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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

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

nagybaracskai házamat bajai in-

gatlanra cserélném értékegyezte-

téssel. 06-79/612-374

Eladó belvároshoz közeli 46 nm, 

összkomfortos jól karbantartott 

házrész, 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

Baján 94 nm-es kétszintes, teher-

mentes lakás eladó. 06-20/25-89-

599

Érsekcsanádon családi ház eladó. 

06-20/280-27-72 telefonszámon

alvégen sorház eladó. 06-20/557-

30-83

az Újvárosi lakótelepen, 4. emeleti, 

56 nm-es lakás eladó. 06-20/573-

27-26

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. 06-30/968-
0769,  www.banoczky.hu 
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

Felsőszentivánon összkomfor-

tos kis családi ház eladó. Irányár: 

1.700.000 Ft. 06-30/3191-808

Katonavárosban 2. emeleti, 70 

nm-es felújított lakás 11,5 millió Ft-

ért eladó. Érdeklődni: 06-30/229-

4414

1-2-2,5 szobás lakást azonnali kp. 

fizetéssel keresek. Telefon: +36-

30/968-07-69

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

Eladó Baján 18 nm-es lakás a Ko-

dály utcában. Telefon: 06-30/82-

82-538

Bátmonostoron 3 szoba, konyha, 

fürdőszobás családi ház, nagy kert-

tel eladó. I.á: 1.800.000 Ft. Telefon: 

06-79/323-586

lakótelepen (Oltványi u.) felújított 

lakás eladó. Telefon: 06-70/453-

06-55

Eladó Baján családi ház, Szent 

Antal 160, csere is. Ár: 2,5 MFt. 

Telefon: 06-20/49-55-299

Érsekcsanádi Duna parton 2 hét-

végi ház, közvetlen vízparti, fél hek-

táros, magántulajdonú, fával beül-

tetett, üdülőövezeti, de szántóföld 

minősítésű telekkel eladó. Telefon: 

06-70/907-45-14 este

Cégünk házat, lakást keres meg-

lévő külföldi ügyfeleink részére. 

06-70/363-7669

Baján a Bercsényi utcában 100 
nm-es, szuterénos, 100 nm első 
szint + padlástéri beépítéses 
családi ház, parkosított udvarral 
eladó. irányár: 22,8 millió Ft. Ér-
deklődni: 06-30/548-6696
Eladó Baján, a Petőfi S. u. 15/a-ban 

egy 2 és fél szobás 64 nm-es lakás 

a magasföldszinten. 06-70/231-

4500, 06-70/284-9686

Baja, Sirály u. 6. magasföldszinti, 2 

szobás, erkélyes, 54 nm, felújított 

lakás, korszerű fűtés, kamra, garázs 

eladó! Telefon: 06-30/303-55-53

Józsefvárosban két szobás felújí-

tott családi ház nagy kerttel eladó. 

Telefon: 06-30/600-9144

Vidéki kis családi házam eladó 

vagy bajai kis házra cserélném. 

Telefon: 06-20/404-43-30

Szent Antal 122 sz. alatti szute-

rinos családi ház, műhellyel, gaz-

dasági épületekkel, nagy területtel 

eladó. Telefon: 06-20/577-45-59

Ritkaság! 38 nm-es teljes mérték-

ben felújított, földszinti téglalakás 

eladó. Telefon: 06-30/430-06-60

Sükösdön új építésű ház CSOK- ra 

alkalmas eladó. Tel.: 06-20/243-

5893

Baján belvárosi nagy polgári ingat-

lan eladó. 06-20/615-78-65

Monostori úton 130 nm, galériás, 

kp. fűtéses családi ház eladó. I.ár: 

13 MFt. 06-70/455-48-04

nagybaracska központjához kö-

zeli, összkomfortos, 3 szobás, kar-

bantartott családi ház eladó! CSOK 

igényelhető. 06-20/33-11-859

Baján a belvárosban 65 nm-es 

lakás eladó. Irányár: 4,9 MFt. 06-

70/22-07-444

Dávodi házamat elcserélném bajai 

minigarzonra. Telefon: 06-20/953-

34-50

Eladó belvároshoz közel utcai ház-

rész. 06-70/334-23-01

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 3 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
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Eladó a Monostori úton 1.097 nm 

belterületté nyilvánított hobbikert 

a városhoz közel, bekerítve, fúrt 

kúttal, akár építési teleknek is. 

