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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

Bácsbokodon családi ház eladó. I.á: 

6 MFt. Telefon: 06-20/370-79-94

Eladó ingatlant keresek ügyfél részé-

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

Bajai, Szent Antal utca 35, 2 emeleti, 

3. ajtó alatti 90 nm lakás, garázzsal 

eladó. Telefon: 06-20/218-15-36

Baja belvárosában, (Mészáros Lázár 

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

irodának is alkalmas, családi ház el-

adó. 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. Fotókat 

küldök. 06-70/3830-819

Baján az Oltványi utcában 2,5 szobás, 

3. emeleti, panelprogramon átesett la-

kás eladó. +36-70/453-0655

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

Baján, Kiscsávolyi Templomnál fel-

újított családi ház eladó. 17,35 M. Ft. 

06-30/279-2072

Családi ház eladó Dávod. Telefon: 06-

20/951-22-95

Baján Galamb u. 15 II. emeleti lakás 

eladó. 06-20/594-25-80

Baráti áron felújított családi ház 

Nagybaracska központjához közel el-

adó. Telefon: 06-20/33-11-859

Hercegszántó- Budzsak ház eladó 

vagy 1 db 1 szobás lakás 2.000.000 

Ft. További információ: 06-30/425-

24-12 

Baján Futrinka u. 6 szám alatti üdülő 

eladó. 06-20/594-25-80

Baja belvárosában, Tóth Kálmán téren 

lakás eladó. 2 szobás, egyedi gázfű-

téses. Érdeklődni: 06-30/968-9058

nagybaracska külterületén 6.0282 

ha legelő eladó. Érdeklődni: 06-26-

360-403 vagy a 06-20-3494-100

Baján, a Petőfi S. u. 15/a-ban magas-

földszinti 2 és fél szobás lakás + ga-

rázs eladó. Telefonszám: 06-70/231-

4500, 06-70/284-9686

Felsőszentivánon összkomfortos kis 

családi ház eladó. Ir.á: 1.700.000 Ft. 

Telefon: 06-30/31-91-808

Eladó felújított minigarzon a Kodály 

utca 30. Irányár: 3,4 MFt. Telefon: 06-

70/630-90-77

3 szobás, nappalis, étkezős családi 

ház asztalos műhellyel vagy anélkül 

eladó. Érdeklődni lehet: 06-20/91-

61-883

Baján házrész eladó. Telefon: 06-

20/270-0136

Baja központjában 2 szobás lakás 

eladó. 06-20/270-0136

2 generációs ház eladó Baján. 06-

20/270-0136

Belvárosi két generációs 123 nm-es 

lakás a Madách utcában eladó. I.á: 14 

MFt. 06-20/466-30-68

Kiscsávolyban, Baja, Korsós 71. sz. 

téglaépítésű ház eladó. 690 nm 2,5 

szoba, nagy kert, felújítandó. Irányár: 

6,9 millió Ft. Érd.: 06-70/505-29-83
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Szántóföld eladó Sükösdön. Tel.: 06-

20/243-5893

a l B É R l E t

Baja központjában, Parti utca köze-

lében komfortos, jó állapotban lévő, 

tágas, világos udvaros házrészt vagy 

földszinti ÜRES lakást kibérelnék 

hosszú távra. +36305271681

Egyszobás lakás a Rókus utcában 

kiadó. 06-30/412-2103

Belvárosi másfél szobás 50 nm-es 

berendezett lakás kiadó. Telefon: 06-

30/535-96-48

Kiadó lakás a Tóth Kálmán téren. 2 

szobás, egyedi gázfűtéses. Érdeklőd-

ni: 06-30/968-9058

Baja központjában 1 szobás bútoro-

zott lakás kiadó! 06-20/55-93-815

Baján a Szentháromság téren 50 nm-

es földszinti, fiatalos lakás kiadó! Érd. 

