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ingatlanközvetítés, hitelügyinté-

zés, energetikai tanúsítvány! Cza-

kó Ingatlaniroda Baja, Tóth Kálmán 

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

9443, www.czako.ingatlanok.hu

Vaskút központjában 2 szobás 

családi ház eladó. Ár: 4 millió Ft. 

Telefon: 06-20/310-87-35

Eladó ingatlant keresek ügyfél ré-

szére. Telefon: 06-20/248-12-82

lakást vásárolnék Budapest bel-

ső kerületeiben. Nem baj, ha rossz 

állapotú. Csak az ár számít. Tel. 

209150646

Baja belvárosában újszerű föld-

szinti, 71 nm-es lakás, udvari 

terasszal társasházban eladó. 

Igényes belső. Padló-, meny-

nyezet-, fali fűtés- hűtés, minden 

helyiségben termosztát, vízórák, 

hőmennyiségmérő. Nappali + 2 

szoba, étkező, konyha, spájz, für-

dő, külön WC. Garázs vásárolható. 

Fotókat küldök. 06-70/3830-819

Baja belvárosában, (Mészáros 

Lázár utca 14.) 451 nm-es tel-

ken 124nm-es, irodának is al-

kalmas, családi ház eladó. Tel.: 

30/9355624

Eladó Baján 2 és 1/2 szobás utcai 

házrész bajai csere érdekel. 06-

20/270-0136

Baja központjában 2 szobás 

földszinti lakás eladó bajai csere 

is érdekel. Érdeklődni lehet: 06-

20/270-0136

Baján az Oltványi utcában 2,5 

szobás, 3. emeleti, panelprog-

ramon átesett lakás eladó. +36-

70/453-0655

Hercegszántón családi ház 

sürgősen eladó. Érdeklődni: 06-

70/292-0368

Baján a PETŐFI SÁNDOR utcában 

ELADÓ családi ház nagy telekkel. 

06-70/984-29-73

Eladó Borotán 100 m2-es ház, 

730 m2-es telekkel. Telefon: 

06(20)415-4686

alvégen tégla két külön épületből 

álló családi ház, 10 éve felújított, 

1.000 nm telken eladó. Irányár: 

13,9 M. Ft. Érdeklődni: +36-

20/486-1576

Baján, Kiscsávolyi Templomnál 

felújított családi ház eladó. 17,35 

M. Ft. 06-30/279-2072

Baja, Sirály u. 6 magasföldszinti, 

2 szobás, erkélyes, 54 nm, felújí-

tott lakás+ kamra+garázs eladó. 

Telefon: 06-30/303-55-53

Baja, városközponti 87 nm-es la-

kás eladó 17.400.000 Ft. Telefon: 

06-70/33-89-171

Baján az Újvárosban 1 szobás 

lakást keresek megvételre. 06-

30/273-22-09

Családi ház eladó Dávod. Telefon: 

06-20/951-22-95

Baráti áron felújított családi ház 

Nagybaracska központjához közel 

eladó. Telefon: 06-20/33-11-859

Budapesti kisebb lakást vásárol-

nék készpénzért. Lehet felújítandó 

is. Tel.: +36-70/949-0944

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 Felsőszentivánon 5215 m2-

es szántó. Tel.: 06(20)415-4686

Eladó építési telek a Nyírfa u-

ban. Víz, csatorna a telken belül. 

Villany, gáz az utcán. Csendes, 

barátságos környezet. Telefon: 

06-70/376-27-39

a l B É R l E t

Belvárosi 96 nm-es első emeleti 

bútorozatlan lakás, udvari ga-

rázzsal vagy anélkül kiadó. Bér-

leti szerződés ügyvéd által készül. 

Kaució fontos! 06-30/338-25-59

2,5 - 3 szobás albérletet keresek 

Baján, hosszú távra. Telefon: 06-

70/372-8521

Baja központjában, Parti utca 

közelében komfortos, jó állapot-

ban lévő, tágas, világos udvaros 

házrészt vagy földszinti ÜRES 

lakást kibérelnék hosszú távra. 