Érdeklődni lehet telefonon: 06-

30/459-68-64

Eladó Baján Kövidinka u. 28. szám 

alatt 1.098 nm-es építési telek, 

bekerítve, villannyal és fúrt kúttal. 

Érdeklődni lehet: 06-79/424-184 

telefonon.

Vodicai kegytemplomhoz közel, az 

51-es útról nyíló mezőgazdasági 

föld eladó. Hrsz. 032/48, 1,1 ha. 

Villany közel. Telefon: 06-1/390-

60-42, 9-20 óráig, szombat 9-13 

óráig.
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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. 

Érdeklődni lehet telefonon: 06-

70/935-7550

Baján a Görgey utcában bútoro-

zott, 60 nm-es lakás garázzsal 

kiadó vagy eladó. Érdeklődni: 06-

20/579-9441

albérletet keresek havi 20-25 ezer 

forintig, minden megoldás érdekel! 

Érdeklődni lehet telefonon: 06-

31/321-15-12

Belvárosban lakás kiadó. Telefon: 

06-20/380-96-85

Bútorozott szoba kiadó, fürdőszo-

ba, konyha használattal 1 személy 

részére. Érdeklődni: 06-70/215-

2765

Belvárosi 96 nm-es első emeleti 

bútorozatlan lakás, udvari garázs-

zsal vagy anélkül kiadó. Bérleti szer-

ződés ügyvéd által készül. Kaució 

fontos! Telefon: 06-30/338-25-59

g a R á z S

Csónakgarázst keresek megvétel-

re. Telefon: 06-70/326-53-13

Baján a Bara lakótelepen garázsok 

eladók. Telefon: 06-20/236-14-38, 

06-30/872-46-72

garázs kiadó. Telefon: 06-20/380-

96-85

K E R E S

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 mindenféle 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 meg-

vásárolok. Érdeklődni lehet: 06-

20/612-6311

Öreg ruhákat vásárolok minden 

nemzetiségit. Kasmírtól a selyemig, 

minden 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, spa-

lettákat, pinceajtókat, nagykapu dí-

szes, bejárati ajtókat, boroshordó-

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

ingyenes lomtalanítás, hagyaték 

felvásárlásra. Hívjon bizalommal. 

06-70/661-0819

garázsok kipakolása, szerszámok 

felvásárlása. 06-70/661-0819

Porcelánt, régiséget vásárolok. 

06-70/294-36-03

Dunyhákat, párnákat, tollat vásá-

rolok. 06-70/294-36-03

Szarvasagancsot vásárolok. 06-

70/294-36-03

Régi faredőnyöket keresek. 06-

30/318-7176

VaDáSzHázaMBa afrikai trófe-

ákat, hullott szarvasagancsot, va-

dászhagyatékokat, gyűjteményeket 

vásárolok. Tel.:06-30/849-47-86

Fémhulladékot és megégett réz-

kábelt vásárolnék. Házhoz megyek. 

06-20/256-7-247

Üzemképtelen átfolyós vízmelegítő 

gázbojlert vásárolnék. 06-20/256-

7-247

lomtalanítást vállalok. Értéke-

sebb dolgait megvásárolnám. 06-

20/256-72-47

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

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 kiszál-

lítással. Telefonszám: 06-30/632-

4838

Apró
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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
Egy hármas nyúlketrec eladó. 06-

20/483-63-88

Száraz akác, tölgy, bükk tűzifa 

kuglizva, szállítva 29.000 Ft/m3. 

