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i n g a t l a n

ingatlanközvetítés, hitelügyinté-

zés, energetikai tanúsítvány! Czakó 

Ingatlaniroda Baja, Tóth Kálmán utca 

11/b. Telefon +36-70/334-9443, 

www.czako.ingatlanok.hu

nagYBaRaCSK a központjá-
ban 2,5 szobás, összkomfortos, 
azonnal beköltözhető állapotban 
lévő, garázzsal, udvarral, mel-
léképülettel családi ház ElaDÓ! 
irányár: 2.600.000 Ft. Érdeklődni: 
06-70/257-2928
Bácsbokodon családi ház eladó. I.á: 

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

Baján Futrinka u. 6. szám alatti üdü-

lő eladó. 06-20/594-25-80

Baján Galamb u. 15 II. emeleti lakás 

eladó. 06-20/594-25-80

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

Eladó Katonavárosban, négylakásos 

társasházban felújításra szoruló, 3 

szobás, kis kertes, földszinti lakás. 

Ár: 9 millió Ft. 06-70/33-12-916

Érsekcsanádon családi ház eladó. 

06-20/280-27-72 telefonszámon.

1-2-2,5 szobás lakást azonnali kp. 

fizetéssel keresek. Telefon: +36-

30/968-07-69

1970-es években épült 2 szintes 

(2*65 m2) jó állapotú, azonnal köl-

tözhető családi ház eladó. Irányár: 

12,5 millió Ft. 06-20/567-43-66

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

Katonavárosban 2. emeleti, 70 nm-

es felújított lakás 11,5 millió Ft-ért 

eladó. Érdeklődni: 06-30/229-4414

Bánóczky ingatlanközvetítés és 
társasházkezelés. Ügyfeleinknek 
ingatlanokat keresünk. Energe-
tikai tanúsítvány. Baja, Bartók 
Béla u. 5. www.banoczky.hu, 06-
30/968-0769
Kiscsávolyi templomnál felújított 

családi ház 720 nm telekkel. 17,5 

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

Eladó Baján 18 nm-es lakás a Ko-

dály utcában. Telefon: 06-30/82-

82-538

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

Cégünk házat, lakást keres meglé-

vő külföldi ügyfeleink részére. 06-

70/363-7669

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

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

nagybaracska központjához közeli, 

összkomfortos, 3 szobás, karban-

tartott családi ház eladó! CSOK igé-

nyelhető. 06-20/33-11-859

Baján a belvárosban 65 nm-es 

lakás eladó. Irányár: 4,9 MFt. 06-

70/22-07-444

Harkányban fürdőhöz közel tár-

sasházban földszintes, egyszobás 

nyaraló sürgősen eladó. Érdeklődni: 

06-30/306-1476

lakások eladók! CSOK igénybe 
vehető! Érdeklődni: 06-30/277-
88-84, www.boskohaz.hu
Mélykúton 3,5 szobás családi ház 

Tavasz u. eladó. Központi fűtés gáz+ 

vegyes. 06-70/866-3313

Baján Dombos u. 57/A elől is beke-

rített szélső sorházi lakás eladó. Aldi 

100 m, Spar 300 m, terület: 585 m2, 

lakás: 116 m2, két szinten 4 szoba, 

összkomfort, alatta 100 m2 szute-

rén, több gépkocsinak hely, mosó-

konyha, spájz. A lakás karbantartott 

egyedi gázfűtéses. 40 m2-es terasz. 

Irányár: 20,5 millió Ft. Érdeklődni: 

06-30/201-6063 és 06-30/223-

4240

Makón motel, kávézó (11 szobás, 

26 férőhelyes) eladó, kiadó. Telefon: 

30/9595-615

Baján, Alvégen azonnal beköl-

tözhető hőszigetelt, klimatizált, 

padlófűtéses, 130 nm családi ház, 

parkosított udvarral, fedett parko-

lóval 20.000.000 Ft-ért eladó. 06-

20/559-3815

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
Baján 3 szobás családi ház sürgő-

sen eladó 8,5 millió Ft. Érdeklődni: 

06-70/59-29-253

Vaskúti laktanya mellett ház eladó. 

06-20/310-6819

Újvárosi 1 szobás, 4. emeleti, távfű-

téses lakás eladó. 06-30/3555-711

Eladó egy tehermentes, 33 nm-es, 

bajai Fáy A. u. 1. alatti 3. emeleti fel-

újított, klímás, erkélyes lakás ebéd-

lővel, konyhával, fürdő- wc. Rezsi: 

30.000 Ft/hó. Telefonszám: 06-

70/433-9697, irányár: 6 millió Ft.