+36305271681

Baja belvárosi 2 szobás lakás ki-

adó. Érdeklődni lehet: 06-30/473-

5883

Egyszobás lakás a Rókus utcá-

ban kiadó. Érdeklődni lehet: 06-

30/412-2103

Baja belvárosában kiadó, 2 szo-

bás egyedi gázfűtéses, 2. emeleti 

bútorozott lakás. Irányár: 50.000 

Ft/hó+ 2 havi kaució. Telefon: 06-

70/335-60-86

Bútorozott albérlet 30.000 Ft-ért 

kiadó. Érdeklődni: 17 óra után 06-

30/787-92-53

Minigarzon kiadó. 06-30/560-

46-51

albérlet Baján kiadó! Egy nagy 

szoba+ konyha+ fürdőszoba. Te-

lefon: 06-20/55-93-815

Baján a Szabadság utcában 85 

nm-es 2 szoba+nappali, étkező, 

konyhás társasházi lakás, garázs-

zsal, hosszú távra kiadó. Telefon: 

06-30/68-29-054

Baján a Csermák téren 56 nm-es 

lakás kiadó. 06-30/9435-994

Baján a Szentháromság téren 50 

nm-es földszinti, fiatalos lakás 

február 01-től kiadó! Érd. 06-

30/994-0866

Belvárosi, 42 nm-es, másfél szo-

bás, bútorozott lakás, garázzsal 

kiadó. Érdeklődni: 06-30/906-

0062

g a R á z S

Csónakgarázst keresek megvé-

telre. 06-70/326-5313

Újvároshoz közeli garázst vennék. 

Tel.: 06-70/203-8508

B Ú t O R

Eladó 2 db fenyő ágy, ágyráccsal, 

matraccal, éjjeli szekrényekkel. 

Telefon: 06-30/352-67-79

K E R E S  

VáSáROlnÉK lakatos, bádogos 

gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gép-

satut, üllőt, CO hegesztőt, műsze-

részesztergát, marógépet, komp-

resszort, invertert, kis gépeket. 

Érdeklődni lehet: 0670/624-5475 

telefonszámon

Bontott fagerendát keresek. 06-

30/318-71-76

Szarvasagancsot vásárolok. 06-

70/294-3603

Régiséget, porcelánt vásárolok. 

06-70/294-3603

ingyenes lomtalanítás. 06-

70/294-3603

Vásárolok vékony, vastag akác 

tűzifát nagyobb tételben magán 

célra. 06-70/238-14-36

Megvásárolnám feleslegessé 

vált, esetleg hagyatékból maradt 

dolgait: öreg szekrények, aszta-

lok, székek, ládák, konyhai be-

rendezések, zománcos edények, 

régi üvegek, szentképek, bögrék, 

tálak, régi vásznak, zsákok, ágy-

terítők, népviseleti ruházat, ken-

dők, alsószoknyák, hétköznapi vi-

seletek, javításra szoruló ruhákat, 

szalagokat, díszeket. Rénó Antik. 

Telefon: 06-30/608-39-62

Régi bútorokat, hastokokat, spa-

lettákat, gyalupadot, zománcokat, 

szekrényeket, asztalokat, agan-

csot és minden féle hagyatékot vá-

sárolok. Palkó 06-30/9-757-900

Üzemképtelen átfolyós vízme-

legítő gázbojlert vásárolnék. 06-

20/256-7-247

Fémhulladékot és megégett 

rézkábelt vásárolnék. Házhoz me-

gyek. 06-20/256-7-247

Magyar kereskedő üzemképte-

len háztartási gépeket vásárol-

nék, illetve elszállítanék jelké-

pes összegért + lomtalanítást 

vállalok. 06-20/256-7-247

K í n á l

Orion színes tv kedvező áron el-

adó. 06-79/321-514

Baján fűszéna és szalma eladó. 