06-30/994-0866

Baján a Szabadság utcában 85 nm-

es 2 szoba+ nappali, étkező, konyhás 

társasházi lakás, garázzsal, hosszú 

távra kiadó. Telefon: 06-30/68-29-

054

Belvárosi, 42 nm-es, másfél szobás, 

bútorozott lakás, garázzsal kiadó. Ér-

deklődni: 06-30/906-0062

g a R á z S

Csónakgarázst keresek megvételre. 

06-70/326-5313

K E R E S  

Szarvasagancsot vásárolok. 06-

70/294-3603

Régiséget, porcelánt vásárolok. 06-

70/294-3603

Megvásárolnám feleslegessé vált, 

esetleg hagyatékból maradt dolgait: 

öreg szekrények, asztalok, székek, 

ládák, konyhai berendezések, zo-

máncos edények, régi üvegek, szent-

képek, bögrék, tálak, régi vásznak, 

zsákok, ágyterítők, népviseleti ruhá-

zat, kendők, alsószoknyák, hétköznapi 

viseletek, javításra szoruló ruhákat, 

szalagokat, díszeket. Rénó Antik. Te-

lefon: 06-30/608-39-62

ingyenes lomtalanítás. Telefon: 06-

70/294-3603

Régi bútorokat, hastokokat, spa-

lettákat, gyalupadot, zománcokat, 

szekrényeket, asztalokat, agancsot 

és minden féle hagyatékot vásárolok. 

Palkó 06-30/9-757-900

Vásárolok vékony, vastag akác 

tűzifát nagyobb tételben magán 

célra. 06-70/238-14-36

VáSáROlnÉK lakatos, bádogos gé-

peket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, 

üllőt, CO hegesztőt, műszerészesz-

tergát, marógépet, kompresszort, in-

vertert, kis gépeket. 0670/624-5475

Apró
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Üzemképtelen átfolyós vízmelegítő 

gázbojlert vásárolnék. 06-20/256-7-

247

Fémhulladékot és megégett rézká-

belt vásárolnék. Házhoz megyek. 06-

20/256-7-247

Hagyatékból öreg bútorokat, aszta-

lokat, székeket, hokedliket, ládákat, 

padokat, polcokat, hastokokat, gya-

lupadokat, fateknőket, régi ajtókat, 

ablakokat, spalettákat, régi bicikli-

ket, motorokat, autókat (roncsot is), 

dunnákat, párnákat, zománcokat, 

hulladékokat megvásárolok. Telefon: 

06-20/612-6311

Vashordókat vásárolnék. Telefon: 

06-30/619-9555

Magyar kereskedő háztartási gépe-

ket jelképes összegért elszállítana, 

fémhulladékot napi áron megvásá-

rolna. 06-20/256-7-247

ingyenes lomtalanítást vállalok.  06-

20/256-7-247

Újszerű állapotú, tökéletesen műkö-

dő villanytűzhelyt vennék. Tel.: +36-

30/193-5217

Öreg ruhákat vásárolok minden nem-

zetiségit. Kasmírtól a selyemig, min-

den féle kellékeket. 06-70/553-7437, 

Biszakné

Magas áron vásárolok öreg ternó, 

kasmír, selyem fejkendőt 5.000 

Ft-20.000 Ft-ig. Ternó, kasmír se-

lyemszoknyát 10.000 FT-50.000 

Ft-ig. Ezen kívül minden féle népvi-

seleti kelléket. Ternó méteranyagot is 

megveszem, hívjon bizalommal. 06-

70/532-01-98

Vásárolok padlásán heverő öreg 

szarvasagancsot, nem baj, ha rá-

gott, vágott vagy kifúrt. Dísztárgyak 

készítéséhez. Hívjon bizalommal, én 

visszahívom. 06-70/321-5820

Vásárolnék régi zsalugátert, spalet-

tákat, pinceajtókat, nagykapu díszes 

bejáratú ajtókat, boros hordókat, fa-

teknőket, konyhaszekrényt, padok, 

székek, festmény, porcelán, valamint 

hagyatékból való vagy feleslegessé 

vált tárgyakat, bádog edények, szar-

vasagancsot. Hívjon bizalommal. 06-

70/885-9950

K í n á l

Baján fűszéna és szalma eladó. 06-

20/95-86-460

naVigáCiÓ eladás, frissítés. Tele-

fon:+36-70/200-1005

Kukorica, búza, árpa, zab, napraforgó 

eladó. 06-30/278-2727

árpa, kukorica eladó. 06-70/332-

9695

Bontott hullámpala eladó. Érdeklődni: 