Baja belvárosában újszerű földszinti 

71 m2-es lakás eladó. Igényes belső. 

Geotermikus fűtés - hűtés, minden 

helyiségben termosztát. Nappali + 

2 szoba, étkező, konyha, spájz, für-

dő, WC. Garázs vásárolható. Fotókat 

küldök. 06-70/3830-819

Frekventált helyen régi építésű 

családi ház 2.685 m2 területtel el-

adó. Telefonszám: 06-79/326-190

Bokodi úton azonnal beköltözhető, 

I. em. 73 m2-es lakás, garázs, elő-

kerttel eladó. Tel.: 06-79/326-190

F Ö l D - K E R t - t E l E K

Kert művelésre kiadó Baján. Tele-

fonszám: 06-79/428-732

Belváros közeli csendes, nagy, 

összközműves telek. 06-30/459-

5993

a l B É R l E t

Baján a Görgey utcában bútorozott, 

60 nm-es lakás garázzsal kiadó 

vagy eladó. Érdeklődni: 06-20/579-

9441

Baján családi ház Alvégen, négy-

szobás, kis udvar, utcára nyíló 

garázs igényesnek hosszú távra 

bútorozatlanul kiadó. Telefonszám: 

06-30/263-28-43

Belvárosi 96 nm-es első emeleti 

bútorozatlan lakás, udvari garázz-

sal vagy anélkül kiadó. Bérleti szer-

ződés ügyvéd által készül. Kaució 

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

tanya kiadó albérlet fejében. Víz, 

villany van. Érdeklődni: 06-20/276-

0919

Bútorozott albérlet kiadó 30.000 Ft. 

Érdeklődni: 17 óra után. 06-30/787-

9253

1,5 szobás földszinti bútorozott 

lakás Baján a Szabadság utcában 

megbízható, leinformálható sze-

mélynek kiadó. Telefon: 06-30/467-

06-77

Udvari, 1 szobás lakás nem dohány-

zó, 1 személyre kiadó. Telefonszám: 

06-20/422-40-35

Minigarzon kiadó. Érdeklődni: 06-

30/560-4651

g a R á z S

garázs eladó a Nyárfásnál! Érdek-

lődni: 06-20/592-9544

Baján a Bara lakótelepen dupla 

garázs eladó. Telefon: 06-30/872-

46-72 

Belvárosi garázs kiadó. Érdeklődni: 

06-20/9559-661

Baján a Nyárfásnál két garázs ki-

adó. Telefon: +36-20/236-1438, 

06-30/872-46-72

Ü D Ü l É S

Jöjjön velünk 2017. 05. 20-án az 

Ópusztaszeri Feszty körkép megte-

kintésére és azt követően a Kiskun-

majsai Gyógyfürdőbe. Az utazás ára: 

4.000 Ft/fő. Érdeklődni a 06-70/70-

225-12 telefonon és e-mail-en a  

calibra12@freemail.hu címen.

B Ú t O R

Eladó jó minőségű fenyőágy 2 db 

ágyrácsokkal, matracokkal, éjjeli 

szekrénnyel. Telefonszám: 06-

30/352-6779

K E R E S

Megvásárolnám feleslegessé vált, 

esetleg hagyatékból maradt dol-

gait: 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, ja-

vításra szoruló ruhákat, szalagokat, 

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

Hagyatékból öreg bútorokat, aszta-

lokat, székeket, hokedliket, ládákat, 

padokat, polcokat, hastokokat, gya-

lu padokat, fateknőket, régi ajtókat, 

ablakokat, spalettákat, régi bicikli-

ket, motorokat, autókat (roncsot is), 

dunnákat, párnákat, zománcokat, 

hulladékokat megvásárolok. 06-

20/612-6311

Régi parasztbútorokat, hastokokat, 

gyalupadokat, spalettákat, zomán-

cos babakádakat, fateknőket, teljes 

hagyatékot vásárolok. Babella Antik, 

06-30/955-6-766

Rossz akkumulátorokat, számító-

gépeket, telefonokat, kábeleket, 

forrasztó ónt, autókatalizátorokat 

vásárolnék. Érdeklődni: 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. Érdeklődni lehet: 06-70/294-

36-03

Szarvasagancsot vásárolok. 06-

70/294-36-03

Könyveket, porcelánokat, match-

boxokat, régiségeket veszek. 06-

20/456-0311

VáSáROlnÉK lakatos, bádogos 

gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gép-

satut, üllőt, CO hegesztőt, műsze-

részesztergát, marógépet, komp-

resszort, invertert, kis gépeket. 