Telefon +36-70/222-5078

Körbálás fűszéna, lucerna házhoz 

szállítással. Tel.: 06-20/91-66-777

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

nagyobb mennyiségű dióbél ren-

delésre eladó. 1.600 Ft/kg. Telefon: 

06-70/241-93-64, 06-79/454-132

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 
Minőségi lucernaszéna eladó. Te-

lefon: 06-20/40-49-409

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

tűzifa akció 02.28-ig ingyenes 

szállítással 12500 Ft/ m3. 30/751-

8003

Bontásból üveges bejárati ajtó-
szárny (204 cm * 90 cm) eladó. 
Érdeklődni: 06-30/548-6696
Eladó kétszárnyú b-ny műanyag 

ajtó és ablak, fali gázkazán, mo-

sogatótálca, műkő ablakpárkány. 

Telefon: 06-70/215-54-35

Száraz akác tűzifa eladó, azon-
nali házhoz szállítással, kugliz-
va, hasítva! 06-30/734-62-55, 
06-30/780-94-90
3 m3 puha tűzifa kedvezményes 

áron. Telefon: 06-30/430-77-74

Eladó vashordók, kapálógép, 

üvegballonok, prés darálóval, hid-

rofor, fűkasza, zsírosbödönök, régi 

konyhaszekrény, robogó, 24 m 

drótkötél, búvárszivattyú. Telefon: 

06-20/577-45-59

alma és akác tűzifa eladó. akár 
szállítással, vágással. telefon: 
06-30/605-53-65
Villanyoszlop betongyámja, vas 

nyúlketrec, szőlőprés, kukorica-

morzsoló eladó. Malac csere érde-

kel. Telefon: 06-20/806-66-20

turkáló teljes tartalma eladó. 06-

70/455-48-04

Hasított, kemény tűzifa kiszállítva 

10.000 Ft/m3, akác 13.000 Ft/m3. 

Telefon: 06-70/626-48-63

Száraz akác, vegyes, kemény tűzi-

fa 10.000 Ft/m3-től. Kályha készre 

aprítva, szállítással. 06-20/915-

07-12

Bontott jám. 125 cm-es, 35 m 

drótfonal, új 4 mm-es dróthuzal, 

tüskésdrót, Comfort ST. gáztűzhely, 

gázkonvektor, Csepel varrógép, Hé-

víz vízmelegítő, FC 21-es gázkazán 

csapokkal, csövekkel, tartállyal, 8 

tagú k. fűtés elosztó, gyűrűs kerti 

vashenger, PVC fóliaváz csövek el-

adók. 06-79/321-854 

tűzifa eladó!!! Minőségi akác 
13.000 Ft/m3, vegyes, kemény 
10.000 Ft/m3. Kályha készre ap-
rítva, ingyenes házhoz szállítás. 
06-30/30-68-268
Házi zsír eladó. 06-70/417-43-47

tűzifa eladó!!! Minőségi akác 
13.000 Ft/m3, vegyes, kemény 
10.000 Ft/m3. Kályhakészre ap-
rítva, ingyenes házhoz szállítás. 
06-20/617-27-74
Hűtők, mosógépek, automata, 

centrifuga, sparhelt, kályha, vil-

lanymotorok, szivattyú, terményda-

ráló, biciklik, stb. 06-30/223-18-48

Kocsmai biliárdasztal, 60.000 Ft. 

06-20/9166-777

Száraz akác tűzifa 11.000 Ft/m3, 

kályhakészen, vegyes kemény 

9.500 Ft/m3, ingyenes kiszállítás-

sal. 06-30/712-36-56

akció február 23-március 1-ig, 
száraz akác tűzifa, kályha-
készen, 11.500 Ft/m3, vegyes 
kemény 9.500 Ft/m3, ingyenes 
kiszállítással. 06-20/585-04-88 
górés, morzsolt kukorica, borsós tri-

tikálé, zab eladó. 06-30/855-35-11

Erdészettől tölgy vegyes kemény 

tűzifa 9400 Ft/m3 szállítva 30/39-

49-881
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takarítást vállalok. Telefon: 06-

30/310-10-85

leszázalékolt férfi munkát keres. 

