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i n g a t l a n

ingatlanközvetítés, hitelügyinté-

zés, energetikai tanúsítvány! Cza-

kó 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

Belváros közeli, kettő szobás, 

külön bejáratú házrész, garázzsal 

eladó. Telefon: 06-30/93-83-666

Baján Futrinka u. 6 szám alatti 

üdülő eladó. 06-20/594-25-80

Baján Galamb u. 15. II. emeleti la-

kás eladó. 06-20/594-25-80

Baja belvárosában, Tóth Kálmán 

téren lakás eladó. 2 szobás, egye-

di 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.

3 szobás, nappalis, étkezős családi 

ház asztalos műhellyel vagy anélkül 

eladó. Telefon: 06-20/91-61-883

1-2-2,5 szobás lakást azonnali kp. 

fizetéssel keresek. Telefon: +36-

30/968-07-69

nagybaracskai házamat bajai in-

gatlanra cserélném értékegyezte-

téssel. 06-79/612-374

Vaskúton felújított 3 szobás nap-

palis családi ház eladó! Telefon: 

06-70/324-09-74

Érsekcsanádon családi ház eladó. 

06-20/280-27-72 telefonszámon.

Baján a belvárosban most épülő 

társasházban, 48 nm-es földszinti 

lakás eladó! 06-20/92-30-592

Baján a PETŐFI SÁNDOR utcában 

ELADÓ családi ház nagy telekkel. 

06-70/984-29-73

Bánóczky ingatlanközvetítés 
és társasházkezelés. Ügyfele-
inknek ingatlanokat keresünk. 
Energetikai tanúsítvány. Baja, 
Bartók Béla u. 5. www.banoczky.
hu, 06-30/968-0769
1970-es években épült 2 szintes 

(2*65 m2) jó állapotú, azonnal köl-

tözhető családi ház eladó. Irányár: 

12,5 millió Ft. Érdeklődni: 06-

20/567-43-66

Hercegszántó- Budzsakban ház 

eladó. Vízközelben, horgászásra ki-

válóan alkalmas. 06-30/425-2412

Felsőszentivánon összkomfor-

tos kis családi ház eladó. Irányár: 

1.700.000 Ft. 06-30/3191-808

alvég központjában eladó egyszo-

bás radiátoros, új típusú földszinti 

lakás. Ár: 7,3 M. Ft. Telefonszám: 

+36-30/215-0790

Vaskúton 3 szobás ház eladó. Gáz 

+ fafűtés, kis portával, pincével. 

06-30/545-6060

Kiscsávolyi templomnál felújított 

családi ház 720 nm telekkel. 17,5 

M. Ft. 06-30/27-920-72

2 szintes sorházi lakás eladó. 

Irányár: 17 millió Ft. Érdeklődni: 

06-20/313-9839

Ügyfeleink részére keresünk 
Baján belvárosi, belváros közeli 
családi házakat, lakásokat 25 M 
Ft-ig. DÓM ingatlaniRODa Baja, 
Dr. alföldi J. tér 2. (Városi piac 
mögött). www.domingatlan.hu, 
tel.: 30/23-23-100
Vaskúton 2 szobás ház eladó. 06-

20/310-8735

Katonavárosban 2. emeleti, 70 

nm-es felújított lakás 11,5 millió Ft-

ért eladó. Érdeklődni: 06-30/229-

4414

növelje esélyeit, hirdessen nálunk 

is kizárólagosság kikötése nélkül. 

Március 31-ig tartó akciónk kere-

tében amennyiben a hozzánk be-

hozott bajai lakás vagy családi ház 

ingatlan hónapon belül nem kerül 

értékesítésre, akkor a szerződött 

megbízási díj 50%-át elengedjük. 

DÓM INGATLANIRODA Baja, Dr. 

Alföldi J. tér 2. (Városi piac mögött) 

www.domingatlan.hu, Tel: 30/23-

23-100

F Ö l D - K E R t - t E l E K

Szántóföld eladó Sükösdön. Tel.: 

06-20/243-5893

Sükösd határában 1,7 ha szántó 

eladó. Telefon: 06-30/342-68-69

Eladó Baján Kövidinka u. 28. szám 

alatt 1.098 nm-es építési telek, 

bekerítve, villannyal és fúrt kúttal. 

Érdeklődni lehet a 06-79/424-184 

telefonon.

nagYBaRaCSKÁn HALASTAVAK 

(haltenyésztésre, horgászatra) Fe-

renc-csatorna mellett eladók. 06-

20/543-7589

tElEK HALASTAVAKKAL eladó 

Baján, Monostori úton. 06-20/543-

7589

Eladó építési telek a Nyírfa u-ban. 