0670/624-5475

Vásárolok vékony, vastag akác 
tűzifát nagyobb tételben magán 
célra. 06-70/238-14-36
Fémhulladékot és megégett réz-

kábelt vásárolnék. Házhoz megyek. 

06-20/256-7-247

Vásárolnék elektromos robogót, 
elektromos kerékpárt és mopedet 
is, akár hibásakat is. telefon: 06-
20/396-8630
Üzemképtelen átfolyós vízmelegítő 

gázbojlert vásárolnék. 06-20/256-

7-247

Veszek magas áron dunnákat, pár-

nákat, mindenféle hagyatékot. 06-

20/919-2659

Használt túrakenut vennék, sérültet 

is. 06-70/774-7742

K Í n á l  
Kukorica, búza, árpa, napraforgó 

eladó. 06-30/278-2727

Bontott hullámpala eladó. Érdeklőd-

ni: 06-70/338-5617

akác tűzifa száraz kályhakészre ha-

sítva 25.000 Ft/m3, 16.000 Ft/m3, 

12.500 Ft/m3 ingyenes kiszállítás-

sal. Telefonszám: 06-30/632-4838

Eladó 3-2-1-es ülőgarnitúra, csil-

lárok, karnisok, kéményes gázkon-

vektor, függönyök. Telefonszám: 

06-20/454-2403

nagyobb mennyiségű dióbél ren-

delésre eladó. 1.600 Ft/kg. Telefon: 

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

Száraz akác tűzifa eladó, azon-
nali házhoz szállítással, kugliz-
va, hasítva! 06-30/734-62-55, 
06-30/780-94-90
Minőségi lucerna széna eladó. Tele-

fon: 06-20/40-49-409

alma és akác tűzifa eladó. akár 
szállítással, vágással. telefon: 
06-30/605-53-65
Házi zsír eladó. 06-70/417-43-47

Hűtők, mosógépek, automata, 

centrifuga, sparhelt, kályha, villany-

motorok, szivattyú, terménydaráló, 

biciklik, stb. Érdeklődni: 06-30/223-

18-48

Apró
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naVigáCiÓ eladás, frissítés. Tele-

fon:+36-70/200-1005

KFt eladó, tehermentes! Például pá-

lyázatokhoz. 06-30/481-57-28

nagyméretű „Sony” Tv állvánnyal 

együtt eladó. 06-30/418-1888

2 db kéményes gázkonvektor eladó. 

Érdeklődni: 06-70/558-6490

tűzifa akció 03.16- ig ingyenes 

szállítással 12500 Ft/m3. 30/751-

8003

akciós minőségi I. osztályú tűzifa 

eladó 04.02- ig díjtalan szállítással. 

0620/247-43-15

Őszi árpa eladó! Fém zárolt mag-
ból, saját állattartáshoz beraktá-
rozott mennyiségből megmaradt 
jó minőségű áru. ár: 5.000 Ft/q. 
tel.: 06-30/4955-534
Használt Whirpool mosógép és 

franciaágy eladó. Telefonszám: 

+36-20/415-0080

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
Hasított akác házhoz szállítva 

13.000 Ft/m3, vegyes 10.000 Ft/m3. 

06-20/802-4622

Száraz akác, tölgy, bükk tűzifa kug-

lizva, szállítva 29.000 Ft/m3. Telefon 

+36-70/222-5078

Vastag, hasított kemény tűzifa ki-

szállítva 9.500 Ft/m3. 06-70/626-

4863

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

70/332-9695

tűzifa: száraz akác kályhakészre 
hasogatva 12.500 Ft/m3, 16.000 
Ft/m3, összerakva 25.000 Ft/m3 
kiszállítva. 06-70/418-81-06
Piros szalagcserép kb. 1.000 db. Ár 

megegyezés szerint! Telefonszám: 

06-30/496-72-99

Bontásból üveges bejárati ajtó-
szárny (204 cm x 90 cm) eladó. 
Érdeklődni lehet: 06-30/548-
6696
Műkörmös asztal teljes felszerelés-

sel eladó. 06-70/59-29-253

Körbálás fűszéna, minőségi lucer-

na házhoz szállítással. 06-20/916-

6777

Kedvező áron eladó 2 db 120x140-

es redőnyös ablak. Új Suzuki kup-

lung szett. Telefonszám: 06-30/472-

1646

tűzifa szállítás! akácfa 12.500 
Ft/m3, vegyeskemény 9.500 Ft/
m3. Hasítva, szállítással. telefon-
szám: 06-20/617-2774

Palackos gáztűzhely, 60 l fagyasztó 

eladó. Telefon: 06-70/296-7593

tűzifa szállítás! Akácfa 12.500 Ft/

m3, vegyeskemény 9.500 Ft/m3, 

hasítva, szállítás. Telefonszám: 06-

30/30-68-268

Eladó! Heverők, kanapék, fotelek. 

