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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

Eladó ingatlant keresek ügyfél részé-

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

Baja belvárosában, (Mészáros Lázár 

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

es, irodának is alkalmas, családi ház 

eladó. Tel.: 30/9355624

Baján a PETŐFI SÁNDOR utcában 

ELADÓ családi ház nagy telekkel. 

06-70/984-29-73

Bánóczky ingatlanközvetítés és 

társasházkezelés. Ügyfeleinknek 

ingatlanokat keresünk. Energetikai 

tanúsítvány. Baja, Bartók Béla u. 5.  

www.banoczky.hu, telefon: 06-

30/968-0769

1-2-2,5 szobás lakást azonnali kp. fi-

zetéssel keresek. Tel.: +36-30/968-

07-69

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

alvégen tégla két külön épületből álló 

családi ház, 10 éve felújított, 1.000 

nm telken eladó. Irányár: 13,9 M.Ft. 

Érdeklődni lehet telefonon: +36-

20/486-1576

Baja, városközponti 87 nm-es lakás 

eladó 17.400.000 Ft. Telefon: 06-

70/33-89-171

Baján az Újvárosban 1 szobás lakást 

keresek megvételre. Telefon: 06-

30/273-22-09

Baján Futrinka u. 6. szám alatti üdülő 

eladó. 06-20/594-25-80

Baján Galamb u. 15. II. emeleti lakás 

eladó. 06-20/594-25-80

Baja belvárosában, Tóth Kálmán 

téren lakás eladó. 2 szobás, egyedi 

gázfűtéses. Érdeklődni: 06-30/968-

9058

nagybaracska külterületén 6.0282 

ha legelő eladó. Érdeklődni: 06-26-

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

telefonszámon lehet.

Felsőszentivánon összkomfortos kis 

családi ház eladó. Ir.á: 1.700.000 Ft. 

Érdeklődni lehet telefonon: 06-30/31-

91-808

3 szobás, nappalis, étkezős családi 

ház asztalos műhellyel vagy anélkül 

eladó. Telefon: 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. Tele-

fon: 06-20/270-0136

Belvárosi két generációs 123 nm-es 

lakás a Madách utcában eladó. I.á: 14 

MFt. 06-20/466-30-68

nagybaracskai házamat bajai ingat-

lanra cserélném értékegyeztetéssel. 

06-79/612-374

Eladó kis családi ház Szent Antal 

u. 160., laktanya mögött csere is 

érdekel, 2,5 MFt. Elérhetőség: 06-

20/495-52-99

Eladó belvároshoz közeli 46 nm, 

összkomfortos jól karbantartott ház-

rész, pincével, melléképülettel, zárt 

kis udvarral. Ár megegyezés szerint. 

06-70/672-08-37

Vaskúton felújított 3 szobás nap-

palis családi ház eladó! Telefon: 06-

70/324-09-74

Eladó Katonavárosban, négylakásos 

társasházban felújításra szoruló, 3 

szobás, kis kertes, földszinti lakás. 

Ár: 9 millió Ft. 06-70/33-12-916

Újvárosi felújított 3. emeleti 1 szobás 

lakás eladó. I.ár: 6,7 MFt. Telefon: 06-

70/525-91-41

Baján 94 nm-es kétszintes, teher-

mentes lakás eladó. Telefon: 06-

20/25-89-599

Baján 90 nm -es felújított, kis rezsijű 

igényes családi ház eladó. 13,3 millió 

Ft. Érdeklődni: 06-70-342-8507

Érsekcsanádon családi ház eladó. 

Telefon: 06-20/280-27-72

Eladó ingatlan! Vaskúti Idősek Ott-

hona pályázat útján értékesítésre 

meghirdeti a 6500 Baja, Bernhardt S. 

u. 112 sz. alatti ingatlant. Teleknagy-

ság 465 m2, épületnagyság 75 m2. Az 

ingatlan pályázati alapára: 7.400.000 

Ft. A pályázat benyújtási határideje: 

2017. március 6. 10:00 óra. A pá-

lyázat benyújtásának helye: Vaskúti 

Idősek Otthona (Vaskút, Damjanich u. 