Telefon: 06-70/332-55-33

Étterembe, kávézóba mosogatást 

vállalok hétvégén. Telefon: 06-

30/429-76-33

Szakképzett ápolónő házi ápo-

lást, gondozást vállal. Telefon: 06-

30/559-51-80

idősgondozást vállalok esetleg 

bevásárlással, kisebb munkákkal. 

Érdeklődni lehet telefonon: 06-

20/265-46-48

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!
Kőművest felveszek. Telefon: 06-

30/96-59-511

Dániába keresünk tapasztalattal 

rendelkező mezőgazdasági mun-

kásokat, traktorosokat, tehené-

szeket, sertésgondozókat (háztáji 

vagy üzemi tapasztalattal). Alap 

angol nyelvtudás feltétel. Je-

lentkezés: 06-70/607-0067-

es telefonszámon, E-mail cím:  

anett.sulyi@andreasagro.com; 

www.andreasagro.com

ipari festéssel foglalkozó cég, 
vidéki munkára dolgozni aka-
ró festőket keres. Érdeklődni 
munkanapokon 8-16 óráig. 06-
20/549-07-44
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Bajai sörözőbe női munkatársat ke-

resek. Kiemelt bérezés: 5.000 Ft + 

Jatt + jutalék/ nap. 06-20/258-1759

Fakitermeléshez LKT- gépkezelőt 

és döntőt felveszek. 06-30/273-

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

nyílászárók gyártásában jártas 

asztalost keresek Vaskútra. Tele-

fon: 06-20/921-74-99

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.

Kőművest keresek bajai munka-

helyre, azonnali kezdéssel, hosszú 

távra. Telefon: 06-30/277-88-84

Baján idősebb kerekesszékes 

férfi mellé este 17-19 óra közötti 

időszakban 30-55 év közötti gon-

dozónőt keresünk. Telefonszám: 

06-20/243-5893

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

dozónőt keresek. 06-70/386-48-71

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.

ácsot és tetőfedőt felveszek. +36-

70/330-61-52

tetőfedő segédmunkást felve-
szek. 06-30/958-2331
30-55 év közötti hölgy részére Ba-

ján részmunkaidős álláslehetőséget 

kínálunk. Feltételek: számítógépke-

zelői gyakorlat, mentális egészség. 

06-20/243-58-93

a SOlE-MizO zrt. Bácsbokodi 
üzemébe középfokú végzettség-
gel, 3 műszakos munkarendbe 
laboránst keresünk. Előny: Élel-
miszeripari végzettség és/vagy 
2-3 éves laboratóriumi gyakor-
lat. Jelentkezni lehet:  ildiko.
tothneSelmeczi@solemizo.bo-
nafarm.hu
ausztriai Nightclub hostess mun-

kára keres csinos lányokat 19 éves 

kortól, top keresettel. Telefon: 00-

43-664-599-96-95, 06-30-313-

35-16

Önállóan dolgozni tudó ortopéd 

cipészt keresünk. 06/30/9377-335

Kecskeméti áruszállító cég nem-

zetközi gyakorlattal, B kategóriás 

jogosítvánnyal rendelkező sofőrt 

keres EU- ban történő munkavég-

zésre, furgonra. Jelentkezni a 06-

70/931-35-91-es telefonon, illetve 

a bito@bitointertrans.hu e-mail 

címen lehet.