Szárítógép, mosógépek, köszörű, 

hegesztő, abrikter, körfűrész, fűka-

sza. Telefonszám: 06-20/401-7885

Eladó egy elektromos kerékpár és 

egy robogó, ami másfél éves. 06-

30/453-0648

akció! Száraz akác 11.500 Ft/m3 
kályhakészen. Vegyeskemény 
10.000 Ft/m3. ingyenes kiszállí-
tással. akció: 2017. 03. 01.- 03. 
10-ig. telefonszám: 06-20/585-
0488 
Érett marhatrágya eladó szállítva 

Baján. Érdeklődni lehet: 06-20/442-

6680

akác és vegyes tűzifa! akác 
11.000 Ft/m3, vegyes 9.500 Ft/m3. 
telefonszám: 06-20/800-4019
Bárpult, koloniált, fali üvegtartóval 

faragott kárpitozott puffokkal igé-

nyesnek. Telefonszám: 06-30/263-

28-43

Eladó száraz muharszéna 120x125-

ös bálákban. Érdeklődni: 06-

70/379-2308

Eladó hűtő, fagyasztó, bútor, 

ruha, egyéb. Érdeklődni lehet: 06-

30/785-5406

narancsliget Vegyesbolt (Dózsa 

Gy. út) heti ajánlata: magyar erős 

paprika 100 Ft/db, retek 200 Ft/

csomag, alma 100 Ft/kg, karfiol 

450 Ft/kg, paradicsom 650 Ft/kg, 

saláta 250 Ft/db

á l l á S t  K E R E S  
Étterembe, kávézóba mosogatást 

vállalok hétvégén. Telefon: 06-

30/429-76-33

Szakképzett ápolónő házi ápo-

lást, gondozást vállal. Telefon: 06-

30/559-51-80

irodában, üzletben vagy egyedül élő 

embernél takarítói munkát vállalnék. 

Telefon: 06-20/265-46-48

leszázalékolt férfi munkát (nem fi-

zikai) keres. Érdeklődni: 06-70/332-

55-33

idősgondozást vállalok, eltartási 

szerződéssel is! Telefonszám: 06-

70/907-3321

takarítást vállalok. 06-30/310-

1085

Munkát keresek gépészet, keres-

kedelem, rakodós, festés, bármi. 

06-30/785-5406 

B-s jogosítvánnyal sofőrállást kere-

sek, akár nemzetközi is. 06-20/48-

53-553

á l l á S t  K Í n á l

a Külügyminisztérium felhívja 
a külföldi munkára jelentkezők 
figyelmét, hogy saját érdekeik 
védelmében minden esetben elő-
zetesen 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 tapasztalattal 

rendelkező mezőgazdasági mun-

kásokat, traktorosokat, tehené-

szeket, sertésgondozókat (háztáji 

vagy üzemi tapasztalattal). Alap 

angol nyelvtudás feltétel. Jelentke-

zés: tel.: 06-70/607-0067, e-mail: 

anet t.sulyi@andreasagro.com; 

www.andreasagro.com

Közepes német nyelvtudással gon-

dozónőt keresek. 06-70/386-48-71

Baján idősebb kerekesszékes férfi 

mellé este 17-19 óra közötti idő-

szakban 30-55 év közötti gondo-

zónőt keresünk. Telefonszám: 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

gondozónőt keresek gyakorlattal 

idősekhez Bajára és Érsekcsanádra. 

06-70/883-4912

ausztriai Nightclub hostess mun-

kára keres csinos lányokat 19 éves 

kortól, top keresettel. Tel.: 00-43-

664-599-96-95, 06-30-313-35-16.

több mint 20 éves foglalkoztatá-

si múlttal rendelkező Gazdasági 

Társaság felvételt hirdet az alábbi 

munkakörben, varrodai technológus 

(utazó). Elvárások: szakirányú vég-

zettség és/vagy szakirányú gyakor-

lat, B kat. jogosítvány és gyakorlat. 

Önéletrajzokat 2017.03.10-ig várjuk 

a következő címre: 6503 Baja, Dózsa 

Gy.195. ; email: baja@prorehab.hu

nyílászárók gyártásában jártas 

asztalost keresek Vaskútra. Telefon: 

06-20/92-17-499

Bajai varrodába gyakorlattal rendel-

kező szabászati terítőnőt keresünk. 

Telefon: 06-70/382-6169

gépkocsivezetőt keresünk nem-

zetközi munkára, 3-4 hetes kint 

tartózkodással. C,E jogosítvány, GKI 

igazolvány, nemzetközi tapasztalat. 