06-70/338-5617

5x12 m pajta eladó Dávod. 06-

20/251-44-39

akác tűzifa: 12.500 Ft/m3-től, 

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

m3 kiszállítva. 06-30/785-80-77

Füstöléshez fűrészpor eladó. 1.000 

Ft/zsák. Érd.: 06-70/589-2898

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. 06-70/418-81-06 

Kukorica eladó Garán. Tel.:  06-

70/3321-848

akác tűzifa eladó. 06-20/342-5635

akác tűzifa száraz kályhakészre 

hasítva 25.000 Ft/m3, 16.000 Ft/m3 

ingyenes kiszállítással. telefon-

szám: 06-70/267-7756

akác tűzifa száraz kályhakészre ha-

sítva 25.000 Ft/m3, 16.000 Ft/m3, 

12.500 Ft/m3 ingyenes kiszállítással. 

Telefonszám: 06-30/632-4838

Minőségi tűzifa kiárusítás. Akác és 

csertölgy. 06-20/584-33-74

Vékony akác tűzifa 21.000 Ft/m3 

méterben, 22.000 Ft/m3 kuglizva 

6-10 cm átmérőig. 6 m3 száraz, 

vastag akác tűzifa szállítva 174.000 

Ft (29.000 Ft/m3). telefon: +36-

70/661-6539

Eladó új parapetes gázkonvektor (né-

met) használt és új két lapos villany-

rezsók. Érdeklődni: 06-20/510-5920

Száraz akác, tölgy, bükk tűzifa kug-

lizva, szállítva 29.000 Ft/m3. Telefon 

+36-70/222-5078

Eladó 2 db színes TV. Telefon: 06-

70/565-82-16

Vegyes tűzifa kályhakészre hasítva 

10.500 Ft/m3. Telefon: 06-20/800-

40-19

akác tűzifa, kályhakészre hasítva, 

kiszállítással 12.500 Ft/m3. Telefon: 

06-20/585-04-88

Vegyes tűzifa, kályhakészre hasítva, 

kiszállítással 10.500 Ft/m3. Telefon: 

06-20/585-04-88

tehermentes KFT eladó. Telefon: 06-

70/335-61-09

Rókus temetőben kétszemélyes 

urnasír eladó. Érdeklődni lehet: 06-

30/407-34-94

Eladó ipari terménydaráló, 380 V-os 

vagy haszonállatra cserélném. 06-

20/256-7-247

Hasított kemény tűzifa kiszállítva 

10.000 Ft/m3, akác 13.000 Ft/m3. 

06-70/626-4863

Száraz akác tűzifa szállítással 13.000 

Ft/m3, vegyeskemény 10.000 Ft/m3 

hasítva, szállítva. 06-20/617-2774

29-es, 36-os STIHL eladó! Érdeklőd-

ni: 06-70/233-6634

Hasított akác szállítással 13.000 Ft/

m3, vegyes 10.000 Ft/m3. 06-20/802-

4622

Száraz akác tűzifa szállítással 

13.000 Ft/m3, vegyes 10.000 Ft/m3 

hasítva, szállítva. 06-30/306-8268

Mosógép eladó. 06-20/335-36-47

Kedvező áron eladó egy kanapé jó 

állapotú, egy centrifuga, 2 csirkés 

grillsütő alig használt, egy orosz ruha-

szárító, falra szerelhető. 06-20/510-

59-20

á l l á S t  K E R E S  

4 illetve 6 órás állást keresek! Eladó, 

intézmény takarítás! 06-70/410-3164

á l l á S t  K í n á l

a Külügyminisztérium felhívja a 

külföldi munkára jelentkezők fi-

gyelmét, hogy saját érdekeik védel-

mében minden esetben előzetesen 

ellenőrizzék a hirdetések valós tar-

talmát, 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 meg-

értették és elfogadják!

német érdekeltségű cég ügyfélszolgá-

lati munkatársat keres bajai irodájába. 