Víz, csatorna a telken belül. Villany, 

gáz az utcán. Csendes, barátságos 

környezet. Érdeklődni: 06-70/376-

27-39

a l B É R l E t

Baja központjában, Parti utca kö-

zelében komfortos, jó állapotban 

lévő, tágas, világos udvaros ház-

részt vagy földszinti ÜRES lakást 

kibérelnék hosszú távra. Telefon: 

+36305271681

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. Érdek-

lődni: 06-30/968-9058

Völgy u. bútorozott 56 nm lakás ki-

adó. Érdeklődni lehet: 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

Kiadó házat keresek Baján, Szent-

istvánon vagy Katonavárosban. 06-

20/235-23-72

Belvárosban 70 nm-es, felújított 

lakás (házrész) udvarral kiadó! 06-

30/626-2625

Batthyány utcában, 100 nm-es, 3 

szoba + nappali- konyhás lakás, kis 

kerttel kiadó. Bérleti díj: 100.000 

Ft/hó. 2 havi kaució szükséges. Ér-

deklődni: 06-70/935-7550

Minigarzon kiadó Baján. Érdeklőd-

ni: 06-30/560-4651

Baján családi házba lakótársat ke-

resek. Takarítás fejében. (hölgyet) 

06-70/650-19-33

Hosszú távra belvárosi 96 nm-es 

első emeleti bútorozatlan lakás, 

udvari garázzsal vagy anélkül ki-

adó. Bérleti szerződés ügyvéd által 

készül. Kaució fontos! Telefon: 06-

30/338-25-59

lakás kiadó. Érdeklődni: 06-

20/380-9685

Baján a Varsa utcában 2.-em.-i 
2,5 szobás bútorozatlan lakás 
hosszabb távra kiadó /4 emele-
tesben, nem panelprogramos/. 
Érd.: 06-30 470 3987
Baján a Görgey utcában bútoro-

zott, 60 nm-es lakás garázzsal 

kiadó vagy eladó. Érdeklődni: 06-

20/579-9441

g a R Á z S

Csónakgarázst keresek megvé-

telre. Érdeklődni lehet: 06-70/326-

53-13

Ü D Ü l É S  
Hajdúszoboszlói márciusi fél-

panziós üdülés 19000Ft/fő/hét. 

308676550

B Ú t O R

Eladó hálószoba szekrény 2 m ma-

gas 2 m széles, tolóajtós ruhaszek-

rény, egy 160 cm széles francia ágy 

jó állapotban. 2 db éjjeli szekrény 

mind világos kávészínben. Egy nap-

paliba való sarok ülőgarnitúra na-

gyon jó állapotban, 2 db 1 m széles 

fehér szekrény 4db fiókkal 40 cm 

mély egy fehér kozmetikai asztal tü-

körrel és székkel. 06-70/421-2391

K E R E S  
Régiséget, porcelánt vásárolok. 

06-70/294-3603

ingyenes lomtalaní tás. 06-

70/294-3603

Megvásárolnám feleslegessé 

vált, esetleg hagyatékból maradt 

dolgait: öreg szekrények, asztalok, 

székek, ládák, konyhai berende-

zések, zománcos edények, régi 

üvegek, szentképek, bögrék, tálak, 

régi vásznak, zsákok, ágyterítők, 

népviseleti ruházat, kendők, alsó-

szoknyák, hétköznapi viseletek, 

javításra szoruló ruhákat, szalago-

kat, díszeket. Rénó Antik. Telefon: 

06-30/608-39-62

Régi bútorokat, hastokokat, spa-

lettákat, gyalupadot, zománcokat, 

szekrényeket, asztalokat, agancsot 

és minden féle hagyatékot vásáro-

lok. Palkó 06-30/9-757-900

Vásárolok vékony, vastag akác 
tűzifát nagyobb tételben magán 
célra. 06-70/238-14-36
VÁSÁROlnÉK lakatos, bádogos 

gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gép-

satut, üllőt, CO hegesztőt, műsze-

részesztergát, marógépet, komp-

resszort, invertert, kis gépeket. 