75. sz., Tel.: 06-79/572-080, e-mail: 

vaskutotthon@gmail.hu). A részletes 

pályázati kiírás személyesen átvehe-

tő a Vaskúti Idősek Otthonában, az 

intézményvezető irodájában munka-

napokon 8-15.00 óra között.

Baján, a Petőfi S. u. 15/a-ban eladó 

egy 2 és fél szobás 64 nm-es magas-

földszinti lakás. 06-70/231-4500, 

06-70/284-9686

Baja, Monostori út 130 nm családi 

ház eladó. Központi fűtés, galéria, 

légkondi. I.ár: 13 MFt. Telefon: 06-

70/455-48-04

alvégen sorház eladó. Telefon: 06-

20/557-30-83

az Újvárosi lakótelepen, 4. emeleti, 

56 nm-es lakás eladó. Telefon: 06-

20/573-27-26

Baján a belvárosban most épülő tár-

sasházban, 48 nm-es földszinti lakás 

eladó! 06-20/92-30-592
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Szántóföld eladó Sükösdön. Tel.: 06-

20/243-5893

Érsekcsanádon közvetlen Duna parti 

fél hektáros szántóföld minősítésű, 

fával beültetett üdülő övezeti terület 

(magántulajdon!) 2 hétvégi házzal 

eladó. Telefon: 06-70/907-45-14 este

Sükösd határában 1,7 ha szántó el-

adó. Telefon: 06-30/342-68-69

Eladó építési telek a Nyírfa u-ban. 

Víz, csatorna a telken belül. Villany, 

gáz az utcán. Csendes, barátságos 

környezet. 06-70/376-27-39

Eladó a Monostori úton 1.097 nm 

belterületté nyilvánított hobbikert a 

városhoz közel, bekerítve, fúrt kúttal, 

akár építési teleknek is. 06-30/459-

68-64
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Baja központjában, Parti utca köze-

lében komfortos, jó állapotban lévő, 

tágas, világos udvaros házrészt vagy 

földszinti ÜRES lakást kibérelnék 

hosszú távra. +36305271681

Kiadó lakás a Tóth Kálmán téren. 2 

szobás, egyedi gázfűtéses. Érdeklőd-

ni: 06-30/968-9058

ii. emeleti, egyedi fűtéses lakás, ala-

csony rezsivel, hosszú távra kiadó. 

Telefon: 06-20/565-08-29

Völgy u. bútorozott 56 nm lakás ki-

adó. Telefon: 06-30/286-46-63

Belvárosi 1,5 szobás lakás kiadó. 

Telefon: 06-30/325-88-04

Baján bútorozott, 1,5 szobás lakás 

kiadó, Árpád u. 1-ben. Telefon: 06-

20/311-55-78

Minigarzon kiadó Baján. Telefon: 06-

30/625-16-44 18 óra után

Baján szoba kiadó igényes személy 

részére bútorozottan. 06-70/210-

64-50

Kiadó házat keresek Baján, Szent-

istvánon vagy Katonavárosban. 06-

20/235-23-72

g a R á z S

Csónakgarázst keresek megvételre. 