Feltételek: erős német nyelvtudás + 

számítógépes ismeretek. Német, fény-

képes önéletrajzot e-mailben várjuk a 

reka.novak@karrieretutor.de címre.

német érdekeltségű cég erős né-

met nyelvtudással rendelkező mar-

keting asszisztenst keres. A mun-

kavégzés helye: Baja / rugalmas. 

Német nyelvű fényképes önéletrajzot a  

reka.novak@karrieretutor.de címre várjuk.

Kőművest felveszek. Telefon: 06-

30/96-59-511

Részmunkaidős kollégát keresünk 

irodába délutáni és hétvégi munkára. 

Március hónaptól június közepéig. Je-

lentkezni személyesen február 1- től 

Duna- Spárga Kft, Vaskút Kossuth 

u.154. 

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

Vaskúti baromfivágóhíd állást hirdet 

betanított szalagmunkás munkakörbe. 

Előnyben a kést is használni tudó je-

lentkezők. Telefonszám: 06-30/622-

3572

Primaró Kft keres CnC megmun-

kálóközpontba programozót illetve 

gépkezelőt. Önéletrajzokat kérünk: 

primarokft@gmail.com

Szobafestőt felveszünk. 06-20/927-

43-18

Képzett takarítót keresünk Ba-

jára, havi 50-60 órára, részben 

rugalmas, hétvégét is érintő mun-

kaidővel. Jelentkezést írásban a  

„takarítás” jeligére a szerkesztő-

ségbe kérjük.

Szakmájában jártas, megváltozott 

munkaképességű lakatosok jelentke-

zését várjuk. Tel: 06/30-383-9653, 

06/30-383-4830

Web Design/ Dev assistant required 

by freelance advertising team kno-

wiedge of html- php essential. Call: 

06-30/902-5196 

a Pro-Team Nonprofit Kft munkale-

hetőséget hirdet varrásban jártas 

megváltozott munkaképességű em-

berek számára Sükösd, Baja, Csátal-

ja, Dávod, Felsőszentiván, Madaras, 

Bácsalmás településeken. Tel.: 06/30-

383-9653, 06/30-383-4830

Szennyvízcsatorna építésében jár-

tas komplett brigádot és gépkeze-

lőt keresünk Baja vonzáskörzeté-

ből. tel.: 06304261778

Jogosítvánnyal rendelkező 40-60 

év közötti bajai férfi részére heti 2-3 

napra alkalmi munkát adnék. Erköl-

csi bizonyítvány szükséges. Tel.: 06-

20/243-5893

Baján idősebb kerekesszékes férfi 

mellé este 17-19 óra közötti időszak-

ban 30-55 év közötti gondozónőt ke-

resünk. Tel.: 06-20/243-5893

nagybaracskai galéria Cukrászda 

tapasztalattal rendelkező felszol-

gálót keres. telefon: 06-30/605-

88-38

Villanyszerelőt felveszek. Tel.: 06-

30/299-6600

Bajai székhelyű fuvarszervezéssel 

foglalkozó cég ömlesztett áru szállí-

tásra fuvarszervezőt keres, nemzetközi 

viszonylatra. Idegen nyelv ismerete és 

munkatapasztalat szükséges. Pályáza-

tokat a bostjan.nagy@magtartrans.hu 

e-mail címre várjuk.
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Szakács munkatársat keresünk! Je-

lentkezni fényképes önéletrajzzal és 

motivációs levéllel az alábbi címen le-

het: vendeglatosallas2017@gmail.com

Fogorvost keresek bajai fogászati 

körzetbe! 06-30/62-62-625

Fiatal, női munkatársat keresünk 

adminisztrátori munkakörbe. Je-

lentkezni fényképes önéletrajzzal a  

buzagazda@t-online.hu e-mail címen.