0670/624-5475

Hagyatékból öreg bútorokat, 

asztalokat, székeket, hokedliket, 

ládákat, padokat, polcokat, hasto-

kokat, gyalupadokat, fateknőket, 

régi ajtókat, ablakokat, spalettákat, 

régi bicikliket, motorokat, autókat 

(roncsot is), dunnákat, párnákat, 

zománcokat, hulladékokat megvá-

sárolok. 06-20/612-6311

Öreg ruhákat vásárolok minden 

nemzetiségit. Kasmírtól a selyemig, 

mindenféle 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, spa-

lettákat, pinceajtókat, nagykapu dí-

szes, bejárati ajtókat, boros hordó-

kat, fateknőket, konyhaszekrényt, 

padok, székek, festmény, porcelán, 

valamint hagyatékból való vagy fe-

leslegessé vált tárgyakat, bádog 

edényeket, szarvasagancsot. Hívjon 

bizalommal. 06-70/885-9950

Régi parasztbútorokat, hastokokat, 

gyalupadokat, spalettákat, zomán-

cos babakádakat, fateknőket, teljes 

hagyatékot vásárolok. Babella An-

tik, 06-30/955-6-766

Rossz akkumulátorokat, számító-

gépeket, telefonokat, kábeleket, 

forrasztó ónt, autókatalizátorokat 

vásárolnék. 06-70/583-36-59

lomtalanítást vállalok. Értéke-

sebb dolgait megvásárolnám. 06-

20/256-72-47

Pápai Ottó, hagyatékot, nyersbőrt, 

tollat, órákat, karórákat veszek. 06-

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

06-79/361-652

ingyenes lomtalanítás, hagyaték 

felvásárlásra. Hívjon bizalommal. 

06-70/661-0819

garázsok kipakolása, szerszámok 

felvásárlása. 06-70/661-0819

Vásárolok elektromos robogót, 
elektromos kerékpárt akár hi-
básat is. Házhoz is megyek. 06-
20/396-8630
Porcelánt, régiséget vásárolok. 

06-70/294-36-03

Fémhulladékot és megégett réz-

kábelt vásárolnék. Házhoz megyek. 

06-20/256-7-247

Dunyhákat, párnákat, tollat vásá-

rolok. 06-70/294-36-03

Szarvasagancsot vásárolok. 06-

70/294-36-03

Üzemképtelen átfolyós vízmelegítő 

gázbojlert vásárolnék. 06-20/256-

7-247

lOMtalanÍtÁSt VÁLLALOK, 

MEGEGYEZÜNK. ÉRDEKLŐDNI: 

BAJA, 06-79/428-319 ESTE

Régi faredőnyöket keresek. 06-

30/318-7176

K Í n Á l  
naVigÁCiÓ eladás, frissítés. Tele-

fon:+36-70/200-1005

Kukorica, búza, árpa, zab, napra-

forgó eladó. 06-30/278-2727

Árpa, kukorica eladó. Telefon: 06-

70/332-9695

Apró
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Bontott hullámpala eladó. Érdek-

lődni: 06-70/338-5617

Kukorica eladó Garán. Tel.: 06-

70/3321-848

akác tűzifa száraz kályhakészre 
hasítva 25.000 Ft/m3, 16.000 Ft/
m3 ingyenes kiszállítással. tele-
fonszám: 06-70/267-7756
akác tűzifa száraz kályhakészre 

hasítva 25.000 Ft/m3, 16.000 Ft/

m3, 12.500 Ft/m3 ingyenes kiszállí-

tással. Tel.: 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). tele-
fon: +36-70/661-6539
Eladó új parapetes gázkonvektor 

(német) használt és új két lapos vil-

lanyrezsók. Érd.: 06-20/510-5920

Száraz akác, tölgy, bükk tűzifa 

kuglizva, szállítva 29.000 Ft/m3. 

Érdeklődni lehet a +36-70/222-

5078-as telefonszámon

Kedvező áron eladó egy kanapé jó 

állapotú, egy centrifuga, 2 csirkés 

grillsütő alig használt, egy orosz 

ruhaszárító, falra szerelhető. 06-

20/510-59-20

Egy hármas nyúlketrec eladó. 06-

20/483-63-88

gyermekcikk Bizományi Adás- 

Vétel: babakocsi, gyerekágy, ete-

tőszék, járóka, biztonsági ülés, 

ruhák-cipők 200 Ft/db-tól. Cse-

csemőmérleg 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 zipzárcserét, ruha 
javítást, nadrágfelvarrást hozott 
anyagból, gyermekruha varrást. 
06-20/514-96-88
Körbálás fűszéna, lucerna házhoz 

szállítással. Telefon: 06-20/91-66-

777

akác tűzifa: 12.500 Ft/m3-től, 
25.000 Ft/m3-ig, kiszállítva. 06-
30/785-80-77
Szalagfűrész 700-as eladó. 06-

30/311-35-55

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
Marhatrágya eladó, szállítva is. 