Telefon: 06-70/326-53-13

a P. szigeten a 2. csörlővel szemben, 

cs. garázs kiadó. 06-30/372-10-48

K E R E S  

Szarvasagancsot vásárolok. 06-

70/294-3603

Régiséget, porcelánt vásárolok. 06-

70/294-3603

ingyenes lomtalanítás. 06-70/294-

3603

Megvásárolnám feleslegessé vált, 

esetleg hagyatékból maradt dolgait: 

öreg szekrények, asztalok, székek, 

ládák, konyhai berendezések, zomán-

cos edények, régi üvegek, szentké-

pek, bögrék, tálak, régi vásznak, zsá-

kok, ágyterítők, népviseleti ruházat, 

kendők, alsószoknyák, hétköznapi 

viseletek, javításra szoruló ruhákat, 

szalagokat, díszeket. Rénó Antik. Te-

lefon: 06-30/608-39-62

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

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. 06-

20/612-6311

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, 

bejárati ajtókat, boros hordókat, fa-

teknőket, konyhaszekrényt, padok, 

székek, festmény, porcelán, valamint 

hagyatékból való vagy feleslegessé 

vált tárgyakat, bádog edényeket, 

szarvasagancsot. Hívjon bizalommal. 

06-70/885-9950

Régi parasztbútorokat, hastokokat, 

gyalupadokat, spalettákat, zomán-

cos babakádakat, fateknőket, teljes 

hagyatékot vásárolok. Babella Antik, 

06-30/955-6-766

Jó állapotú spinning szobakerékpárt 

vásárolok. Telefon: 06-20/962-63-22

Üzemképtelen átfolyós vízmelegítő 

gázbojlert vásárolnék. 06-20/256-

7-247

Rossz akkumulátorokat, számító-

gépeket, telefonokat, kábeleket, 

forrasztó ónt, autókatalizátorokat 

vásárolnék. 06-70/583-36-59

Vásárolok elektromos kerékpárt, 

robogót, hibásat is és ezekhez 

tartozó alkatrészeket! Házhoz me-

gyek! 06-20/396-86-30

Fémhulladékot és megégett rézká-

belt vásárolnék. Házhoz megyek. 06-

20/256-7-247

Rendsodrót keresek: vontatottat, 

csillagkerekest. 06-20/99-06-711

Pápai Ottó, hagyatékot, nyers bőrt, 

tollat, órákat, karórákat veszek. 06-

20/341-63-40, 06-70/388-38-22, 

06-79/361-652

ingyenes lomtalanítás, roncs autót 

veszek. 06-70/364-15-38

Magyar kereskedő háztartási gé-

peket jelképes összegért  elszál-

lítana, fémhulladékot napi áron 

megvásárolna. 06-20/256-7-247

K Í n á l  

Baján fűszéna és szalma eladó. 06-

20/95-86-460

naVigáCiÓ eladás, frissítés. Telefon: 

+36-70/200-1005

Kukorica, búza, árpa, zab, naprafor-

gó eladó. 06-30/278-2727

Füstöléshez fűrészpor eladó. 1.000 

Ft/zsák. Érd.: 06-70/589-2898

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 

hasítva 25.000 Ft/m3, 16.000 Ft/m3, 

12.500 Ft/m3 ingyenes kiszállítással. 

Telefonszám: 06-30/632-4838

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

Erdészettől tölgy vegyes kemény 

tűzifa 9800 Ft/m3 szállítva. Telefon: 

20/624-5112

Száraz akác, tölgy, bükk tűzifa kug-

lizva, szállítva 29.000 Ft/m3. Telefon 

+36-70/222-5078

téli tűzifa akció 02. 15-ig ingyenes 

szállítással 12500 Ft/m3 Telefon: 

30/288-9682

Apró
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tehermentes KFT eladó. Telefon: 06-

70/335-61-09

Rókus temetőben két személyes ur-

nasír eladó. Tel.: 06-30/407-34-94

Eladó ipari terménydaráló, 380 V-os 

vagy haszonállatra cserélném. 06-

20/256-7247

29-es, 36-os STIHL eladó! Érdeklőd-

ni: 06-70/233-6634

Mosógép eladó. 06-20/335-36-47

gyermekcikk Bizományi Adás-Vétel: 

babakocsi, gyerekágy, etetőszék, 

járóka, biztonsági ülés, ruhák-cipők 

200 Ft /db-tól. Csecsemőmérleg 

kölcsönzés! Baja, Oltványi u. 8. 06-

20/416-07-73

Brummi gyermekruházat. Baja, 

Batthyány u. 13, Cserba Optika 

szomszédságában. Minden téli 

árura 10% kedvezmény február 

28-ig. Vállalok zippzárcserét, ru-

hajavítást, nadrágfelvarrást hozott 

anyagból, gyermekruha varrást. 