06-20/95-86-460

naVigáCiÓ eladás, frissítés. Tele-

fon:+36-70/200-1005

3 fakkos nyúlketrec eladó. 06-

20/483-6388

Kisbálás lucernaszéna eladó és 

körbálás. 06-20/245-23-22

Kukorica eladó. 06-70/327-8200

akác tűzifa: 12.500 Ft/m3-től, 

25.000 Ft/m3-ig, vegyes: 10.500 

Ft/m3 kiszállítva. telefon: 06-

30/785-80-77

Kukorica, búza, árpa, zab, napra-

forgó eladó. 06-30/278-2727

Körbálás fűszéna, lucerna házhoz 

szállítással. Telefon: 06-20/91-

66-777

Apró
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tűzifa: száraz akác kályha-

készre hasogatva 12.500 Ft/

m3, 16.000 Ft/m3 összerakva 

25.000 Ft/m3, vegyes: 10.500 Ft/

m3. ingyenes házhoz szállítás. 

06-70/418-81-06

Füstöléshez fűrészpor eladó. 

1.000 Ft/zsák. Érdeklődni: 06-

70/589-2898

Baján eladó 10 q árpa, 8 körbála 

szalma. Érdeklődni: 06-30/234-

4128

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). tel.: 

+36-70/661-6539

Hódfarkú cserép eladó. 06-

20/312-57-48

Száraz akác, tölgy, bükk tűzifa 

kuglizva, szállítva 29.000 Ft/m3. 

tel.: +36-70/222-5078

Színes Tv-k kedvező áron eladók. 

Érdeklődni: 06-20/321-9366

KUKORiCaVEtŐMagOK: Dekalb, 

Pioneer, Syngenta januárban 

akciósan rendelhetők ház-

hozszállítással. 06-20/980-4449  

www.kukoricavetomag.hu 

Hűtő, fagyasztó, bútor, könyv, ke-

rékpár, ruhanemű, egyebek. 06-

70/573-0909

iME 2,5 kétoszlopos emelő, kis 

hibával eladó 150eFt. Érdeklődni: 

30/998-26-38 

tűzifa eladó! Kályhakészre aprít-

va, szállítással. Vegyes kemény 

10.000 Ft/m3, száraz akác 12.500 

Ft/m3. 06-20/915-7712

5x12 m pajta eladó Dávod. Érdek-

lődni lehet telefonon: 06-20/251-

44-39

tűzifa eladó! Vegyes, kemény 

10.000 Ft/m3, száraz, akác 

12.500 Ft/m3. Kályhakészre ap-

rítva, szállítással. telefon: 06-

30/30-68268

Hasított, kemény tűzifa kiszállítva 

10.000 Ft/m3. 06-70/626-48-63

tűzifa szállítás! Akácfa 12.500 

Ft/m3, vegyes kemény 10.000 Ft/

m3, hasítva, szállítással. Tel.: 06-

20/617-2774

akác tűzifa eladó. 06-20/342-

5635

Erdészetből tölgy vegyes ke-

mény tűzifa 9800 Ft/m3 szállít-

va. Érdeklődni lehet telefonon: 

20/624-5112

Eladó ipari terménydaráló, 380 

V-os. Érdeklődni lehet telefonon: 

06-20/256-7-247

téli tűzifa akció 01.31- ig ingyenes 

szállítással 12500 Ft/m3. 30/288-

9682

akác tűzifa száraz kályhakész-

re hasítva 25.000 Ft/m3, 16.000 

Ft/m3 ingyenes kiszállítással. 

Érdeklődni lehet: 06-70/267-

7756

akác tűzifa száraz kályhakészre 

hasítva 25.000 Ft/m3, 16.000 Ft/

m3, 12.500 Ft/m3 ingyenes kiszál-

lítással. Telefonszám: 06-30/632-

4838

Régiségek eladók. Érdeklődni 

lehet telefonon: 06-20/312-57-

48

Minőségi tűzifa kiárusítás. Akác 

és csertölgy. Telefon: 06-20/584-

33-74

á l l á S t  K E R E S  

ápolást vállalok! Telefon: 06-

20/530-07-84

4 illetve 6 órás állást keresek! El-

adó, intézmény takarítás! Érdek-

lődni lehet telefonon: 06-70/410-

3164

Kőműves munkát vállalok. 06-

20/312-5748

Péter Telefonszám: 06-30/785-

5406

takarítást, konyhai kisegítő mun-

kát vállalok. Telefon: 06-30/768-

33-82
á l l á S t  K í n á l

a Külügyminisztérium felhívja 

a külföldi munkára jelentkezők 

figyelmét, hogy saját érdeke-

ik védelmében minden eset-

ben előzetesen ellenőrizzék a 

hirdetések valós tartalmát, a 

munkaügyi központoknál tá-

jékozódjanak, hogy bejegyzett 

magánközvetítőről van-e szó, a 

munkaközvetítőnek ne adjanak 

pénzt és a munkaszerződést 

csak akkor írják alá, ha a tartal-

mát megértették és elfogadják!