06-30/548-18-98

100 db szódás üveg ládával, 3 db 

20 kg szénsav palack eladó. Érdek-

lődni: 06-30/366-3302

akác tűzifa: 12.500 Ft/m3 kály-
hakészre hasogatva, 16.000 Ft/
m3 összerakva, 25.000 Ft/m3. 
ingyenes házhoz szállítás. 06-
20/234-83-09
Eladó: szekrényes varrógép, kerá-

mialapos tűzhely, tévék, 33 literes 

mikrohullámú sütő, kolbásztöltő. 

06-30/289-2472

Eladó 3 m3 puha tűzifa kedvező 

áron. +36-30/474-7774

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. 06-70/626-4863

Pianinó és használt francia ágy 

eladó. +36-20/415-0080

nŐi KERÉKPÁR, HŰTŐ, KIS FA-

GYASZTÓSZEKRÉNY, KIS SZÍNES 

TV, BABAKOCSI, TERMÉNYDA-

RÁLÓ. ÉRDEKLŐDNI: BAJA, 06-

79/428-319 ESTE

1”-2”-os száraz 560 mm hosszú 

luc deszka rakodó kaptár kiépíté-

séhez eladó. Érd.: 06-70/930-6923

Eladó ipari terménydaráló, 380 

V-os vagy haszonállatra cserélném. 

06-20/256-7-247

Husqarna 340 láncfűrész jó álla-

potban eladó betegség miatt. Tele-

fonszám: 06-70/371-9382

akácfa hasított kályha készre ha-

sítva 10.000 Ft/m3, vegyes tűzifa 

kályha készre hasítva eladó 9.000 

Ft/m3. Telefonszám: 06-20/475-

5767

tűzifa szállítás! Akácfa 13.000 Ft/

m3, vegyes kemény 10.000 Ft/m3 

hasítva, szállítással. 06-30/30-

68-268

akác tűzifa kályha készre hasítva 

11.000 Ft/m3, vegyes tűzifa kályha 

készre hasítva 9.500 Ft/m3. Tele-

fonszám: 06-20/585-0488

tűzifa szállítás! akácfa 13.000 
Ft/m3, vegyes kemény 10.000 
Ft/m3 hasítva szállítással. 06-
20/617-2774
Erdészettől tölgy vegyes kemény 

tűzifa 9800 Ft/m3 szállítva 30/39-

49-881

Bosch Condens 3000 W, ZSB 22-

3C új, még nem használt, konden-

zációs cirkó gázkazán kedvező áron 

eladó. Tel: +36-70/334-94-43

narancsliget Vegyesbolt (Dózsa 

Gy. út 44.) ajánlata: alma 100 Ft/

kg-tól, burgonya 100 Ft/kg-tól, 

étolaj 360 Ft/l, zöldség 398 Ft/kg, 

tojás L-es méret 34 Ft/db, tartós tej 

185 Ft/l. Ezenkívül Garai kenyér és 

még sok minden más! Hozzánk be-

térni érdemes! 
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K Í n Á l  
tűzifa akció 02. 28- ig ingyenes 

szállítással 12500 Ft/ m3. 30/751-

8003

Eladó 3-2-1-es ülőgarnitúra, csil-

lárok, karnisok, kéményes gáz-

konvektor, függönyök. 06-20/454-

2403

Á l l Á S t  K E R E S  
Ápolás, gondozás Baján és környé-

kén. Érdeklődni lehet: 06-30/384-

32-88

idősgondozást vagy eltartást vál-

lalnék. Jelentkezést levélben kérek 

a Szuperinfó szerkesztőségbe.

Á l l Á S t  K Í n Á l

a Külügyminisztérium felhívja a 
külföldi munkára jelentkezők fi-
gyelmét, hogy saját érdekeik vé-
delmében minden esetben előze-
tesen ellenőrizzék a hirdetések 
valós tartalmát, a munkaügyi 
központoknál tájékozódjanak, 
hogy bejegyzett magánközve-
títőről van-e szó, a munkaköz-
vetítőnek ne adjanak pénzt és 
a munkaszerződést csak akkor 
írják alá, ha a tartalmát megér-
tették és elfogadják!
Dániába keresünk tapasztalat-

tal rendelkező mezőgazdasági 

munkásokat, traktorosokat, te-

henészeket, sertésgondozókat 

(háztáji vagy üzemi tapasztalat-

tal). Alap angol nyelvtudás feltétel. 