a Sole-Mizo zrt Bácsbokodi 
üzeme műszakvezető munka-
társat keres. a munkavégzéshez 
szükséges ismeretek: minimum 
középfokú, lehetőleg élelmi-
szeripari végzettség, 3 műsza-
kos munkarend vállalása. Előnyt 
jelent: hasonló munkakörben 
szerzett tapasztalat. Jelentkez-
ni szakmai önéletrajz leadásával 
az munka.solemizo@freemail.hu 
e-mail címen lehet.
több mint 20 éves foglalkoztatá-

si múlttal rendelkező Gazdasági 

Társaság felvételt hirdet az alábbi 

munkakörben, varrodai technoló-

gus (utazó). Elvárások: szakirányú 

végzettség és/vagy szakirányú gya-

korlat, B kat. jogosítvány és gya-

korlat. Önéletrajzokat 2017.03.10-

ig várjuk a következő címre: 

6503 Baja, Dózsa Gy.195.; email:  

baja@prorehab.hu

Piactéri lángossütőbe női mun-
katársat keresünk. tapasztalat 
előny, de nem szükséges. tele-
fon: 06-20/310-84-47
gépkocsivezetőt keresünk nem-

zetközi munkára, 3-4 hetes kint 

tartózkodással. C,E jogosítvány, GKI 

igazolvány, nemzetközi tapasztalat. 

06-30/945-56-37

nyílászárók gyártásában jártas 

asztalost keresek Vaskútra. Tele-

fon: 06-20/92-17-499

alkalmazottat felvesz ingatlaniro-

da fő vagy másodállásban (alap-

bér+jutalék). 06-30/334-5262

Fiatal segédmunkást keresek 
ács és tetőfedő mellé, B-s jo-
gosítvány előny. telefon: 06-
70/381-05-79
Bajai varrodába gyakorlattal ren-

delkező szabászati terítőnőt kere-

sünk. Telefon: 06-70/382-6169

Érvényes vagyonőri igazolvánnyal 

rendelkező őröket keresünk a bajai 

Pick (volt Délhús) és a Bácsbokodi 

(Sole Mizo) telephelyekre. Fényké-

pes önéletrajzokat a portákon ké-

rem leadni.

Szarvasmarha telepre keresek fej-

ni tudó állatgondozót bentlakással. 

06-70/506-5001

Vendéglátó egységbe hétvé-

gi kisegítő felszolgálót keresek.  

hannaarmi@gmail.com

C, E kategóriás jogosítvánnyal ren-

delkező tehergépkocsi vezetőt ke-

resünk belföldre. Érd: 20/914-8173

Érsekcsanádon a Csanádi Csár-

dába hosszú távú munkavégzésre 

szakácsot és felszolgálót felve-

szünk. 06-30/91-52-562

CO 2-hegesz tőket keresünk 

k iskunmajsa i  munkahely re, 

azonnali kezdéssel, UNIÓS bé-

rezéssel. Tel.: 06-20/370-5412,  

munka1jg@gmail.com

BaJai VAS- MŰSZAKI BOLTBA 

25 ÉV ALATTI, ILLETVE 50 ÉV 

FELETTI ELADÓI MUNKAKÖR-

BE MUNKATÁRSAT KERESÜNK. 

FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZOT A  

barkacs666@gmail.com CÍMRE 

VÁRJUK.

Hospice, otthoni szakápoláshoz 

munkatársakat keresünk dieteti-

kus, pszichológus, gyógytornász 

munkakörbe. Fényképes önélet-

rajzokat a ho.apolas@gmail.com 

e-mail címre várunk.

Sükösdi élelmiszeripari üzem 
keres munkatársat, csomagoló 
és egyéb élelmiszer ipari gé-
pek kezelésére. Feltételek: jó 
műszaki érzék, szakmai ráter-
mettség, számítógép felhaszná-
lói szintű ismerete. Jelentkezni 
lehet írásos önéletrajzzal a  
„munkatars33@gmail.com” e-
mail címen.
Kőműves brigádnak munkát bizto-

sítok. Érd.: 06-30/638-05-04

Kertészeti végzettséggel vagy 

gyakorlattal bajai, női munkaerőt 

felveszünk. Érd.: 06-30/488-41-33

Szobafestőt keresek felvételre, 
azonnali kezdéssel. Érdeklődni: 
06-30/566-77-66
németországi Harz hegységben 

lévő kirándulóhelyre keresünk 

szakácsot teljes munkaidőben. 