06-20/514-96-88

antik tárgyak a vaterán pkom_a 

néven

Körbálás fűszéna, lucerna házhoz 

szállítással. Tel.: 06-20/91-66-777

Száraz akác tűzifa eladó, kugliz-

va vagy hasítva. azonnali házhoz 

szállítással. 06-30/734-62-55, 06-

30/780-94-90

Erdészettől tölgy vegyes kemény tűzi-

fa 9800 Ft/m3 szállítva. 20/2480-431

téli tűzifa akció 02.15-ig ingyenes 

szállítással 12500 Ft/ m3. 30/288-

9682

akác tűzifa: 12.500 Ft/m3-től, 

25.000 Ft/m3-ig, kiszállítva. 06-

30/785-80-77

Eladó Stihl 023 motorfűrész. 06-

70/455-46-70

tűzifa: száraz akác kályhakészre 

hasogatva 12.500 Ft/m3, 16.000 

Ft/m3 összerakva 25.000 Ft/m3, 

ingyenes házhoz szállítás. 06-

70/418-81-06

Szalagfűrész 700-as eladó. 06-

30/311-35-55

akác tűzifa: 12.500 Ft/m3 kályha-

készre hasogatva, 16.000 Ft/m3 

összerakva, 25.000 Ft/m3. ingye-

nes házhoz szállítás. telefon: 06-

20/234-83-09

Hasított akác házhoz szállítva 13.000 

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

20/802-4622

Hasított, kemény tűzifa kiszállítva 

10.000 Ft/m3, akác 13.000 Ft/m3. 

Érdeklődni lehet a 06-70/626-48-

63-as telefonszámon

tűzifa szállítás! Száraz akác 13.000 

Ft/m3, vegyes kemény 10.000 Ft/

m3, hasítva, szállítással. Telefon: 06-

30/30-682-68

tűzifa szállítás! Száraz akác 

13.000 Ft/m3, vegyes kemény 

10.000 Ft/m3, hasítva, szállítással. 

tel.: 06-20/617-2774

Bútor, hűtő, fagyasztó, ruházat, ke-

rékpár, stb. eladó. 06-30/785-5-406

turkáló teljes árukészlete, bútoraival 

együtt eladó. 06-70/455-48-04

Marhatrágya eladó, szállítva is. 06-

30/548-18-98

100 db szódás üveg ládával, 3 db 20 

kg szénsav palack eladó. Érdeklődni: 

06-30/366-3302

Baja környékére érett trágya eladó. 

Helyszínre szállítom. 06-30/788-

5664

ingyenes lomtalanítást vállalok.  06-

20/256-7-247
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ápolás, gondozás Baján és környé-

kén. 06-30/384-32-88

Rendes munkát keresek. 06-

30/785-5406

takarítást vállalok. 06-30/785-5406
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a Külügyminisztérium felhívja a 

külföldi munkára jelentkezők fi-

gyelmét, hogy saját érdekeik vé-

delmében minden esetben előzete-

sen ellenőrizzék a hirdetések valós 

tartalmát, a munkaügyi közpon-

toknál tájékozódjanak, hogy be-

jegyzett magánközvetítőről van-e 

szó, a munkaközvetítőnek ne ad-

janak pénzt és a munkaszerződést 

csak akkor írják alá, ha a tartalmát 

megértették és elfogadják!

