVÁNT 

SZÍNBEN, GARANCIÁVAL! +36-

30/998-2485

angoloktatás. Telefon: 06-30/30-

98-908

a U t Ó B É R l É S ! ! !  

Kis fogyasztású, megbízható autók 

már napi 3.500 Ft-tól, kaució nélkül. 

Érdeklődni lehet telefonon: +36-

20/340-41-69

t E H E R a U t Ó B É R l É S !  

3,5 t össztömegű dobozos kisteher-

autó, kultúrált raktérrel bérelhető. 

Telefon: 06-20/340-41-69

tetőfedést, beázások megszünteté-

sét, ereszcsatornázást, bádogozást, 

ácsmunkát és kőműves munkát vál-

lalok. Érdeklődni lehet: 06-20/312-

5748

idősek ápolása eltartási szerződés-

sel. 06-70/294-3603

Redőny javítás, készítés hétvégén is! 

Tel.: 06-30/436-2148

Dani-gYURi duguláselhárítás bon-

tás nélkül. Kamerás csővizsgálat. 

Sürgős esetben hétvégén is. Telefon: 

06-20/921-05-76

Redőnyök, szúnyoghálók, faredő-

nyök készítése és javítása 24 órán 

belül, hétvégén is. 06-70/374-3864 

U t á n f u t ó k ö l c s ö n z é s .  

06-30/314-76-60

Műanyag redőny, faredőnyjavítás 

készítés gyors precíz áron! 06-

70/227-6273, 06-30/735-0746 

gázkészülék javítás. Telefon: 06-

30/330-66-88

tetőjavítást, ereszcsatorna ké-

szítést, javítást, kőműves munkát, 

festést vállalunk. 06-70/227-6-273, 

06-30/735-0-746

ternák Norbert Ács- tetőfedő- bádo-

gos munkák, lapostető szigetelés és 

tetőmosás. Tel.: +36-30/99-77836

Ü z l E t H E l Y S É g

Bejáratott melegkonyhás vendéglá-

tó egység teljes üzleti berendezéssel 

kiadó. Érdeklődni a 06-20/416-1824-

es telefonszámon.

Raktárak frekventált helyen kiadók. 

Telefon: 06-70/432-71-51

Raktárak frekventált helyen kiadók. 

06-70/432-7151

Belvárosban ( Kossuth L. u. 1.) jól 

működő vendéglátóhely üzemel-

tetése átvehető. Telefonszám: 06-

20/252-4899

tartozásmentes BT. eladó. Tel. 

209150646

Bejáratott Ruha szerviz Baján a Déry 

sétányon kis rezsivel kiadó. Tel.: 06-

30/529-4036

Baján belváros közeli nagyon szép, 

új berendezett kozmetika, pedikűr, 

műköröm és masszázs helységek 

kiadók. Ügyes, kreatív szakembe-

rek jelentkezését várom. Telefon: 

20/9150646

Czirfuszban berendezett vendég-

lőegység kedvezően eladó/ kiadó 

irodának, rendelőnek. Telefon: 06-

20/7750-751

Baján, a Déry sétányon 23 nm-es üz-

let, jó helyen kiadó. Tel.: 06-30/529-

4036

Üzlet eladó a Déri sétányon +36-

70/376-2739 

Baján a Szabadság utcában bejára-

tott üzlethelység (húsbolt) teljes en-

gedélyezéssel, berendezéssel, céggel 

együtt eladó. 06-70/984-29-73

Belvárosban 50 nm-es helyiség, üz-

letnek- irodának kiadó. 06-20/686-

3084

g É P J á R M Ű

Üzemképtelen motorját megvásá-

rolom, ár megegyezés szerint. Tel.: 

06-70/866-1463

Billenős tgk 3,5 t-s bérelhető. 06-

70/260-9624

353-as üzemképes Wartburgot ven-

nék, műszaki és rendszám nélkül. 

06-20/619-4185

Swift 1- hez 5 ajtóshoz keresek tető-

csomagtartót. 06-20/356-8024

Mtz-50, MTZ-550 400.000 Ft-tól, 

felújítottak, 2 m kombinátor 60.000 

Ft, német kisbálázó 120.000 Ft. Te-

lefon: 06-20/91-66-777

Használt autóját, tehergépkocsiját 

készpénzért megveszem. Üzemkép-

telen, papír nélkül is lehet. Ha kell 

házhoz megyek. 06-20/910-9361, 

20/280-9747

Suzuki Swift 1.000-es eladó. Ir.ár: 

170.000 Ft. 06-70/677-46-25

á l l a t

Egy hízó eladó 200 kg-os. 06-20/95-

20-363

Kaukázusi kiskutyák eladók Felső-

szentivánon. Telefon: 06-30/213-

23-95

nagysúlyú hízó eladó. 06-70/577-

5767

Házi nevelésű hízó eladó. 06-

30/9659-577

Választási malacok és hízók eladók. 