Jogosítvány és gépkocsi előny 

de nem feltétel. Német nyelvtu-

dás szükséges! Fizetés: 1.600 

Euro/hónap, 10 Euro/nap. E-mail:  

lorenz-reiter@hotmail.de, 0049-

39-45-69-15  

Hőszigetelő csapatot keresünk 

belföldi munkára. Érdeklődni: 06-

70/67-44-706

S z O l g á l t a t á S

tEtŐSzigEtElÉS, TETŐÁTRA-

KÁS, KÉMÉNY FELÚJÍTÁS, KŐ-

MŰVES MUNKÁK, TELJESKÖRŰ 

INGATLAN FELÚJÍTÁS, INGYENES 

FELMÉRÉSSEL. 06-70/553-66-39, 

06-20/37-63-555

tetőszerviz! Hodri zoltán Új te-
tők készítése, ácsmunkák, régi 
tetők javítása- karbantartása, 
bádogosmunkák, ereszcsa-
tornázás, tetőmosás, faragott 
teraszok- előtetők készítése. 
Mindezek megvalósítása akár 
állami támogatás lehetőségével. 
telefon: +36-30/215-5045, +36-
20/9186-183
tEHERtaXi, BÚTORSZÁLLÍTÁS, 

KÖLTÖZTETÉS. Telefon: +36-20/9-

38-33-15

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
Eltartási vagy életjáradéki szerző-

dést kötnék nénivel, bácsival. 06-

30/182-4362

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
Szobafestés, mázolás, tapétázás, 

gyors, precíz munka garanciával, 

kedvező áron. +36-20/267-1710
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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 KÍVÁNT 

SZÍNBEN, GARANCIÁVAL! +36-

30/998-2485

ternák Norbert Ács- tetőfedő- bá-

dogos munkák, lapostető szigetelés 

és tetőmosás. +36-30/99-77836

Villanyszerelés! 06-20/974-90-87

Személyszállítás. 06-20/933-

2636

lapostető szigetelés 20 év szak-

mai tapasztalattal, 10 év garan-

ciával, bádogos 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 nél-

kül. Telefon: +36-20/340-41-69

DUgUláSElHáRÍtáS! Ezermes-
ter Szolgálat! 06-20/9739-432
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

Redőnyök, reluxák, szúnyoghá-
lók készítése-javítása, gurtnik 
cseréje. azonnal, hétvégén is. 
telefon: 06-20/611-40-39
Vízszerelés! 06-20/9739-432

Pálinkafőzők- 100 literig, bog-
rácsok, malacsütők, gázégők, 
háromlábak. www.bajaibog-
racs.hu, Szwoboda Csaba, 06-
30/9285-215 
Redőnyjavítás! 06-20/9739-432

ingyenes lomtalaní tás. 06-

70/294-3603

Veszélyes fakivágás! Ingyenes 

árajánlat a helyszínen. Telefon: 06-

30/216-1258

tEtŐJaVÍtáSt, BÁDOGOZÁST, 

ÁCSMUNKÁT, BEÁZÁSOK MEG-

SZÜNTETÉSÉT VÁLLALJUK! 06-

20/338-7407

Pályázatírás, menedzsment, üzleti 

terv készítése: dr. Jagicza Mónika,-

Gordiusz Iroda (Baja, Oroszlán u. 6) 

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

70-750

tÉRKÖVEzÉSt, BETONOZÁST 

VÁLLALUNK! 06-70/372-4575

KŐMŰVES MUNKÁT, FELÚJÍTÁST, 

ÁTALAKÍTÁST VÁLLALUNK! 06-

70/372-4575

HiDEgBURKOláSt VÁLLALUNK! 