06-30/945-56-37

Szarvasmarha telepre keresek fejni 

tudó állatgondozót bentlakással. 06-

70/506-5001

BaJai VAS- MŰSZAKI BOLTBA 25 ÉV 

ALATTI ILLETVE 50 ÉV FELETTI EL-

ADÓI MUNKAKÖRBE MUNKATÁRSAT 

KERESÜNK. FÉNYKÉPES ÖNÉLET-

RAJZOT AZ ALÁBBI E-MAIL CÍMRE 

VÁRJUK: barkacs666@gmail.com

Hospice, otthoni szakápoláshoz 

munkatársakat keresünk ápolói, 

dietetikus, pszichológus, gyógytor-

nász munkakörbe. Fényképes ön-

életrajzokat a ho.apolas@gmail.com 

e-mail címre várunk.

Sükösdi élelmiszeripari üzem 
keres munkatársat, csomagoló 
és egyéb élelmiszeripari gépek 
kezelésére. Feltételek: jó műsza-
ki érzék, szakmai rátermettség, 
számítógép felhasználói szintű 
ismerete. Jelentkezni lehet írá-
sos önéletrajzzal az email címen: 
„munkatars33@gmail.com” 

Megváltozott munkaképességű 

rehab kártyával rendelkező mun-

kavállalót keresünk 4 órás karban-

tartó munkakörbe. Önéletrajzokat a  

neocoopkft@gmail.com címre várjuk.

németországi Harz hegységben lévő 

kirándulóhelyre keresünk szakácsot 

teljes munkaidőben. Jogosítvány és 

gépkocsi előny de nem feltétel. Né-

met nyelvtudás szükséges! Fizetés: 

1.600 Euro/hónap, 10 Euro/nap. 

E-mail: lorenz-reiter@hotmail.de, 

0049-39-45-69-15  

Szobafestőt keresek felvételre, 
azonnali kezdéssel. 06-30/566-
77-66
Rehabos női- férfi munkaerőt ke-

resünk Dávodra, Nagybaracskára 

takarító, felszolgáló, karbantartó 

munkakörbe. Önéletrajzokat email- 

en várunk: dolgozni14@gmail.com
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Vaskúti székhelyű cég vaskúti telep-

helyére hulladékválogatókat keres. 

Feltételek: 8. általános végzettség, 

előny ha környékbeli lakos. Jelent-

kezni a 79/524-821-es telefonszá-

mon vagy az alábbi email címen 

lehet: szállitmanyozas@fbhkft.hu

ácsot, tetőfedőt és bádogost 
felveszek. Érdeklődni: +36-
30/9582-331

Vaskúti székhelyű cég bajai hulla-

dékudvarába 4 órás munkavállalót 

keres. Feltételek: szakmunkás vagy 

OKJ iskolai végzettség, felhasználói 

szintű számítógép ismeret, előny ha 

bajai lakos. Jelentkezni a 79/524-

821-es telefonszámon vagy a  

szallitmanyozas@fbhnpkft.hu email 

címen lehet.

Szakácsot felveszünk Bajai Étte-

rembe. Érdeklődni: 06-70/374-0017

Műanyag nyílászáró beépítésében 

jártas szakembert keresek hosszú 

távra. Érd.: +36-30/277-8884

Építésvezetőt keresek bajai mun-
kahelyre, hosszú távra. Érd: 06-
30/277-88-84
Eladót keresünk az MK Centrumba. 

06-30/354-9144

Kőműveseket és segédmunká-

sokat keresek hosszú távra, bajai 

munkára azonnali kezdéssel. Érd. 

+36302778884 

KECSKEMÉti áruszállító cég nem-

zetközi gyakorlattal, B kategóriás jo-

gosítvánnyal rendelkező sofőrt keres 

EU-ban történő munkavégzésre, fur-

gonra. Jelentkezni a 06-70/931-35-

91-es telefonszámon, illetve email-en 

a bito@bitointertrans.hu címen lehet. 

Bajai könyvelőiroda kettős könyve-

lésben jártas könyvelőt keres azon-

nali kezdéssel is, könyvelőirodai 

gyakorlat különösen előnyt jelent. 

Érd.: a konyvelo.baja@gmail.com 

címen vagy a 70-2055427-es tele-

fonszámon. 

a Nikkel Kereskedőház Kft, SKF bajai 

üzletébe jogosítvánnyal rendelkező, 

műszaki középfokú végzettségű, ba-

jai lakosú, férfi munkatársat keres, 

áruszállítói- raktárosi munkakörbe. 