Jelentkezés: 06-70/607-0067, 

anett.sulyi@andreasagro.com;  

www.andreasagro.com

Kőművest felveszek. Telefon: 06-

30/96-59-511

Web Design/ Dev assistant re-
quired by freelance advertising 
team knowiedge of html- php 
essential. Call: 06-30/902-5196 
Építőipari vállalkozás segédmun-

kásokat keres hosszútávra Bajáról, 

illetve Vaskútról. 06-30/625-4779

ipari festéssel foglalkozó cég, 
vidéki munkára dolgozni aka-
ró festőket keres. Érdeklődni 
munkanapokon 8-16 óráig. 06-
20/549-07-44
Fakitermeléshez LKT- gépkezelőt 

és döntőt felveszek. 06-30/273-

82-02, 06-20/969-68-28

Húsboltba takarítónőt keresünk. 

Telefon: 06-20/391-31-99

Ácsot és tetőfedőt felveszek. +36-

70/330-61-52

nyílászárók gyártásában jártas 

asztalost keresek Vaskútra. Tele-

fon: 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.

gyümölcsfák metszésében jártas 

férfi munkaerőt keresek. +36-

30/367-9006

Kőművest keresek bajai munka-

helyre, azonnali kezdéssel, hosszú 

távra. Telefon: 06-30/277-88-84

idősgondozás Németországba! 

Németül beszélő hölgyeket kere-

sünk! Jelentkezni az alábbi tele-

fonszámon: 06-70/343-78-25

Építésvezetőt keresek bajai 
munkahelyre, hosszú távra. Érd: 
06-30/277-88-84 
Közepes német nyelvtudással 

gondozónőt keresek. 06-70/386-

48-71

a Bácska Sütő Kft. keres bolti el-

adót részmunkaidőben. Jelentke-

zések a 6500 Baja, Keleti krt. 4., 

vagy a bacska@bacska.hu  email 

címre küldhető be. 

Bajai cég présműhelybe ke-

res könnyű f izikai munkára 

női munkaerőt. Jelentkezni az  

office@brinmetal.hu e-mail címen 

illetve a  06-79/520-530-as tele-

fonszámon. 

Bajai sörözőbe női munkatársat ke-

resek. Kiemelt bérezés: 5.000 Ft + 

Jatt + jutalék/ nap. 06-20/258-1759

tetőfedő segédmunkást felve-
szek. 06-30/958-2331
Rehabos női-férfi munkaerőt ke-

resünk Dávodra, Nagybaracskára. 

Takarító, felszolgáló, karbantar-

tó munkakörbe. Önéletrajzokat:  

dolgozni14@gmail.com e-mail cím-

re várjuk.

OKJ 54-344 végzettségű 25 év 

alatti pályakezdő fiatalokat, pénz-

ügyi számviteli ügyintéző munka-

körbe keresünk. Önéletrajzokat: 

bajaipalyazat@gmail.com e-mail 

címre.

Séf aBC-be bolti eladót kere-
sünk! Elvárásaink: dolgozni aka-
rás, jó kommunikációs készség, 
megbízhatóság (becsületesség), 
önálló munkavégzés. amit kíná-
lunk: kiemelt bérezés (bruttó: 
1.000 Ft/óra), előrelépési lehe-
tőség, biztos, hosszú távú beje-
lentett munkahely. Jelentkezni 
fényképes önéletrajzzal a Séf 
aBC-ben lehet.
Önállóan dolgozni tudó, józan életű 

kőműves szakmunkást felveszek. 

Érdeklődni lehet telefonon: +36-

20/346-0537

Baján idősebb kerekesszékes 

férfi mellé este 17-19 óra közötti 

időszakban 30-55 év közötti gon-

dozónőt keresünk. Telefon: 06-

20/243-5893

30-55 év közötti hölgy részére Ba-

ján részmunkaidős álláslehetőséget 

kínálunk. Feltételek: számítógépke-

zelői gyakorlat, mentális egészség. 

06-20/243-58-93

Reklámújság terjesztéséhez kere-

sünk munkavállalókat reális bére-

zéssel. Telefonszám: 06-30/213-

8630, 8-16 óráig

Műanyag nyílászáró beépítésében 

jártas szakembert keresek hosszú 

távra. Érd.: +36-30/277-8884

KECSKEMÉti áruszállító cég nem-

zetközi gyakorlattal, B kategóriás 

jogosítvánnyal rendelkező sofőrt 

keres EU-ban történő munkavég-

zésre, furgonra. Jelentkezni a 06-

70/931-3591-es telefonszámon, 

illetve a bito@bitointertrans.hu e-

mail címen lehet.

győri munkahelyre targoncásokat 

és CNC- seket felveszünk. Szállás 

ingyenes, utazást térítünk. Tel.:06-

20/494-1044

CO2-hegesztőket keresünk vé-

kony anyagok hegesztésére, 

valamint CNC- gépkezelőket él-

hajlítógépre, kiemelt bérezéssel. 