06-30/364-3556

Kőműves munkát vállalok. Elérhe-

tőségem: 06304933615

tEtŐSzigEtElÉS, TETŐÁTRA-

KÁS, KÉMÉNY FELÚJÍTÁS, KŐ-

MŰVES MUNKÁK, TELJES KÖRŰ 

INGATLANFELÚJÍTÁS, INGYENES 

FELMÉRÉSSEL. 06-70/553-66-39, 

06-20/3763-555

tibi Rolónál 15% kedvezmény 
februárban! Redőnyök, szú-
nyoghálók gyártása, javítása. 
Szobafestést és ereszcsatorná-
zást vállalunk, hétvégén is. 06-
30/747-75-80, 06-20/498-00-12
angol nyelvoktatás. 06-79/324-

498

Redőny Expressz! Új redőny 
készítését, vagy régi javítását 
vállalom kedvező áron. nyugdí-
jasoknak kedvezmény. telefon: 
06-20/265-99-16 
Mérleg hitelesítés! Kereskedel-

mi- és ipari mérlegek hitelesí-

tése, javítása rövid határidővel. 

Tel.: +3670/202-5181 E-mail:  

merleghitelesito@gmail.com

angol korrepetálás 7-14 éves ko-
rig. 06-70/2342843
Burkolás, kőműves munkával. 06-

20/384-45-45

KáRPitOzáS! Kárpitos bútorok 

áthúzása, javítása. Széles anyag-

választék, ingyenes felmérés. 

Ingyenes szállítással. Telefon: 06-

70/294-58-32

Régi házak felújítását vállalom. 06-

70/213-27-26

Redőny készítés, teljeskörű javí-
tás, gurtni csere, akár hétvégén 
is. 06-30/919-0446
Hűtőkocsi bérelhető. 06-20/591-

44-20

Visszfuvar Budapestről. 06-

20/591-44-20

angoloktatás. 06-30/30-98-908

terhessé vált cégét megvásároljuk! 

Magas tagi kölcsön, magas házi-

pénztár előnyben. 06-30/3454-724

Számítógépek szoftveres kar-

bantartását, alkalmazástelepítést, 

vírusmentesítést vállalok. Tel.: 

06302670269

Ü z l E t H E l Y S É g

Baján a Pázmány Péter utcában 

üzlethelység eladó. Telefon: 06-

20/236-14-38, 06-30/872-46-72

Baja Eötvös u. 6. sz. alatti üzlet-

házban első emeleti 43 nm-es iroda 

mellékhelyiségekkel kedvező áron 

kiadó. Érd.: 06-30/9680-766

Baján a Szabadság utcában bejá-

ratott üzlethelység (húsbolt) teljes 

engedélyezéssel, berendezéssel, 

céggel együtt eladó. 06-70/984-

29-73

Baja belvárosban (Tóth Kálmán 

téren) 105 nm üzlethelyiség és iro-

dahelyiségek kiadók. 06-30/477-

32-66

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, egy-
be is nyitható. 06-30/340-0340
Vaskúton üzlethelység eladó. Tel.: 

06-20/236-14-38, 06-30/872-46-72

17 éve üzemelő baromfi bolt bérleti 

joga eladó. 06-30/516-01-60

g É P J á R M Ű

Mtz- 50 400.000 FT, MTZ-550 

nagy fülkés 750.000 Ft, MTZ- re 

homlokrakodó, 15,5x38 új gumi 

80.000 Ft. Tel.: 06-20/91-66-777

VW Golf 3-as, 5 ajtós, 1,6, Fiat 

Seicento 1,1-es mindkettő német 

papírral, üzemképesen, egyben jó 

állapotban kedvező áron eladó. Te-

lefon: 06-20/99-38-409

Szép állapotú BMW 320D eladó. 