Dániába keresünk tapasztalat-

tal rendelkező mezőgazdasági 

munkásokat, traktorosokat, te-

henészeket, sertésgondozókat 

(háztáji vagy üzemi tapasztalat-

tal). Alap angol nyelvtudás felté-

tel. Jelentkezés: 06-70/607-0067, 

anett.sulyi@andreasagro.com;  

www.andreasagro.com

ausztriai Nightclub hostess 

munkára keres csinos lányokat 19 

éves kortól, top keresettel. Tel.: 

00-43-664-599-96-95, 06-30-

313-35-16

autómosóba munkatársat ke-

resünk. Érdeklődni lehet: 06-

70/432-7151

több éves szakmai tapasztalat-

tal rendelkező, vendégcentrikus 

felszolgálót keresünk hosszú távú 

munkakörbe azonnali kezdéssel. 

Elvárás: kommunikációs szintű 

nyelvtudás. Fényképes önélet-

rajzát a recepcio@hotelduna.hu 

email címre várjuk. 

nehézgépkezelőt és segédmun-

kást keresek építőiparba. Tel.: 06-

70/967-9448

német érdekeltségű cég ügyfél-

szolgálati munkatársat keres bajai 

irodájába. Feltételek: erős német 

nyelvtudás + számítógépes isme-

retek. Német, fényképes önéletraj-

zot a reka.novak@karrieretutor.de 

címre várjuk

Szakmájában jártas, megválto-

zott munkaképességű lakatosok 

jelentkezését várjuk. Tel: 06/30-

383-9653, 06/30-383-4830
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német anyanyelvű tinédzser 

mellé németül jól beszélő zon-

gora-, illetve rajztanárt kere-

sek Baján. Érdeklődni lehet:  

reka.novak@karrieretutor.de

német érdekeltségű cég erős né-

met nyelvtudással rendelkező mar-

keting asszisztenst keres. A mun-

kavégzés helye: Baja / rugalmas. 

Német nyelvű fényképes önéletraj-

zot az alábbi e-mail címre várjuk: 

reka.novak@karrieretutor.de

Kőművest felveszek. 06-30/96-

59-511

Bajai Kft keres Baja és vonzás-

körzetéből villanyszerelőt. 06-

20/454-8083

ipari festéssel foglalkozó cég, 

vidéki munkára dolgozni aka-

ró festőket keres. Érdeklődni 

munkanapokon 8-16 óráig. 06-

20/549-07-44

Jogosítvánnyal rendelkező 40-

55 év közötti bajai férfi részére 

hétvégeken alkalmi munkát ad-

nék. Erkölcsi bizonyítvány szük-

séges. Tel.: 06-20/243-5893

ipari padlóval ellátott 300 nm 

forgácsolóműhely és a hozzá  

tartozó iroda illetve szociális 

helyiségek takarítására kere-

sünk munkavállalót. a takarí-

táshoz gépek állnak rendelke-

zésre. Munkaidő minimum 4 

óra/nap. Jelentkezni e-mailben 

az alábbi címen: 06-79/522-010

vagy primarokft@gmail.com 

tehergépkocsi vezetőt felve-

szek Február 20. kezdéssel. 06-

70/260-9624

Primaró Kft keres CnC meg-

munkálóközpontba prog-

ramozót i l letve gépkeze-

lőt. Önéletrajzokat kérünk:  

primarokft@gmail.com

C+E jogosítvánnyal TGK vezetőt 

keresünk. Érdeklődni: 06-30/602-

5050

Vaskúti baromfivágóhíd állást 

hirdet betanított szalagmunkás 

munkakörbe. Előnyben a kést is 

használni tudó jelentkezők. Érdek-

lődni lehet a 06-30/622-3572-es 

telefonszámon

Részmunkaidős kollégát kere-

sünk irodába délutáni és hétvégi 

munkára. Március hónaptól június 

közepéig. Jelentkezni személye-

sen február 1-től Duna-Spárga Kft, 

Vaskút, Kossuth u. 154. 