Fényképpel ellátott önéletrajzokat a 

köv. címre kérjük: 6500 Baja, Dózsa 

Gy. út 10. nikkel@nikkel.hu

OKJ 54-344 végzettségű 25 év 

alatti pályakezdő fiatalokat pénz-

ügyi- számviteli ügyintéző mun-

kakörbe keresünk. Önéletrajzokat: 

bajaipalyazat@gmail.com e-mail 

címre várjuk.

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

adminisztrátori munkakörbe. Je-

lentkezni fényképes önéletrajzzal a 

buzagazda@t-online.hu címen.

németországi munkára segéd-
munkásokat keresünk. Érdek-
lődni: 06-20/495-7547
Bajai cég 25 és 45 év közötti vil-

lanyszerelőt vagy villanyszerelésben 

jártas segédmunkást. 06-70/379-

54-44 

Önállóan dolgozni tudó, megbízha-

tó, józan életű kőműves szakmun-

kást hosszú távra felveszek. Tele-

fonszám: +36-20/346-0537

Hőszigetelő csapatot keresünk 

belföldi munkára. 06-70/67-44-706

takarító munkatársat keresek 

rendszeres foglalkoztatásra. Je-

lentkezés: 06-30/269-4293-as te-

lefonszámra.

CO2-hegesztőket keresünk vékony 

anyagok hegesztésére. Fémipari 

bizonyítvány szükséges. Szállás, 

utazás biztosított! Magas órabér! 

hegeszto2016@gmail.com, 06-

70/247-6629.

Fiatal grafikust keresek számítógé-

pes alapismeretekkel. Telefonszám: 

06-70/313-4027

Szobafestőt felveszünk! 06-

20/927-4318

B kategóriás jogosítvánnyal ren-

delkező nemzetközi fuvarozásban 

jártas gépkocsivezetőt keresünk 

furgonra, uniós munkára. Fényké-

pes önéletrajzokat várjuk email-en: 

furgonosmunka@freemail.hu

S z O l g á l t a t á S

tEtŐJaVÍtáSt, BÁDOGOZÁST, 

ÁCSMUNKÁT, BEÁZÁSOK MEG-

SZÜNTETÉSÉT VÁLLALJUK! 06-

20/338-7407

tEtŐSzigEtElÉS, TETŐÁTRAKÁS, 

KÉMÉNY FELÚJÍTÁS, KŐMŰVES 

MUNKÁK, TELJESKÖRŰ INGATLAN 

FELÚJÍTÁS, INGYENES FELMÉRÉS-

SEL. 06-70/553-66-39, 06-20/37-

63-555

ajtó, ablaküvegezés, beépítés, bú-

torkészítés, asztalos munkák. Tele-

fon: 06-70/373-69-90

tÉRKÖVEzÉSt, BETONOZÁST VÁL-

LALUNK! 06-70/372-4575

tetőszerviz! Hodri zoltán Új te-
tők készítése, ácsmunkák, régi 
tetők javítása- karbantartása, 
bádogosmunkák, ereszcsator-
názás, tetőmosás, faragott tera-
szok- előtetők készítése. Mind-
ezek megvalósítása akár állami 
támogatás lehetőségével. +36-
30/215-5045, +36-20/9186-183
KŐMŰVES MUNKÁT, FELÚJÍTÁST, 

ÁTALAKÍTÁST VÁLLALUNK! 06-

70/372-4575

JáMBOR áRnYÉKOlÓK! a mi-
nőség garanciával! Redőnyök- 
reluxák, napellenzők, harmo-
nikaajtók, szalagfüggönyök, 
szúnyoghálók. Mindezek javítása 
is akár 24 órán belül! telefon-
szám: +36-30/401-8264
HiDEgBURKOláSt VÁLLALUNK! 

06-30/364-3556

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
Dani-gYURi duguláselhárítás bon-

tás nélkül. Kamerás csővizsgálat. 

Sürgős esetben hétvégén is. Tele-

fon: 06-20/921-05-76

REDŐnYÖK, naPEllEnzŐK, ga-
RázSKaPUK. MinDEzEK JaVÍtá-
Sa. áRnYÉKOláS ÉS KaPUtECH-
niKa. láSD a CÍMlaPOn.
Szobafestés, mázolás, tapétázás, 

gyors, precíz munka garanciával, 

kedvező áron. Telefon: +36-20/267-

1710

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!
tEHERtaXi, BÚTORSZÁLLÍTÁS, 