06-20/342-5635

Hízók eladók ingyenes házhozszál-

lítással 120-tól 150-ig kg súlyúak. 

Tel.: 06-70/3356-502

Hízó eladó, hasítva is. 06-70/361-

4258

Hízó és vemhes kecskék eladók. Baja 

06-70/332-9739

4 db vegyes korú, nagy tejhasznú, 

fajta üszők eladók. 06-30/380-1242

3 db nőstény kecske, még nem el-

lettek, eladó. Ugyanitt papagájketrec 

eladó. 06-20/45-44-102

Eladó 2 q körüli hízók, akár félbe 

vágva is. 06-30/504-7548

Selejt anyadisznó eladó. 06-70/578-

3545

Hízó eladó. 06-70/425-8275

4 db 2 q körüli hízó eladó! Tel.: +36-

30/419-2109

Kiselejtezett koca kb. 330 kg-os 

Baján eladó. Szállítás megoldható. 

tel.: 06-70/3356-502

Kakaspörkölthöz falusi alapanyag! 

Telefon: 06-30/815-45-36

Eladó vagy cserélhető malacok tüzi-

fára. 06-70/385-1050

t á R S K E R E S É S

59 éves férfi társat keres. 06-

70/352-68-24

Hetven éven felüli hölgy, káros szen-

vedélytől mentes élettársat keres. 

06-30/744-61-57

64 éves özvegy társat keres. 06-

70/589-06-59

ismerkedés!!! 06-70/401-28-59

46 éves nő komoly kapcsolatot keres 

42 éves korig. 06-30/355-9618

Kikapcsolódás Baja és környékén. 

Telefonszám: 06-20/556-2765

65 ÉVES ÖZVEGYEMBER TÁRSAT KE-

RES. TEL.: 06-70/224-74-69

Hölggyel ismerkednék tartós kap-

csolathoz. 06-20/619-4185

75 éves saját lakással rendelkezem, 

legyen a barátom jóban-rosszban. 

Szeretettel várjuk. 06-79/426-872

F E l H í V á S

Január 5-én délelőtt 10-12 óra kö-

zött a türr istván és az Oroszlán 

utca között elveszett 2 db érem-

gyűjtő tanusítvány, egy gémka-

poccsal volt átfogva. a megtaláló 

jutalomba részesül! Értesítés 06-

20/484-16-69 telefonszámon.

t a n F O l Y a M

aranykalászos gazda tanfolyam, 

www.okjcentrum.hu, Tel.: 06-

30/310-8934, E-00846/2014/A016

Számítógépes szövegszerkesztés 

és bemutató készítés tanfolyam 

kezdőknek Baján. ajándékba is 

adható. www.blinkkft.hu/oktatas, 

06-70/338-5191

Matematika, fizika oktatás. 06-

70/535-3860

Számítógépes és internet tanfolyam 

kezdőknek Baján. ajándékba is ad-

ható. www.blinkkft.hu/oktatas,  

06-70/338-5191

gYÓgYítÓ KÉPZELET (Simonton) tré-

ning és stresszkezelő tréning gyer-

mekeknek, felnőtteknek (Williams 

és tudatos jelenlét). Dr. Gyulai Éva 

06-20/577-9707

SzEMÉlY ÉS VagYOnŐR  képzés 

indul március 3-án 3 órakor 3 hó x 

25e Ft. Oktatási Centrum  E-680/14 

tel.: 79/322-629,  70/331-4406

KÉPzÉS MáRCiUS VÉgÉn: ÉlEl-

MiSzER VEgYi ElaDÓ 4x25e 

Ft, PEDagÓgiai aSSziSztEnS 

5hóx28e Ft, DaJKa 3hóx26e Ft, 

SVÉD MaSSzázS, Oktatási Cent-

rum  E-680/14. Érdeklődni lehet: 

79/322-629, 70/331-4406 

ÉlElMEzÉSVEzEtŐ képzés indul 

március 3-án 5 órakor 5 hóx29e Ft. 

Oktatási Centrum  E-680/14 Tel.: 

79/322-629, 70/331-4406

MŰKÖRÖMÉPítŐ  képzés indul 

március 24-én  4 órakor 4hóx26e 

Ft. Oktatási Centrum  E-680/14 

tel.: 30/370-4185

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, 

Cukrász, Pincér, Vendéglátásszer-

vező- Vendéglős, Vendéglátó Eladó, 

Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 

06-70/637-4750. www.minervakft.hu 

(E-000909/2014/A001-A011)

intenzív gépírás számítógépen! Tele-

fonszám: 06-30/556-79-84