Fémipari bizonyítvány szüksé-

ges. Szállás, utazás biztosított!  

hegeszto2016@gmail.com, 06-

70/247-6629.

Keresünk: elsősorban bajai, női 

munkaerőt textilfeldolgozó és rak-

táros munkakörbe. Jelentkezni lehet 

a czifra@memtex.hu e-mail címen.

gondozónőt keresek gyakorlattal 

idősekhez Bajára és Érsekcsanád-

ra. 06-70/883-4912

a BAJAI KAMILLA PATIKA gyógy-

szertári szakasszisztens munka-

társat keres 6 órában. Jelentkezni: 

kamillapatikabaja@fibermail.hu 

vagy 79/700-000 munkaidőben.

S z O l g Á l t a t Á S

Homlokzati állványok bérelhetők. 

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

tÉRKÖVEzÉSt, BETONOZÁST 

VÁLLALUNK! 06-70/372-4575

K iStEHER aUtÓ BÉR L ÉS!!! !  

6 személyes dobozos kisha-

szongépjármű bérelhető. Tel.: 

+3670/4293179

KŐMŰVES MUNKÁT, FELÚJÍTÁST, 

ÁTALAKÍTÁST VÁLLALUNK! 06-

70/372-4575

ajtó, ablak üvegezés, beépítés, 

bútor készítés, asztalos munkák. 

Telefon: 06-70/373-69-90

HiDEgBURKOlÁSt VÁLLALUNK! 

06-30/364-3556

JÁMBOR ÁRnYÉKOlÓK! a mi-
nőség garanciával! Redőnyök- 
reluxák, napellenzők, harmo-
nikaajtók, szalagfüggönyök, 
szúnyoghálók. Mindezek javítá-
sa is akár 24 órán belül! telefon-
szám: +36-30/401-8264

tetőszerviz! Hodri zoltán Új tetők 
készítése, ácsmunkák, régi tetők 
javítása- karbantartása, bádo-
gosmunkák, ereszcsatornázás, 
tetőmosás, faragott teraszok- 
előtetők készítése. Mindezek 
megvalósítása akár állami tá-
mogatás lehetőségével. +36-
30/215-5045, +36-20/9186-183

tEtŐJaVÍtÁSt, BÁDOGOZÁST, 

ÁCSMUNKÁT, BEÁZÁSOK MEG-

SZÜNTETÉSÉT VÁLLALJUK! 06-

20/338-7407

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
FÜRDŐKÁD ZOMÁNCOZÁS KÍVÁNT 

SZÍNBEN, GARANCIÁVAL! +36-

30/998-2485

REDŐnYÖK, naPEllEnzŐK, ga-
RÁzSKaPUK. MinDEzEK JaVÍtÁ-
Sa. ÁRnYÉKOlÁS ÉS KaPUtECH-
niKa. lÁSD a CÍMlaPOn.
Svédmasszázs! 06-70/410-31-64
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tEHERtaXi, BÚTORSZÁLLÍTÁS, 

KÖLTÖZTETÉS. Telefon: +36-20/9-

38-33-15

DUgUlÁSElHÁRÍtÁS 0-24-ig! 
BOntÁS nÉlKÜl gaRanCiÁVal! 
CSatORnaBEKÖtÉS! gYORS 
KiSzÁllÁSSal, HÉtVÉgÉn ÉS 
ÜnnEPnaPOKOn iS! Vezetékes 
telefonról 06-20/383-90-40
idősek ápolása eltartási szerző-

déssel. Telefonszám: 06-70/294-

3603

Költöztetés, bútorszállítás. Érd: 
06-79/321-413, +36-20-971-
6593. Baja, Dózsa györgy út 97 
alá költöztünk!
ternák Norbert Ács- tetőfedő- bá-

dogos munkák, lapos tetőszigetelés 

és tetőmosás. Tel.: +36-30/99-

77836

gázkészülék javítás. Telefon: 06-

30/330-66-88

Dani-gYURi duguláselhárítás bon-

tás nélkül. Kamerás csővizsgálat. 

Sürgős esetben hétvégén is. Érdek-

lődni lehet telefonon: 06-20/921-

05-76

Szobafestés, mázolás, tapétázás, 

gyors, precíz munka garanciá-

val, kedvező áron. Telefon: +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 nél-

kül. Érdeklődni lehet: +36-20/340-

41-69

DUgUlÁSElHÁRÍtÁS! Ezermes-
ter 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 kisteher-

autó, kulturált raktérrel és magyar-

országi pályamatricával bérelhető. 