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

Kőművest felveszek. Telefon: 06-

30/96-59-511

ipari padlóval ellátott 300 nm for-

gácsolóműhely és a hozzá  tartozó 

iroda illetve szociális helyiségek 

takarítására keresünk munkavál-

lalót. a takarításhoz gépek állnak 

rendelkezésre. Munkaidő mini-

mum 4 óra/nap. Jelentkezni e-ma-

ilben az alábbi címen: 06-79/522-

010 vagy primarokft@gmail.com

Szakmájában jártas, megváltozott 

munkaképességű lakatosok jelentke-

zését várjuk. Tel.: 06/30-383-9653, 

06/30-383-4830

Primaró Kft. keres CnC megmun-

kálóközpontba programozót illetve 

gépkezelőt. Önéletrajzokat kérünk: 

primarokft@gmail.com

Részmunkaidős kollégát keresünk 

irodába délutáni és hétvégi munkára. 

Március hónaptól június közepéig. 

Jelentkezni személyesen február 1- 

től Duna-Spárga Kft. Vaskút, Kossuth 

u.154. 

Web Design/ Dev assistant requi-

red by freelance advertising team 

knowiedge of html- php essential. 

Call: 06-30/902-5196

a Pro-Team Nonprofit Kft. munka-

lehetőséget hirdet varrásban jártas 

megváltozott munkaképességű em-

berek számára Sükösd, Baja, Csá-

talja, Dávod, Felsőszentiván, Mada-

ras, Bácsalmás településeken. Tel.: 

06/30-383-9653, 06/30-383-4830

Szennyvízcsatorna építésében 

jártas komplett brigádot és gép-

kezelőt keresünk Baja vonzáskör-

zetéből. tel.: 06304261778

ausztriai Nightclub hostess munkára 

keres csinos lányokat 19 éves kortól, 

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

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

ipari festéssel foglalkozó cég, vi-

déki munkára dolgozni akaró fes-

tőket keres. Érdeklődni munkana-

pokon 8-16 óráig. 06-20/549-07-44

Bajai sörözőbe hölgy munkatársat 

keresünk. Telefonszám: 06-20/258-

1759

Vaskúti telephelyű cég hulladék-

szállító járműre rakodót keres. Fel-

tételek: 8 általános végzettség, jó 

fizikai erőnlét. Jelentkezni a 79/524-

821-es telefonszámon vagy a  

szallitmanyozas@fbhnpkft.hu email 

címen 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

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

Fakitermeléshez LKT- gépkezelőt és 

döntőt felveszek. 06-30/273-82-02, 

06-20/969-68-28

Bajai Tanyacsárda GYAKORLOTT FEL-

SZOLGÁLÓT felvesz. +36-30/9687-720

Húsboltba takarítónőt keresünk. Te-

lefon: 06-20/391-31-99

nyílászárók gyártásában jártas asz-

talost keresek Vaskútra. Telefon: 06-

20/921-74-99

Babyszittert keresünk 1,5 éves, 

életvidám, mosolygós kisfiú mellé. 

Fényképes önéletrajzokat várjuk a 

Szuperinfó szerkesztőségébe „KIS-

HERCEG” jeligére 60 éves korig.

Kreatív, önálló munkavégzésre képes 

munkatársat keresünk. Villanyszerelő 

vagy elektronikai műszerész végzett-

ség előnyt jelent. Jelentkezés fényké-

pes önéletrajzzal: info@hatteripari.hu 

vagy 06-20/936-08-45 

gyümölcsfák metszésében jár-

tas férfi munkaerőt keresek. +36-

30/367-9006

a bajai Kamilla Patika gyógyszertári 

szakasszisztens munkatársat keres 

8 vagy 6 órában. Jelentkezni: ka-

millapatikabaja@fibermail.hu vagy 

79/700-000 munkaidőben.