Képzett takarítót keresünk Ba-

jára, havi 50-60 órára, részben 

rugalmas, hétvégét is érintő 

munkaidővel. Jelentkezést 

írásban a „takarítás” jeligére a 

szerkesztőségbe kérjük.

Bajai mezőgazdasági cég kom-

bájnos munkatársat keres. 06-

70/632-75-91

Web Design/ Dev assistant re-

quired by freelance advertising 

team knowiedge of html- php 

essential. Call: 06-30/902-

5196

KECSKEMÉti áruszállító cég 

nemzetközi gyakorlattal, B kate-

góriás jogosítvánnyal rendelkező 

sofőrt keres EU-ban munkavég-

zésre, furgonra. Jelentkezni a 06-

70/931-3591-es telefonszámon, 

illetve a bito@bitointertrans.hu 

e-mail címen lehet.

Szennyvízcsatorna építésé-

ben jártas komplett brigá-

dot és gépkezelőt keresünk 

Baja vonzáskörzetéből. tel.: 

06304261778

a Pro-Team Nonprofit Kft mun-

kalehetőséget hirdet varrásban 

jártas megváltozott munkaképes-

ségű emberek számára Sükösd, 

Baja, Csátalja, Dávod, Felsőszent-

iván, Madaras, Bácsalmás telepü-

léseken. Tel.: 06/30-383-9653, 

06/30-383-4830

Érvényes OKJ-s bizonyítvánnyal 

rendelkező rakodómunkás-tar-

goncást keresünk. Érd.: 0620-

914-8173

Építőipari munkákhoz keresek 

dolgozni (pénzt keresni) vágyó  

fiatalembert, megegyezés szerint, 

hosszabb vagy rövidebb időszak-

ra. Ha elmúltál 18, jöhetsz. A többit 

személyesen. 06-70/331-52-72

Szobafestőt felveszünk. 06-

20/927-43-18

Bajai Tanyacsárda SZAKÁCSOT 

és GYAKORLOTT FELSZOLGÁLÓT 

felvesz. Érd.: +36-30/9687-720

nagybaracskai galéria Cuk-

rászda tapasztalattal rendelke-

ző felszolgálót keres. telefon: 

06-30/605-88-38

Reklámirodába irodai munkára 

pályakezdő hölgy munkatársat ke-

resünk. Érdeklődni munkaidőben 

06-79/425-425

Séf aBC-be hentest (húspulti 

eladót) keresünk. Jelentkezni 

fényképes önéletrajzzal a Séf 

aBC-be.

Baján idősebb kerekesszékes 

férfi mellé este 17-19 óra közöt-

ti időszakban 30-55 év közötti 

gondozónőt keresünk. Tel.: 06-

20/243-5893

Ékszerbecsüst keresünk. Je-

lentkezni fényképes önéletrajzzal 

lehet: allasok86@gmail.com

Bajai székhelyű fuvarszervezés-

sel foglalkozó cég ömlesztett áru 

szállításra fuvarszervezőt keres, 

nemzetközi viszonylatra. Idegen 

nyelv ismerete és munkatapasz-

talat szükséges. Pályázatokat a 

bostjan.nagy@magtartrans.hu e-

mail címre várjuk.

Jogosítvánnyal rendelkező 40-

60 év közötti bajai férfi részére 

heti 2-3 napra alkalmi munkát ad-

nék. Erkölcsi bizonyítvány szüksé-

ges. Tel.: 06-20/243-5893

Baján induló legújabb játszó-

házba alkalmazottakat kere-

sünk. Ha szeretnél egy ilyen 

munkakörbe dolgozni, akkor 

várjuk fényképes önéletrajzo-

dat a bajailegujabbjatszohaz@

freemail.hu email címre.

alkalmazottat felvesz ingat-

laniroda fő vagy másodállásban 

(alapbér+jutalék). Telefon: 06-

30/334-5262

Szakács munkatársat keresünk! 