Évjárat: 2000, irányár: 8.700.000 

Ft. Telefon: 06-70/585-01-44

Csónakszállító 20.000 Ft- ért el-

adó. 06-20/596-48-76

autókivonás forgalomból, pénzt 

adok, házhoz megyek érte. 06-

70/5400-421

Üzemképtelen motorját megvásá-

rolom. Ár megegyezés szerint. 06-

70/866-14-63

Dízel csettegő piros eladó. 06-

20/570-88-37

Mtz-80, üzemképes fülke, felújí-

tandó. 350.000 Ft. 06-30/916-

26-07

á l l a t

100-120 kg körüli hízók eladók ha-

sítva is! Érd.: 06-30/278-2727

Holstein-Friz bikaborjú rendezett 

papírokkal eladó. Telefon: 06-

30/397-88-34

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, bibec, 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

Kecskék eladók. 06-20/558-2422

Csátalján hízó eladó, kb. 150 kg. 

Telefon: 06-70/646-61-82

2 q körüli hízó eladó. Telefon: 06-

30/419-21-09

Parlagi pulyka eladó. Telefon: 06-

70/339-29-57

Kameruni törpekecskék, amerikai 

törpemalacok, Pöttingeni törpema-

lacok eladók. 06-70/417-43-47

Malacokat vásárolok. 06-20/236-

3455

Malac eladó. 06-70/45-75-299

napos és előnevelt csibe március 

1-től rendelhető. Baja, Monostori 

út 41. 06-79/326-410, 06-70/403-

97-42

Birkák, bárányok eladók. 06-

70/327-8200

t á R S K E R E S É S

52 éves független férfi társat keres. 

06-30/675-7317

ismerkedés! 06-70/561-32-32

Kikapcsolódás. 06-20/962-39-51

Kikapcsolódás! 06-70/527-0410

46 éves nő komoly kapcsolatot ke-

res 42 éves korig. 06-30/355-9618

Kikapcsolódás Baján és körzeté-

ben. Telefon: 06-20/556-27-65

Komoly kapcsolatot keres 40 éves 

férfi. 06-20/595-82-23

Férfi keres élettársat. 06-20/953-

34-50

70 év feletti hölgy, korban hoz-

zá illő, jól ápolt úr hívását várja. 

06/70-206-74-70

F E l H Í V á S

a Mozgáskorlátozottak bajai cso-

portja 2017.03.23-án klubnapot tart 

10 órai kezdettel. Jelentkezni lehet 

06-30/827-13-46, 06-30/366-33-

05. Mindenkit szeretettel 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

az Összefogás a bajai cicákért 
közösség egyszeri alkalmas ked-
vezményes ivartalanítási akciót 
hirdet a Vonatkerti állatorvosi 
Rendelő támogatásával. Jelent-
kezni 2017.03.02-ig lehet a face-
book oldalunknak küldött privát 
üzenetben vagy a 70/932-9101 
telefonszámon.

t a n F O l Y a M

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, 

Cukrász, Pincér, Vendéglátás-

szervező- 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

Kung-Fu tanfolyam indul Baján 

márciustól. Info: 06-30/467-06-

77

O K J - s  d a j k a k é p z é s .  

www.kaszaszakkepzes.hu, Telefon: 

06-30-269-1061

ÉlElMEzÉSVEzEtŐ képzés indul 

április 28-án 4 órakor 5 hónapx29e 

Ft. Oktatási Centrum E-680/14. 

Érdeklődni: 79/322-629,70/331-

4406

KÉPzÉS MáRCiUSBan: ÉlEl-
MiSzER ElaDÓ 4hó, PÉnzÜgYi 
SzáMVitEli ÜgYintÉzŐ 8 hó, 
MÉRlEgKÉPES KÖnYVElŐ 6 hó, 
MaSSzŐR, VEnDÉglátÓS. Ok-
tatási Centrum E-680/14. tel.: 
79/322-629, 70/331-4406                   
DaJKa képzés indul rövidesen 
3 hóx26e Ft Oktatási Centrum  
E-680/14. tel.: 79/322-629, 
70/331-4406