KÖLTÖZTETÉS. Telefon: +36-20/9-

38-33-15

FÜRDŐKáD ZOMÁNCOZÁS KÍVÁNT 

SZÍNBEN, GARANCIÁVAL! +36-

30/998-2485

Személyszállítás. 06-20/933-

2636

gyümölcsfametszést vállalok. 06-

30/487-6-705

Redőnyök, reluxák, szúnyoghálók 
készítése-javítása, gurtnik cseré-
je. azonnal, hátvégén is. telefon: 
06-20/611-40-39
ingyenes lomtalanítás. 06-70/294-

3603

Veszélyes fakivágás! Ingyenes ár-

ajánlat a helyszínen. Telefonszám: 

06-30/216-1258

Redőny készítés, teljeskörű javí-
tás, gurtni csere, akár hétvégén 
is. 06-30/919-0446
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Pályázatírás, menedzsment, üzleti 

terv készítése: dr. Jagicza Mónika,-

Gordiusz Iroda (Baja, Oroszlán u. 6.) 

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

70-750

lapostető szigetelés 20 év szakmai 

tapasztalattal, 10 év garanciával, 

bádogos munkák. Molnár Miklós, 

06-20/317-6503

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, szúnyog-
hálók gyártása, javítása. Szo-
bafestést és ereszcsatornázást 
vállalunk, hétvégén is. Érd.: 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
Burkolás, kőműves munkával. 06-

20/384-45-45

angol korrepetálás 7-14 éves ko-
rig. 06-70/2342843
VaRRÓgÉPSzERViz! Rendkívüli 

árengedmény! Árainkról bőveb-

ben: www.varrogepszerviz.net 06-

70/565-2922

Hűtőkocsi bérelhető. 06-20/591-

44-20

Redőnyök, szúnyoghálók, faredő-

nyök készítése és javítása 24 órán 

belül, hétvégén is. 06-70/374-3864 

Visszfuvar Budapestről. 06-

20/591-44-20

tetőjavítást, ereszcsatorna ké-

szítést, javítást, kőműves munkát, 

festést vállalunk. 06-70/227-6-273, 

06-30/735-0-746

Víz-, gáz-, fűtésszerelés. +36-

30/567-5539

Műanyag redőny, faredőny javítás 

készítés gyors precíz áron! Telefon: 

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

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 javítás készítés hétvégén is! 

Tel.: 06-70/455-4655

Vízszerelés! 06-20/9739-432

Redőny Doktor! Redőnyök javí-

tása, újak készítése, garanciával. 

Hétvégén is. 06-20/299-2233, 06-

70/5783-656, 0630/4810-585

Redőnyjavítás! 06-20/9739-432

lakáskozmetika! Szobafestés, kő-

műves, tető és ereszcsatorna mun-

kákat vállalunk. 06-20/299-2233, 

06-70/5783-656, 06-30/4810-585 

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

idős embereknél házkörüli munkát 

vállalok! 06-70/269-0921

ternák Norbert! Ács- tetőfedő- bá-

dogos munkák, lapostető szigetelés 

és tetőmosás. +36-30/99-77-836

Kúpkenés, beázások megszünte-

tése, kéményvakolás, fürdőszoba 

felújítás, mindenféle kőművesmun-

kát vállalunk! Jó áron, garanciával! 

06-70/269-0921

Víz- gáz- fűtés szerelés, felújítás, 

javítás. Érdeklődni lehet: 06-30/9-

439-330

DUgUláSElHáRÍtáS! Ezermes-
ter Szolgálat! Érdeklődni: 06-
20/9739-432
Vállalunk festést, mázolást, gipsz-

kartonszerelést és hőszigetelést. 

Érdeklődni: 06-30/305-51-95

lomtalanítást vállalok. Értékesebb 

dolgait megvásárolnám. 06-20/256-

72-47

KáRPitOzáS! Kárpitos bútorok 

áthúzása, javítása. Széles anyag-

választék, ingyenes felmérés. 

Ingyenes szállítással. Telefon: 06-

70/294-58-32

U t á n F U t Ó  B É R L É S !  

TRAILERKÖLCSÖNZÉS! Már napi 

2.000 Ft-tól NON- STOP. Telefon: 

06-30/314-7660

Ü z l E t H E l Y S É g

17 éve üzemelő baromfi bolt bérleti 

joga eladó. 06-30/516-01-60

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 Jelky téren 70 m2-es üz-

lethelyiség irodának, táncteremnek 

kiadó. 06-30/525-9648

Baja belvárosban (Tóth Kálmán 

téren) 105 nm üzlethelyiség és iro-

dahelyiségek kiadók. Telefon: 06-

30/477-32-66

Baján a Pázmány Péter utcában a 

Vodafone mellett üzlethelyiség el-

adó. Telefon: 06-30/872-46-72

g É P J á R M Ű

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

Csónakszállító 20.000 Ft-ért eladó. 