Jelentkezni fényképes önélet-

rajzzal és motivációs levéllel a:  

vendeglatosallas2017@gmail.com 

címen lehet.

Villanyszerelőt felveszek. Tel.: 

06-30/299-6600

S z O l g á l t a t á S

HiDEgBURKOláSt VÁLLALUNK! 

Telefon: 06-30/364-3556

KiStEHERaUtÓ BÉRLÉS!!!!  

6 személyes dobozos kisha-

szongépjármű bérelhető. Tel: 

+3670/4293179

Masszírozást vállalok Svédmasz-

százs! 06-70/410-3164

tÉRKÖVEzÉSt, BETONOZÁST 

VÁLLALUNK! 06-70/372-4575

Redőny készítés, teljeskörű ja-

vítás, gurtni csere, akár hétvé-

gén is. 06-30/919-0446

KŐMŰVES MUNKÁT, FELÚJÍTÁST, 

ÁTALAKÍTÁST VÁLLALUNK! 06-

70/372-4575

angol nyelvoktatás. Telefon: 06-

79/324-498

tetőszerviz! Hodri zoltán Új te-

tők készítése, ácsmunkák, régi 

tetők javítása- karbantartása, 

bádogosmunkák, ereszcsa-

tornázás, tetőmosás, faragott 

teraszok-előtetők készítése. 

telefon: +36-30/215-5045, +36-

20/9186-183

Konyhabútorok javítása, gyártá-

sa, komódok és gardróbok besze-

relése. Telefon: 06-70/329-84-54

JáMBOR áRnYÉKOlÓK! a 

minőség garanciával! Redő-

nyök- reluxák, napellenzők, 

harmonikaajtók, szalagfüggö-

nyök, szúnyoghálók. Mindezek 

javítása is akár 24 órán belül! 

telefon: +36-30/401-8264

tEtŐJaVítáSt, BÁDOGOZÁST, 

ÁCSMUNKÁT, BEÁZÁSOK MEG-

SZÜNTETÉSÉT VÁLLALJUK! 06-

20/338-7407

ternák Márton tetőfedő bádo-

gos. Új tetők, teraszok, féltetők 

készítése, csatornarendszerek 

kiépítése. lapostető szigetelé-

se, pala és cseréptetők, épü-

letek, homlokzatok tisztítása, 

mosása magasnyomású vízzel. 

telefon +36-30/958-2331, +36-

70/330-6152, 79/427-776

a U t Ó B É R l É S ! ! !  

Kis fogyasztású, megbízható au-

tók már napi 3.500 Ft-tól, kaució 

nélkül. Telefon: +36-20/340-41-

69

tEHERtaXi, BÚTORSZÁLLÍTÁS, 

KÖLTÖZTETÉS. Telefon: +36-

20/9-38-33-15
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DUgUláSElHáRítáS 0-24-ig! 

BOntáS nÉlKÜl gaRanCiáVal! 

CSatORnaBEKÖtÉS! gYORS 

KiSzálláSSal, HÉtVÉgÉn ÉS 

ÜnnEPnaPOKOn iS! Vezetékes 

telefonról 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 költöztünk!

FÜRDŐKáD ZOMÁNCOZÁS KÍ-

VÁNT SZÍNBEN, GARANCIÁVAL! 