ipari festéssel foglalkozó cég, vidé-

ki munkára dolgozni akaró festőket 

keres. Érdeklődni munkanapokon 

8-16 óráig. 06-20/549-07-44

C, E kategóriás jogosítvánnyal rendel-

kező tehergépkocsi vezetőt keresünk 

belföldre. Érd: 20/914-8173

ausztriai Nightclub hostess munkára 

keres csinos lányokat 19 éves kortól, 

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

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

Baján részmunkaidőre keresünk ta-

karítókat napi 4 órás elfoglaltsággal 

délelőttre. Érdeklődni, jelentkezni le-

het munkaidőben telefonon: 30/633-

5644

Vaskúti telephelyű cég hulladékszállító jár-

műre rakodót keres. Feltételek: 8 általános 

végzettség, jó fizikai erőnlét. Jelentkezni 

a 79/524-821-es telefonszámon vagy a 

szallitmanyozas@fbhnpkft.hu email cí-

men lehet.

Bajai sörözőbe hölgy munkatársat ke-

resünk. Tel.: 06-20/258-1759

Otthoni munka! Reklámtárgyak 

összeá l l í t ása s tb.  É rdek lődni 

emelt díjas telefonszámon: 06-

90-60-36-07 (bruttó 635 Ft/perc)  

(http://www.audiopress.iwk.hu; 06-

20/910-4517)

Keresünk két műszakos munka-

rendbe gépkiszedő, szárítókezelő 

férfi munkatársat. Jelentkezni lehet a  

czifra@memtex.hu e-mail címen.

gyakorlattal rendelkező NEHÉZGÉP-

KEZELŐT keresünk útépítési munkák-

hoz, illetve TEHERGÉPKOCSI VEZETŐT 

négytengelyes bel. TGK-ra. Érdeklőd-

ni: 8-17-ig, +36-30/378-77-50

CO2-hegesztőket keresünk vékony 

anyagok hegesztésére, valamint CNC- 

gépkezelőket élhajlítógépre, kiemelt 

bérezéssel. Fémipari bizonyítvány 

szükséges. Szállás, utazás biztosí-

tott! hegeszto2016@gmail.com, 06-

70/247-6629.

Fogtechnikus munkatársat keresek 

Bajára. Jelentkezni szakmai önéletrajz-

zal kizárólag a whisky11@freemail.hu 

e-mailre lehetséges.

Keresünk ingatlanügynököket Ba-

járól és környékéről, kötetlen mun-

kaidőben. Jelentkezni kizárólag 

fényképes szakmai önéletrajzzal a  

bajai.ugynok@freemail.hu címre lehet.

30-55 év közötti hölgy részére Ba-

ján részmunkaidős állás lehetőséget 

kínálunk. Feltételek: számítógépes 

kezelői gyakorlat, mentális egészség. 

06-20/243-58-93

gyakorlott pultost keresek. E-mail: 

csapattars2017@freemail.hu

Szennyvízcsatornázáshoz Baja és 

környékbeli, hosszú távú munkára 

munkaerőt keresek: gépkezelőt, cső-

szerelőt, geodétát, segédmunkást. 

Érdeklődni: 06-70/775-8900

irodai, adminisztrációs munkára ke-

resünk munkatársat. Feltételek: bajai 

lakhely, jogosítvány, magángépjármű, 

érettségi, számítógépes ismeretek, 

jó kommunikációs készség, meg-

bízhatóság, terhelhetőség, motivál-

hatóság. Jelentkezni fényképes ön-

életrajzzal a következő email címen:  

allashirdetes-baja@dlkft.hu

Élelmiszerboltba bolti eladót kere-

sünk. 06-20/53-53-190

Étterembe mosogatót felveszünk. 50 

éves korig jelentkezzenek. Érdeklődni: 

06-30/4700-745

S z O l g á l t a t á S

HiDEgBURKOláSt VÁLLALUNK! 06-

30/364-3556

K i S t E H E R a U t Ó  B É R L É S ! ! ! !  