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

Suzuki Maruti jó állapotban lévő 

gépkocsi, palackos gáztűzhely- pa-

lackkal eladó. Kukoricadaráló, vil-

lanydaráló, kolbásztöltő, különböző 

vízes szerszámok eladók. Érdeklőd-

ni: 06-30/776-6751

Mtz-50 400.000 Ft, MTZ-550 

750.000 Ft, hárompontos targonca-

torony 100.000 Ft. 06-20/916-6777

á l l a t

Röpgalambok eladók! Csepeli, szi-

ves, bibec, tükrös, szarka. Telefon-

szám: 06-20/442-7193

2 q körüli hízó eladó. Telefon: 06-

30/419-21-09

Sertés élve vagy hasítva eladó. Ér-

deklődni: 06-20/234-8270

Kameruni törpekecskék, amerikai 

törpemalacok, Pöttingeni törpema-

lacok eladók. 06-70/417-43-47

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

8 éves mén, sárga sport ló eladó. 

Érdeklődni: +36-70/977-9562

Vörös tojó tyúk, (1 éve tojó), vágni 
való csirke (2,2-2,5 kg) eladó! 15 
db rendelésénél ingyen házhoz 
szállítjuk! Érd.: 06-70/51-98-759
Egyéves nőstény kecskék eladók. 

20/515-8195

Egyesbe járó, jó kocsizó erős sza-

már csődör eladó. Érdeklődni: 06-

20/493-8634

Malacokat vásárolok. 06-20/236-

3455

tojójérce, csirke, tyúk, pecsenye-

kacsa, mulardkacsa, kakas rendel-

hető. Kérésre felpucoljuk. Tel.:06-

30/541-9757

Malacok eladók. 06-20/665-1632

Barna, szép tollas tojótyúkok elője-

gyezhetők, ingyenes házhoz szállí-

tással. 06-70/941-4151

t á R S K E R E S É S

52 éves független férfi társat keres. 

06-30/675-7317

Kikapcsolódás! 06-70/527-0410

Kikapcsolódás Baján és körzeté-

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

Komoly kapcsolatot keres 40 éves 

férfi. 06-20/595-82-23

60 éves hölgy, 50-68  éves korig 

élettársat keres. 06-30/972-1410

30 éves férfi állandó barátnőt keres 

alkalmi kapcsolatra. 06-70/374-

1963

Baja közelében kikapcsolódás, pi-

henés! 06-20/256-3670

Bajai, 35 éves nő keres 51 éves 

korú társat magának hosszú távra. 

Ha lehet, komolyat. Mobilszám: 06-

20/918-44-60, 06-70/277-0938

Kikapcsolódás. 06-30/728-0238

Kikapcsolódás. 06-20/539-1851

ismerkedés! Telefonszám: 06-

70/561-3232

Kikapcsolódás! 06-20/962-39-51

Bohém férfi egyszerű nőt keres. 06-

70/573-0909

Hölgyeknek nőnapi ingyenes köz-

vetítés. 06-30/307-5689

Komoly kapcsolatok közvetítése! 

06-30/307-5689

F E l H Í V á S

Baja idős személy eltartási szerző-

dést kötnék. 06-20/475-2995

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.

állatszerető, megbízható lakó-
telepi nyugdíjast keresek csa-
ládtagként szeretett macskám 
gondozásához, külföldi tartózko-
dásaim idejére. (16 nap/hó).  +36-
20/390-8394, +36-30/747-2948

t a n F O l Y a M

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, Vendéglátó 

Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ 

tanfolyam. 06-70/637-4750. www.

minervakft.hu (E-000909/2014/

A001-A011)

Kung-Fu tanfolyam indul Baján 

márciustól. 06-30/467-06-77

ÉlElMEzÉSVEzEtŐ képzés indul 

április 28- án  4 órakor 5 hónapx29e 

Ft. Oktatási Centrum  E-680/14.Tel.: 

79/322-629, 70/331-4406

DaJKa  képzés indul március 
10-én 1/2 5 órakor. 3 hóx26e Ft. 
Oktatási Centrum  E-680/14 tel.: 
79/322-629, 70/331-4406
VEnDÉglátÓ ELADÓ / Büfé, Kocs-

ma, Presszó üzemeltetéséhez/ 

4 hónapx28e Ft. Oktatási Cent-

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

70/331-4406

SVÉD MaSSzŐR képzés indul 
március 10-én 4 órakor / 3 hó-
nap hétvége. Oktatási Cent-
rum  E-680/14 tel.: 79/322-629, 
70/331-4406