+36-30/998-2485

Stihl-lel favágást vállalok. 06-

70/293-29-81

tetőfedést, beázások megszün-

tetését, ereszcsatornázást, bádo-

gozást, ácsmunkát és kőműves 

munkát vállalok. 06-20/312-5748

idősek ápolása eltartási szerző-

déssel. 06-70/294-3603

ternák Norbert Ács- tetőfedő- 

bádogos munkák, lapostető szi-

getelés és tetőmosás. Tel.: +36-

30/99-77836

Utánfutó kölcsönzés. 06-30/314-

76-60

Elmondom az élete sorsát. Tele-

fon: 06-70/230-27-02

Pályázatírás, menedzsment, üz-

leti terv készítése: dr. Jagicza Mó-

nika, Gordiusz Iroda (Baja, Orosz-

lán u. 6) www.gordiusziroda.hu, 

06-70/62-70-750

Villanyszerelés! 06-20/974-90-

87

Szobafestés, mázolás, tapétázás, 

gyors, precíz munka garanciával, 

kedvező áron. Telefon: +36-

20/267-1710

angoloktatás. 06-30/30-98-908

Rontáslevétel, megmondom pár-

kapcsolatát. Telefon: 06-20/247-

66-34

Redőny Doktor! Redőnyök javí-

tása, újak készítése, garanciával. 

Hétvégén is. 06-20/299-2233

Ü z l E t H E l Y S É g

Bejáratott melegkonyhás vendég-

látó egység teljes üzleti berende-

zéssel kiadó. Érdeklődni a 06-

20/416-1824-es telefonszámon.

Raktárak frekventált helyen ki-

adók. Telefon: 06-70/432-71-51

Belvárosban (Kossuth L. u. 1.) jól 

működő vendéglátóhely üzemel-

tetése átvehető. Telefonszám: 06-

20/252-4899

Baján belváros közeli nagyon 

szép, új berendezett kozmetika, 

pedikűr, műköröm és masszázs 

helységek kiadók. Ügyes, kreatív 

szakemberek jelentkezését várom. 

Tel.: 20/9150646

Bejáratott Ruhaszerviz Baján a 

Déri sétányon kis rezsivel kiadó. 

Tel.: 06-30/529-4036

Baján, a Déri sétányon 23 nm-es 

üzlet, jó helyen kiadó. Tel.: 06-

30/529-4036

Baján a Szabadság utcában bejá-

ratott üzlethelység (húsbolt) teljes 

engedélyezéssel, berendezéssel, 

céggel együtt eladó. 06-70/984-

29-73

Belvárosban 50 nm-es helyiség, 

üzletnek- irodának kiadó. 06-

20/686-3084

zÖlDSÉg ÜZLETHELYISÉG KI-

ADÓ, TELJESEN FELÚJÍTOTT, KLÍ-

MÁVAL. BAJA, KÖLCSEY 90-BEN 

TALÁLHATÓ. 06-70/416-31-76

Üzlet eladó a Déri sétányon. 06-

70/376-27-39

g É P J á R M Ű

Üzemképtelen motorját megvá-

sárolom, ár megegyezés szerint. 

Tel.: 06-70/866-1463

Billenős tgk 3,5 to- s bérelhető. 

06-70/260-9624

Eladó 1992-es Peugot 205, 1.000 

cm3, benzines, 1,5 év műszaki-

val, 120.000 Forintért. Tel.: 06-

70/625-5597

Mercedes E220 CDI 2006 au-

tomata, bőr, eladó. Telefon: 06-

20/461-37-01

Öreg, megunt autóját megvásáro-

lom. 70/417-66-14

á l l a t

Egy hízó eladó 200 kg-os. 06-

20/95-20-363

Kaukázusi kiskutyák eladók 

Felsőszentivánon. Telefon: 06-

30/213-23-95

nagysúlyú hízó eladó. 06-

70/577-5767

Választási malacok és hízók 

eladók. Érdeklődni: 06-20/342-

5635

Hízó eladó, hasítva is. Telefon: 06-

70/361-4258

Hízó és vemhes kecskék eladók. 

Baja 06-70/332-9739

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

Kakaspörkölthöz falusi alap-

anyag! Telefon: 06-30/815-45-36

Barna, szép tollas tojótyúkok 

649Ft/db áron előjegyezhetőek, 

ingyenes házhoz szállítással. Te-

lefon: 70/941-4151

Hízó eladó. 06-20/665-1632

Hízók eladók Csátalján! 06-

70/588-22-93

Hízók eladók Nagybaracskán! 06-

20/378-09-55

Vietnámi kan 7 éves, és 10 hetes 

vietnámi malacok eladók Baján. 

Telefon: 06-70/283-37-63

2-2,5 kg közötti 9 hónapos 

vörös Master kakasok eladók. 