Telefon: 06-20/340-41-69

Kőműves munkát vállalok. 06-

20/312-5748

tetőfedést, beázások megszün-

tetését, ereszcsatornázást, bádo-

gozást, ácsmunkát és kőműves 

munkát vállalok. 06-20/312-5748

gyümölcsfametszést vállalok. 

06-30/487-6-705

Személy i  edző! Személy-
re szabott edzések, étrend, 
edzésterv, tanácsadás. Ke-
ress bátran. 06-20/496-91-51,  
gabrisferenc@hotmail.com
Burkolást, laminált parkettázást 

vállalok! 06-30/373-17-67

Pályázatírás, menedzsment, üzleti 

terv készítése: dr. Jagicza Mónika, 

Gordiusz Iroda (Baja, Oroszlán u. 6) 

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

70-750

Redőnyjavítás! 06-20/9739-432

Redőnyök, reluxák, szúnyoghá-
lók készítése-javítása, gurtnik 
cseréje. azonnal, hátvégén is. 
telefon: 06-20/611-40-39
Festést, mázolást, tapétázást vál-

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

Redőny Doktor! Redőnyök javítása, 

újak készítése, garanciával. Hétvé-

gén is. 06-20/299-2233

Elmondom az élete sorsát. Telefon: 

06-70/230-27-02

Redőny készítés, teljes körű javí-
tás, gurtni csere, akár hétvégén 
is. 06-30/919-0446
Veszélyes fakivágás! Ingyenes ár-

ajánlat a helyszínen. Telefonszám: 

06-30/216-1258

tibi Rolónál 15% kedvezmény feb-

ruárban! Redőnyök, szúnyoghálók 

gyártására, javítására! Tel.: 06-

30/747-7580

tEtŐJaVÍtÁS- KÉMÉNYFELÚJÍTÁS, 

FESTÉS, SZIGETELÉS ÉS MINDEN-

FÉLE KŐMŰVESMUNKA ELVÉGZÉSE 

HÉTVÉGÉN IS. 06-70/553-6639 vagy 

06-20/376-3555

Kőműves munkát vállalok. Elérhe-

tőségem: 06304933615

ingyenes lomtalaní tás. 06-

70/294-3603

Redőny javítás, készítés hétvégén 

is! Tel.: 06-70/455-4655

VaRRÓgÉPSzERViz! Rendkívüli 

árengedmény! Árainkról bőveb-

ben: www.varrogepszerviz.net 06-

70/565-2922 

Redőnyök, szúnyoghálók, faredő-

nyök készítése és javítása 24 órán 

belül, hétvégén is. 06-70/374-3864 

Vízszerelés! 06-20/9739-432

Műanyag redőny, faredőny javítás, 

készítés gyors precíz áron! 06-

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

lapostető szigetelés 20 év szak-

mai tapasztalattal, 10 év garan-

ciával, bádogos munkák. Molnár 

Miklós, 06-20/317-6503

tetőjavítást, ereszcsatorna ké-

szítést, javítást, kőműves munkát, 

festést vállalunk. 06-70/227-6-

273, 06-30/735-0-746

Ü z l E t H E l Y S É g

Sétáló utcában bisztró, pizzázó 

berendezéssel átadó. Telefonszám: 

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

84

Baja Eötvös u. 6. sz. alatti üzlet-

házban első emeleti 43 nm-es iroda 

mellékhelyiségekkel kedvező áron 

kiadó. Érdeklődni: 06-30/9680-

766

Baján a Szabadság utcában bejá-

ratott üzlethelység (húsbolt) teljes 

engedélyezéssel, berendezéssel, 

céggel együtt eladó. 06-70/984-

29-73

zÖlDSÉgÜzlEtÜnK KIADÓ BE-

RENDEZÉSSEL, ENGEDÉLLYEL, 

KLÍMÁVAL, FELÚJÍTVA. BAJA, 

KÖLCSEY 90-BEN TALÁLHATÓ. 

ÉRDEKLŐDNI: 06-20/291-8175

Baján Kossuth utcában 2 db 
36 nm-es üzlethelyiség kiadó, 
egybe is nyitható. telefon: 06-
30/340-0340
Üzlet eladó a Déri sétányon. 06-

70/376-27-39

g É P J Á R M Ű

Öreg, megunt autóját megvásáro-

lom. 70/417-66-14

Mtz-50 400.000 FT, MTZ-550 

nagy fülkés 750.000 Ft, MTZ- re 

homlokrakodó, 15,5x38 új gumi 

80.000 Ft. Érdeklődni: 06-20/91-

66-777

autók kivonása forgalomból. Pénzt 

adok, házhoz megyek. 06-70/540-

0421

Eladó 1 db SCHWALBE 1970 ki-

adás Star kisebb hiányosságokkal. 