Betanított dolgozókat keresünk ki-

emelt bérezéssel mosonmagyaróvári 

és győri munkahelyünkre. Szállás, 

étkezés, utazás biztosított. 70/354-

9321

győri munkahelyre targoncásokat 

és CNC-seket felveszünk. Szállás 

ingyenes, utazást térítünk. Tel.: 06-

20/494-1044

alkalmazottat felvesz ingatlaniroda 

fő vagy másodállásban (alapbér+ju-

talék). 06-30/334-5262

Közepes német nyelvtudással gon-

dozónőt keresek. 06-70/386-48-71

nemesfém kereskedelemmel fog-

lalkozó piacvezető cégünk az egész 

megye területére keres, értékesítő 

munkatársakat, vezetőket, uniós 

kereseti lehetőséggel. Előny, de nem 

elvárás, kereskedelmi, üzletkötői 

vagy vezetői múlt. Az önéletrajzot a  

cs.domonkos@fourgates.hu e-mail 

címre várjuk. +36-30/398-69-29

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.

C, E kategóriás jogosítvánnyal rendel-

kező tehergépkocsi vezetőt keresünk 

belföldre. Érd: 20/914-8173

Kőművest keresek bajai munkahely-

re, azonnali kezdéssel, hosszú távra. 

Telefon: 06-30/277-88-84

idősgondozás Németországba! Né-

metül beszélő hölgyeket keresünk! 

Jelentkezni az alábbi telefonszámon: 

06-70/343-78-25

Építésvezetőt keresek bajai mun-

kahelyre, hosszú távra. Érd: 06-

30/277-88-84 

S z O l g á l t a t á S

Homlokzati állványok bérelhetők. 

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

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

6 személyes dobozos kishaszon-

gépjármű bérelhető. Tele fon: 

+3670/4293179

angol nyelvoktatás. 06-79/324-498

Konyhabútorok javítása, gyártása, 

komódok és gardróbok beszerelése. 

Telefon: 06-70/329-84-54

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

FÜRDŐKáD ZOMÁNCOZÁS KÍVÁNT 

SZÍNBEN, GARANCIÁVAL! +36-

30/998-2485

JáMBOR áRnYÉKOlÓK! a minőség 

garanciával! Redőnyök- reluxák, 

napellenzők, harmonikaajtók, 

szalagfüggönyök, szúnyoghálók. 

Mindezek javítása is akár 24 órán 

belül! telefonszám: +36-30/401-

8264
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idősek ápolása eltartási szerződés-

sel. 06-70/294-3603

ternák Norbert Ács- tetőfedő- bádo-

gos munkák, lapos tető szigetelés és 

tetőmosás. Tel.: +36-30/99-77836

ternák Márton tetőfedő bádogos. Új 

tetők, teraszok, féltetők készítése, 

csatornarendszerek kiépítése. la-

postető szigetelése, pala- és cse-

réptetők, épületek, homlokzatok 

tisztítása, mosása magasnyomású 

vízzel. telefon +36-30/958-2331, 

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

ingyenes lomtalanítást vállalok.  06-

20/256-7-247

DUgUláSElHáRÍtáS 0-24-ig! 

BOntáS nÉlKÜl gaRanCiáVal! 

CSatORnaBEKÖtÉS! gYORS Ki-

SzálláSSal, HÉtVÉgÉn ÉS Ün-

nEPnaPOKOn iS! Vezetékes tele-

fonról 06-20/383-90-40

tÉRKÖVEzÉSt, BETONOZÁST VÁL-

LALUNK! 06-70/372-4575

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

Pályázatírás, menedzsment, üzleti 

terv készítése: dr. Jagicza Mónika,-

Gordiusz Iroda (Baja, Oroszlán u. 6.) 