Sükösd, Dózsa györgy u. 188. 

telefon: 06-30/96-84-191

t á R S K E R E S É S

46 éves nő komoly kapcsolatot 

keres 42 éves korig. 06-30/355-

9618

Kikapcsolódás Baja és környé-

kén. Érdeklődni lehet: 06-20/556-

2765

65 éves, 166 magas, független, 

fiatalos férfi barátnőt keres. Tel.: 

06-30/713-67-65

57/179/86 férfi társát keresi. Ká-

ros szenvedélyektől mentes, szo-

lid életvitel. (Nem szabadidőpart-

nert!) Sms-t kérek, visszahívlak! 

Baja, 06-20/234-6307

64 éves özvegyember társat ke-

res. 06-70/224-74-69

Keresek egy egyszerű, normális, 

független nőt. 06-30/785-5406

50-es férfi élettársat keres. 06-

70/540-25-15

Kikapcsolódás. Telefon: 06-

30/887-93-91 új szám

Kikapcsolódás. 06-30/728-02-38

Keresem azt a 45-50 éves höl-

gyet, aki szeretne komoly társkap-

csolatot. Érdeklődni:  06-30/419-

21-09

Kikapcsolódás. Telefon: 06-

20/962-39-51

46 éves nő komoly kapcsolatot ke-

res 48 és 49 éves korig. Telefon: 

06-30/355-96-18

F E l H í V á S

nyugdíjasok Otthona nyílik Baja-

szentistvánon a fő út mellett jövő 

tavasszal. Jelentkezni lehet jövő 

januártól április közepéig. Egy és 

két ágyas szobák huszonnégy 

órás szakfelügyelet, orvosi ellen-

őrzéssel várja a szépkorúakat. 

Érdeklődni lehet telefonon: 06-

70/883-49-12

Január 5-én délelőtt 10-12 

óra között a türr istván és az 

Oroszlán utca között elveszett 2 

db éremgyűjtő tanúsítvány, egy 

gemkapoccsal volt átfogva. a 

megtaláló jutalomba részesül! 

Értesítés 06-20/484-16-69 te-

lefonszámon.

a Mozgáskorlátozottak Dél-Bács-

Kiskun Megyei Egyesületének Ba-

jai csoportja kirándulást szervez 

2017. szeptember 10- 13 között. 

(Szeged, Ópusztaszer, Makó, Te-

mesvár). Jelentkezni lehet 2017. 

január 30-ig. Telefon: 06-30/827-

13-46, 06-30/366-33-05

t a n F O l Y a M

Számítógépes szövegszerkesz-

tés és bemutató készítés tanfo-

lyam kezdőknek Baján. ajándék-

ba is adható. 06-70/338-5191, 

www.blinkkft.hu/oktatas 

intenzív gépírás számítógépen! 

Érdeklődni lehet: 06-30/556-79-

84

Számítógépes és internet tan-

folyam kezdőknek Baján. aján-

dékba is adható. 06-70/338-

5191, www.blinkkft.hu/oktatas 

Matematika, fizika oktatás. 06-

70/535-3860

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, 

Cukrász, Pincér, Vendéglátás-

szervező- Vendéglős, Vendéglátó 

Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ 

tanfolyam. 06-70/637-4750. 

w w w . m i n e r v a k f t . h u  ( E -

000909/2014/A001-A011)

ÉlElMEzÉSVEzEtŐ képzés indul 

március 3-án 5 órakor 5 hóx29e 

Ft. Oktatási Centrum  E-680/14 

Telefon: 79/322-629, 70/331-

4406

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

taRgOnCáS/nEHÉ zgÉPES 

képzés indul február végén 

2hóx23eFt/2hóx28eFt. Okta-

tási Centrum  E-680/14. tel.: 

30/370-41-85

KÉPzÉS MáRCiUS VÉgÉn: ÉlEl-

MiSzER VEgYi ElaDÓ 4x25e 

Ft, PEDagÓgiai aSSziSztEnS 

5hóx28e Ft, DaJKa 3hóx26e 

Ft, SVÉD MaSSzázS, Oktatá-

si Centrum  E-680/14 telefon: 

79/322-629, 70/331-4406