6 személyes dobozos kishaszongép-

jármű bérelhető. Tel.: +3670/4293179

angol nyelvoktatás. 06-79/324-498

KŐMŰVES MUNKÁT, FELÚJÍTÁST, ÁT-

ALAKÍTÁST VÁLLALUNK! 06-70/372-

4575

Konyhabútorok javítása, gyártása, 

komódok és gardróbok beszerelése. 

Telefon: 06-70/329-84-54

tEtŐJaVítáSt, BÁDOGOZÁST, ÁCS-

MUNKÁT, BEÁZÁSOK MEGSZÜNTE-

TÉSÉT VÁLLALJUK! 06-20/338-7407

ajtó, ablaküvegezés, beépítés, bútor 

készítés, asztalos munkák. Telefon: 

06-70/373-69-90

tÉRKÖVEzÉSt, BETONOZÁST VÁL-

LALUNK! 06-70/372-4575

tetőszerviz! Hodri zoltán Új tetők 

készítése, ácsmunkák, régi tetők 

javítása- karbantartása, bádogos-

munkák, ereszcsatornázás, tető-

mosás, faragott teraszok- előtetők 

készítése. Érdeklődni: +36-30/215-

5045, +36-20/9186-183

Stihl-lel favágást vállalok. 06-

70/293-29-81

JáMBOR áRnYÉKOlÓK! a minőség 

garanciával! Redőnyök- reluxák, 

napellenzők, harmonikaajtók, 

szalagfüggönyök, szúnyoghálók. 

Mindezek javítása is akár 24 órán 

belül! telefonszám: +36-30/401-

8264

idősek ápolása eltartási szerződés-

sel. 06-70/294-3603

ternák Márton tetőfedő bádogos. 

Új tetők, teraszok, féltetők készíté-

se, csatornarendszerek kiépítése. 

lapostető szigetelése, pala és cse-

réptetők, épületek, homlokzatok 

tisztítása, mosása magasnyomású 

vízzel. telefon +36-30/958-2331, 

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

ternák Norbert Ács- tetőfedő- bádo-

gos munkák, lapostető szigetelés és 

tetőmosás. Tel.: +36-30/99-77836
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REDŐnYÖK, naPEllEnzŐK, ga-

RázSKaPUK. MinDEzEK JaVítáSa. 

áRnYÉKOláS ÉS KaPUtECHniKa. 

láSD a CíMlaPOn.

FÜRDŐKáD ZOMÁNCOZÁS KÍVÁNT 

SZÍNBEN, GARANCIÁVAL! +36-

30/998-2485

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!

tEHERtaXi, BÚTORSZÁLLÍTÁS, 

KÖLTÖZTETÉS. Telefon: +36-20/9-

38-33-15

gázkészülék javítás. Telefon: 06-

30/330-66-88

Pályázatírás, menedzsment, üzleti 

terv készítése: dr. Jagicza Mónika,-

Gordiusz Iroda (Baja, Oroszlán u. 6) 

www.gordiusziroda.hu, 06-70/62-

70-750

Dani-gYURi duguláselhárítás bontás 

nélkül. Kamerás csővizsgálat. Sürgős 

esetben hétvégén is. Telefon: 06-

20/921-05-76

Szobafestés, mázolás, tapétázás, 

gyors, precíz munka garanciával, 

kedvező áron. Tel.: +36-20/267-1710

Személyszállítás. 06-20/933-2636

a U t Ó B É R l É S ! ! !  

Kis fogyasztású, megbízható autók 

már napi 3.500 Ft-tól, kaució nélkül. 

Telefon: +36-20/340-41-69

Redőny készítés, teljeskörű javítás, 

gurtni csere, akár hétvégén is. 06-

30/919-0446

Svédmasszázs! 06-70/410-31-64

DUgUláSElHáRítáS! Ezermester 

szolgálat! 06-20/9739-432

t E H E R a U t Ó B É R l É S !  