Babetta csere moped autóra meg-

egyezés. 06-79/472-408

Á l l a t

100-120 kg körüli hízók eladók ha-

sítva is! 06-30/278-2727

november 19-én herélt manga-

lica kan disznók eladók. 150-170 

kg-osak, 500 Ft/kg. Telefon: 06-

30/342-68-69

gyöngytyúkok eladók élve vagy 

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

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

69

Kaukázusi kiskutyák eladók Felső-

szentivánon. Telefon: 06-30/213-

23-95

Holstein-Friz bikaborjú rendezett 

papírokkal eladó. Telefon: 06-

30/397-88-34

Racka birkák és Mondén galambok 

eladók. 06-70/327-8200

német juhász kölykök eladók. Van 

hosszú szőrű is. Egy darab 1 éves 

kan eladó. 06-30/299-6600

Választási malacok eladók. 06-

20/391-3403

Hízó eladó, félbe vágva is! 06-

20/342-5635

Vörös 3-4 kg-os falusi kakasok el-

adók. Tel.: 06-30/815-4536

nagysúlyú hízók eladók. 06-

70/577-5767

Röpgalambok eladók! Csepeli, 

szíves, bibirc, tükrös, szarka. Tele-

fonszám: 06-20/442-7193

Hízó 390 Ft/kg eladó. 06-30/548-

2376

Eladó 100 db birka Baján. 06-

70/277-7194

lovat veszek, öreget, selejtet is. 

06-30/729-9170, 06-70/362-

6325, 06-20/493-4607

Kecskék eladók. Telefon: 06-

20/558-2422

Malacokat vásárolok. 06-20/236-

3455

t Á R S K E R E S É S

52 éves független férfi társat keres. 

06-30/675-7317

Kikapcsolódás! (Baja és környé-

kén)! Tel.: 06-20/556-2765

ismerkedés! 06-70/561-32-32

Kikapcsolódás. Telefonszám: 06-

20/962-39-51

Kikapcsolódás! 06-70/527-0410

46 éves nő komoly kapcsolatot ke-

res 42 éves korig. 06-30/355-9618

F E l H Í V Á S

a Mozgáskorlátozottak bajai cso-

portja 2017.03.23-án klubnapot 

tart 10 órai kezdettel. Jelentkez-

ni lehet 06-30/827-13-46, 06-

30/366-33-05. Mindenkit szere-

tettel várunk.

nyugdíjasok Otthona nyílik Ba-

jaszentistvánon a fő út mellett  

tavasszal. Jelentkezni lehet folya-

matosan. Egy és két ágyas szobák 

huszonnégy órás szakfelügyelet, 

orvosi ellenőrzéssel várja a szép-

korúakat. 06-70/883-49-12

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
Számítógépes és internet tanfo-
lyam kezdőknek Baján. ajándék-
ba is adható. 06-70/338-5191, 
www.blinkkft.hu/oktatas
gYÓgYÍtÓ KÉPZELET (Simonton) 

tréning és stresszkezelő tréning 

gyermekeknek, felnőtteknek (Willi-

ams és tudatos jelenlét). Dr. Gyulai 

Éva 06-20/577-9707

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, 

Cukrász, Pincér, Vendéglátás-

szervező- Vendéglős, Vendéglá-

tó 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)

Matematika, fizika oktatás. 06-

70/535-3860

Masszázs tanfolyam indul Baján 

február 20-án 16 éves kortól. Kép-

zés díja 39.000 Ft, részletre is! 06-

30/71-77-76-3

taRgOnCÁS/nEHÉzgÉPES kép-
zés indul március10-én 4 órakor 
2hóx23eFt/2hóx28e Ft. Oktatási 
Centrum E-680/14. 30/370-4185  
ÉlElMEzÉSVEzEtŐ képzés indul 

március 3-án 4 órakor 5 hóx29e 

Ft. Oktatási Centrum E-680/14. 

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

KÉPzÉS MÁRCiUSBan: ÉlElMi-
SzER ElaDÓ 4hó, DaJKa 3hó, 
PÉnzÜgYi SzÁMVitEli ÜgYintÉ-
zŐ 8 hó, MaSSzŐR, VEnDÉglÁ-
tÓS. Oktatási Centrum E-680/14. 
Érd.: 79/322-629, 70/331-4406
SzEMÉlY ÉS VagYOnŐR  képzés 
indul február 17-én  ½ 5  órakor 
3 hó x 25e Ft Oktatási Cent-
rum  E-680/14 tel.: 79/322-629,  
70/331-4406  