www.gordiusziroda.hu, Telefon: 06-

70/62-70-750

HiDEgBURKOláSt VÁLLALUNK! 06-

30/364-3556

FElHÍVáS! tető javítás és kar-

bantartás, kültéri beltéri festés, 

bármilyen kőműves munkák teljes 

körű elvégzése és javítása. 06-

20/618-5451

KŐMŰVES MUNKÁT, FELÚJÍTÁST, 

ÁTALAKÍTÁST VÁLLALUNK! 06-

70/372-4575

tEtŐJaVÍtáSt, BÁDOGOZÁST, 

ÁCSMUNKÁT, BEÁZÁSOK MEGSZÜN-

TETÉSÉT VÁLLALJUK! Telefon: 06-

20/338-7407

Szobafestés, mázolás, tapétázás, 

gyors, precíz munka garanciával, 

kedvező áron. Telefon: +36-20/267-

1710

lapostető szigetelés 20 év szakmai 

tapasztalattal, 10 év garanciával, bá-

dogos munkák. Molnár Miklós, 06-

20/317-6503

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, teljes körű javí-

tás, gurtni csere, akár hétvégén is. 

06-30/919-0446

Kőműves munkát vállalok. 06-

20/312-5748

tetőfedést, beázások megszünteté-

sét, ereszcsatornázást, bádogozást, 

ácsmunkát és kőműves munkát vál-

lalok. 06-20/312-5748

S z e m é l y i  e d z ő !  S z e m é l y -

re szabot t edzések, étrend, 

edzésterv, tanácsadás. Ke-

ress bátran. 06-20/496-91-51,  

gabrisferenc@hotmail.com

gyümölcsfametszést vállalok. 06-

30/487-6-705

Redőny Doktor! Redőnyök javítása, 

újak készítése, garanciával. Hétvégén 

is. 06-20/299-2233

Burkolást, laminált parkettázást vál-

lalok! 06-30/373-17-67

DUgUláSElHáRÍtáS! Ezermester 

Szolgálat! 06-20/9739-432

Villanyszerelés! 06-20/974-90-87

Redőnyök, reluxák, szúnyoghálók 

készítése-javítása, gurtnik cseré-

je. azonnal, hátvégén is. telefon: 

06-20/611-40-39

Festést, mázolást, tapétázást válla-

lunk. Telefon: 06-20/311-55-78

Ricsi Redőnyszerviz! Új vagy régi 

javítása most tavalyi árakon, akár 

2 órán belül! telefon: 06-20/265-

99-15

Személyszállítás. 06-20/933-2636

Pálinkafőzők- 100 literig, bográ-

csok, malacsütők, gázégők, há-

romlábak. www.bajaibogracs.hu, 

Szwoboda Csaba, 06-30/9285-215 

Svédmasszázs! 06-70/410-31-64

aKCiÓ! Kárpitos bútorok áthúzása, 

javítása. Ingyenes felmérés, szállítás, 

széles anyagválaszték! Minden bútor-

szövet árából 20% kedvezmény feb-

ruár 18-ig, ezen belül a készlet ere-

jéig. Telefonszám: 06-70/294-5832

Veszélyes fák vágása. 06-20/329-

20-73

Redőnyjavítás! 06-20/9739-432

tibi Rolónál 15% kedvezmény feb-

ruárban! Redőnyök, szúnyoghálók 

gyártására, javítására! Tel.: 06-

30/747-7580

Vízszerelés! Tel.: 06-20/9739-432

Elmondom az élete sorsát. Telefon: 

06-70/230-27-02

Ü z l E t H E l Y S É g

Belvárosban (Kossuth L. u. 1.) jól 

működő vendéglátóhely üzemeltetése 

átvehető. Telefon: 06-20/252-4899

Belvárosban 50 nm-es helyiség, üz-

letnek-irodának kiadó. 06-20/686-

3084

Üzlet eladó a Déri sétányon. 70/376-

2739

Baján, a Szabadság utcában bejá-

ratott üzlethelyiség (húsbolt) teljes 

engedélyezéssel, berendezésssel, 

céggel együtt eladó. Érdeklődni: 06-

70/984-29-73

zÖlDSÉg ÜZLETHELYISÉG KIADÓ, 

TELJESEN FELÚJÍTOTT, KLÍMÁVAL. 