3,5 t össztömegű dobozos kisteherau-

tó, kultúrált raktérrel és magyarorszá-

gi pályamatricával bérelhető. Telefon: 

06-20/340-41-69

Műanyag redőny, faredőny javítás ké-

szítés gyors precíz áron! 06-70/227-

6273, 06-30/735-0746

tetőfedést, beázások megszünteté-

sét, ereszcsatornázást, bádogozást, 

ácsmunkát és kőműves munkát vál-

lalok. Érdeklődni lehet: 06-20/312-

5748

Kőműves munkát vállalok. 06-

20/312-5748

tetőjavítást, ereszcsatorna készítést, 

javítást, kőműves munkát, festést 

vállalunk. 06-70/227-6-273, 06-

30/735-0-746 

Favágás Sthillel. 06-30/780-3673

Redőny javítás készítés hétvégén is! 

Tel.: 06-70/455-4655

lapostető szigetelés 20 év szakmai 

tapasztalattal, 10 év garanciával, 

bádogos munkák. Molnár Miklós, 06-

20/317-6503

Redőnyök, szúnyoghálók, faredőnyök 

készítése és javítása 24 órán belül, 

hétvégén is. Érdeklődni: 06-70/374-

3864

angol korrepetálást vállalok. 06-

70/363-0905

ingyenes lomtalanítást vállalok.  06-

20/256-7-247

gyümölcsfametszést vállalok. 06-

30/487-6-705

Ü z l E t H E l Y S É g

Belvárosban (Kossuth L. u. 1.) jól 

működő vendéglátóhely üzemeltetése 

átvehető. Telefonszám: 06-20/252-

4899

Baján a Szabadság utcában bejára-

tott üzlethelység (húsbolt) teljes en-

gedélyezéssel, berendezéssel, céggel 

együtt eladó. Érdeklődni: 06-70/984-

29-73

Belvárosban 50 nm-es helyiség, üz-

letnek- irodának kiadó. 06-20/686-

3084

Sétáló utcában bisztró, pizzázó be-

rendezéssel átadó. Telefonszám: 06-

30/484-33-87, 06-70/305-80-84

Baja Eötvös u. 6. sz. alatti üzletház-

ban első emeleti 43 nm-es iroda mel-

lékhelyiségekkel kedvező áron kiadó. 

Érdeklődni: 06-30/9680-766

Baján a Kossuth L. utcában 2 db 36 

nm üzlethelyiség kiadó, egybe is nyit-

ható. Érdeklődni lehet: 06-30/340-

0340

Befektetőt keresek hosszú távra. 

Évi fix 40% jutalék. telefonszám: 

06-30/947-4743

g É P J á R M Ű

Üzemképtelen motorját megvásáro-

lom, ár megegyezés szerint. Tel.: 06-

70/866-1463

Öreg, megunt autóját megvásárolom. 

70/417-66-14

Keresek régi motorokat, alkatrésze-

ket, felújításra szoruló vagy hiányos 

állapotban. 06-20/23-00-461

Eladó 1 db Swalbé 1970-es kiadású, 

1 db Star kisebb hiányossággal, 1 db 

Babetta, csere lehet, Moped autóra. 

Megegyezés szerint. 06-79/472-708

1989-es, 4 ütemű Wartburg friss 

műszakival eladó! Érdeklődni: 06-

70/233-66-34

á l l a t

Hízó eladó. 06-70/425-8275

Hízó eladó. 06-20/665-1632

Vietnámi kan 7 éves, és 10 hetes vi-

etnámi malacok eladók Baján. Telefon: 

06-70/283-37-63

2-2,5 kg közötti 9 hónapos vörös Mas-

ter kakasok eladók. Sükösd, Dózsa 

György u. 188. Telefon: 06-30/96-

84-191

nagy súlyú hízók eladók. Telefon: 06-

70/577-57-67

3 db fiatal nőstény kecske eladó. Te-

lefon: 06-20/45-44-102

Hízó félbe vágva is. Telefon: 06-

20/342-56-35

Házi nevelésű hízó eladó. 06-

30/9659-577

100-120 kg körüli hízók eladók hasítva 

is! 06-30/278-2727

t á R S K E R E S É S

Kikapcsolódás. Telefon: 06-30/887-

93-91 új szám

56 éves férfi 50 éves korig társat ke-

res. Telefon: 06-30/419-21-09

Kikapcsolódás. Telefonszám: 06-

20/962-39-51

ismerkedés. 06-70/401-2859

55 éves férfi vagyok, hozzám illő élet-

társat keresek. 06-20/277-6348

46 éves nő komoly kapcsolatot keres 

48-49 éves korig. 06-30/355-96-18

64 éves özvegyasszony társát keresi. 