BAJA, KÖLCSEY 90-BEN TALÁLHA-

TÓ. Érdeklődni lehet: 06-70/416-31-

76-os telefonszámon

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. 06-30/340-0340

Bejáratott ruhaszerviz Baján a Déri 

sétányon kis rezsivel kiadó. 06-

30/529-40-36

g É P J á R M Ű

Üzemképtelen motorját megvásá-

rolom, 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

1989-es, 4 ütemű Wartburg friss 

műszakival eladó! Érdeklődni: 06-

70/233-66-34

Mtz-50 400.000 FT, MTZ-550 nagy 

fülkés 750.000 Ft, MTZ-re homlok-

rakodó, 15,5x38 új gumi 80.000 Ft. 

Telefon: 06-20/91-66-777

Vásárolok Simsont minden féle típu-

súakat, akár hibásat is! 20/496-48-49

Eladó Seat Toledo kasztni elemek, 

futómű, stb. Golf 3, 1.8 benzin motor 

+ váltó, stb. 06-70/455-46-70

á l l a t

Hízó eladó. 06-20/665-1632

nagy súlyú hízók eladók. Telefon: 06-

70/577-57-67

Kaukázusi kiskutyák eladók Felső-

szentivánon. Tel.: 06-30/213-23-95

Hízó félbe vágva is. Telefon: 06-

20/342-56-35

100-120 kg körüli hízók eladók hasít-

va is! 06-30/278-2727

november 19-én herélt mangalica 

kan disznók eladók. 150-170 kg-o-

sak, 500 Ft/kg. Tel.: 06-30/342-6869

gyöngytyúkok eladók élve vagy 

halva. 2.000- 2.500 Ft/kg, 1,2-1,5 

kg-osak. Telefon: 06-30/342-68-69

150 kg-os hízó eladó Garán. 06-

70/589-73-70

Holstein-Friz bikaborjú rendezett 

papírokkal eladó. Tel.: 06-30/397-

88-34

Racka birkák és Mondén galambok 

eladók. 06-70/327-8200

Kisebb hízók eladók. 06-70/455-

48-05

német juhász kölykök eladók. Van 

hosszú szőrű is. Egy darab 1 éves 

kan eladó. 06-30/299-6600

Eladó egy kb. két mázsás hízó Csá-

talján! 06-70/588-22-93

Két kos birka eladó, fejős kecske cse-

re érdekel. 06-30/548-18-98

t á R S K E R E S É S

55 éves férfi vagyok, hozzám illő élet-

társat keresek. 06-20/277-6348

52 éves független férfi társat keres. 

06-30/675-7317

Kikapcsolódás! (Baja és környékén)! 

Tel.: 06-20/556-2765

Keresek egy igazi nőt. 06-30/785-

5406

ismerkedés! 06-70/561-32-32

Kikapcsolódás. 06-20/962-39-51

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. ajándék-

ba is adható. 06-70/338-5191,  

www.blinkkft.hu/oktatas

Matematika, fizika oktatás. 06-

70/535-3860

intenzív gépírás számítógépen! Tele-

fonszám: 06-30/556-79-84

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)

Masszázs tanfolyam indul Baján 

február 20-án 16 éves kortól. Képzés 

díja 39.000 Ft, részletre is! 06-30/71-

77-76-3

taRgOnCáS/nEHÉzgÉPES képzés 

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. Tel.: 

79/322-629, 70/331-4406

KÉPzÉS MáRCiUS VÉgÉn: ÉlEl-

MiSzER VEgYi ElaDÓ 4x25e Ft, 

DaJKa 3hóx26e Ft, SVÉD MaSz- 

S z á z S .  O k t a t á s i  C e n t r u m 

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

SzEMÉlY ÉS VagYOnŐR képzés in-

dul március 3-án 3 órakor 3 hó x 

25e Ft. Oktatási Centrum  E-680/14. 

79/322-629, 70/331-4406