Vagyonom-hitelem nincs. Telefon: 06-

20/598-51-44

intelligens, mackós, érzelem gazdag, 

független, 47 éves, ápolt, jó humorú, 

(jóképű és szerény), Technikus férfi, 

barátnőt keres. BAJAI!! 40 év körü-

li, max. 160 cm magas, enyhén telt, 

vagány, csupa szív hölgyet keresek! 

Üzenetet Marikánál hagyj. Köszönöm. 

Tel: 06-30/560-4651

52 éves független férfi társat keres. 

06-30/675-7317

Kikapcsolódás! 06-70/527-0410

60-as sportos férfi keresi társát. Le-

veleket „Mérleg” jeligére a szerkesz-

tőségbe kérem.

Kikapcsolódás! (Baja és környékén)! 

Tel.: 06-20/556-2765

F E l H í V á S

Köszönet nyilvánítás mindazoknak, 

akik PÓtH MiHálY temetésén jelen 

voltak, utolsó útjára elkísérték, 

sírjára virágot helyeztek. gyászoló 

nővére és családja.

a Mozgáskorlátozottak Dél-Bács-

Kiskun Megyei Egyesületének Bajai 

csoportja kirándulást szervez 2017. 

szeptember 10- 13 között. (Szeged, 

Ópusztaszer, Makó, Temesvár). Je-

lentkezni lehet 2017. február 6-ig. Te-

lefon: 06-30/827-13-46, 06-30/366-

33-05

Komplett öltözet (népviselet) került 

tévedésből a bajai Karitász turkáló-

jába. nagyon kérem, aki vitt belőle, 

hozza vissza vagy visszavásáro- 

lom! neked semmit nem jelent, 

nekem a múltam! 06-70/283-37-63

t a n F O l Y a M

Számítógépes szövegszerkesztés 

és bemutató készítés tanfolyam 

kezdőknek Baján. ajándékba is 

adható. www.blinkkft.hu/oktatas, 

06-70/338-5191

Számítógépes és internet tanfo-

lyam kezdőknek Baján. ajándékba 

is adható. www.blinkkft.hu/okta-

tas, 06-70/338-5191

gYÓgYítÓ KÉPZELET (Simonton) 

tréning és stresszkezelő tréning gyer-

mekeknek, felnőtteknek (Williams és 

tudatos jelenlét). Dr. Gyulai Éva 06-

20/577-9707

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)

Matematika, fizika oktatás. 06-

70/535-3860

intenzív gépírás számítógépen! Tele-

fonszám: 06-30/556-79-84

taRgOnCáS/nEHÉzgÉPES kép-

zés indul márciusban 2hóx23eFt/

2hóx28e Ft. Oktatási Centrum  

E-680/14. tel.: 30/370-4185

ÉlElMEzÉSVEzEtŐ képzés indul 

március 3-án 5 órakor 5 hóx29e Ft. 

Oktatási Centrum  E-680/14. Érdek-

lődni lehet: 79/322-629, 70/331-

4406

KÉPzÉS MáRCiUS VÉgÉn: ÉlEl-

MiSzER VEgYi ElaDÓ 4x25e Ft, 

DaJKa 3hóx26e Ft, SVÉD MaSS-

zázS. Oktatási Centrum E-680/14. 

Érdeklődni lehet: 79/322-629, 

70/331-4406  

SzEMÉlY ÉS VagYOnŐR képzés in-

dul március 3-án 3 órakor 3 hó x 

25e Ft. Oktatási Centrum E-680/14. 

Érdeklődni lehet: 79/322-629, 

70/331-4406

PÉnzÜgYi SZÁMVITELI ÜGYINTÉ-

ZŐ  képzés indul  8 hónap. Oktatási 

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

70/331-4406




