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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

Baján Futrinka u. 6. szám alatti üdülő 

eladó. 06-20/594-25-80

Baján Galamb u. 15. II. emeleti lakás 

eladó. Érdeklődni lehet: 06-20/594-

25-80

Eladó belvároshoz közeli 46 nm, össz-

komfortos jól karbantartott házrész, 

pincével, melléképülettel, zárt kis 

udvarral. Ár megegyezés szerint. 06-

70/672-08-37

Baján 94 nm-es kétszintes, tehermen-

tes lakás eladó. 06-20/25-89-599

alvégen sorház eladó. 06-20/557-

30-83

Bánóczky ingatlanközvetítés és 
társasházkezelés. Ügyfeleinknek 
ingatlanokat keresünk. Energetikai 
tanúsítvány. Baja, Bartók Béla u. 5.  
www.banoczky.hu, 06-30/968-0769
Józsefvárosban kétszobás felújított 

családi ház nagy kerttel eladó. Telefon: 

06-30/600-9144 

1970-es években épült 2 szintes (2x65 

m2) jó állapotú, azonnal költözhető csa-

ládi ház eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. 

Érdeklődni: 06-20/567-43-66

lakótelepen (Oltványi u.) felújított la-

kás eladó. Telefon: 06-70/453-06-55

Cégünk házat, lakást keres meglévő 

külföldi ügyfeleink részére. 06-70/363-

7669

Vidéki kis családi házam eladó vagy 

bajai kis házra cserélném. Telefon: 06-

20/404-43-30

Sükösdön új építésű ház CSOK-ra 

alkalmas eladó. Telefon: 06-20/243-

5893

lakások eladók! CSOK igénybe ve-
hető! Érdeklődni: 06-30/277-88-84, 
www.boskohaz.hu

Baján Dombos u. 57/A elől is bekerített 

szélső sorházi lakás eladó. Aldi 100 m, 

Spar 300 m, terület: 585 m2, lakás: 116 

m2, két szinten 4 szoba, összkomfort, 

alatta 100 m2 szuterén, több gépkocsi-

nak hely, mosókonyha, 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

nagYBaRaCSK a központjában 
2,5 szobás, összkomfortos, azon-
nal beköltözhető állapotban lévő, 
garázzsal, udvarral, melléképü-
lettel családi ház ElaDÓ! irányár: 
2.600.000 Ft. Érdeklődni lehet: 06-
70/257-2928

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

téssel keresek. Telefon: +36-30/968-

07-69

Eladó belvároshoz közel utcai házrész. 

06-70/334-23-01

Baján a Bercsényi utcában 100 nm-
es, szuterénos, 100 nm első szint + 
padlástéri beépítéses családi ház, 
parkosított udvarral eladó. irány-
ár: 22,8 millió Ft. Érdeklődni: 06-
30/548-6696
Baján 3 szobás családi ház sürgősen 

eladó 8,5 millió Ft. 06-70/59-29-253

Frekventált helyen régi építésű családi 

ház 2.685 m2 területtel eladó. Telefon-

szám: 06-79/326-190

Felsőszentivánon családi ház eladó. 

06-20/31-75-114 

Bokodi úton azonnal beköltözhető,  

I. em. 73 m2-es lakás, garázs, előkerttel 

eladó. Telefonszám: 06-79/326-190

Szentistvánon felújított, kis családi 

ház új fürdőszobával, szép udvarral 

eladó! 06-70/772-4473

Sükösdön régi típusú parasztház eladó 

Újvári út 7 szám alatt. Ugyanott két db 

lószerszám is. Telefon: 06-79/363-652

Baja belvárosában újszerű, földszinti 

71 nm-es lakás udvari terasszal társas-

házban eladó. Igényes belső. Geotermi-

kus fűtés-hűtés, minden helyiségben 

termosztát. Nappali+2 szoba, étkező, 

konyha, spájz, fürdő, WC. Garázs vá-

sárolható. Fotókat küldök. 06-70/38-

30-819

Eladó udvari házrész a Szent László ut-

cában. 3 szoba, konyha, folyosó, fürdő, 

nyári konyha+fürdő. I.á: 4,6 MFt. 06-

20/528-32-60

Klapka lakótelepen egy szobás, egyedi 

fűtéses, első emeleti lakás eladó. I.á: 

4,5 MFt. 06-20/249-00-30 

Ha nem akar a renoválással foglal-
kozni, Öné lehet ez a garantáltan igé-
nyesen felújított polgári, luxus jellegű 
családi ház egyik fele az aldi köze-
lében. 2 szoba+nappali, gépesített 
konyha, klíma, mosókonyha, garázs, 
dupla fedett kocsibeálló, elektromos 
kapu, nagy parkosított udvar, 3 ré-
tegű nyílászárók....stb. lakásbeszá-
mítás lehetséges. Ár: 21,4 m Ft. Érd.: 
06-20/237-3147, 17 óra után.

néhány éve felújított, régi típusú csalá-

di ház eladó. Telefon: 06-30/647-26-45

Baján kétszobás felújítandó, belvá-
rosi házrész eladó! tel.: 06-70/519-
68-61
Baján a Vöröskereszt téren felújítandó 

ház eladó. 06-30/507-68-50

Árpád utcában 3. emeleti felújított 

garzon eladó, 6 MFt. Tel.: 06-70/327-

06-14

nagy családi ház eladó a Vajk utcá-
ban áron alul. Bővebb információt a 
06-20/590-3400-as telefonon kap-
hatnak!
Baján a belvárosban házrész eladó. 

Irányár: 4,9 MFt. Telefon: 06-70/220-

44-44

növelje esélyeit, hirdessen nálunk is 

kizárólagosság kikötése nélkül. Március 

31-ig tartó akciónk keretében ameny-

nyiben a hozzánk behozott bajai lakás 

vagy családi ház ingatlan hónapon 

belül nem kerül értékesítésre, akkor 

a szerződött megbízási díj 50%-át el-

engedjük. DÓM INGATLANIRODA Baja, 

Dr. Alföldi J. tér 2. (Városi piac mögött)  

www.domingatlan.hu, T: 30/23-23-100

Kiscsávolyi templomnál felújított csa-

ládi ház 720 nm telekkel, 17,5 MFt. 06-

30/27-920-72

Dávodon ház eladó. Tel.: 06-20/251-

44-39

Belvárosban frekventált helyen családi 

ház eladó nagy telekkel, dupla garázs-

zsal. 06-70/984-29-73

Ügyfeleink részére keresünk Baján 
belvárosi, belváros közeli csalá-
di házakat, lakásokat 25 M Ft-ig. 
DÓM ingatlaniRODa Baja, Dr. al-
földi 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

Baján építési telek 1.500 nm, közmű-

vesítve eladó. Telefonszám: 06-79/321-

582

Eladó építési telek a Nyírfa utcában. 

Víz, csatorna a telken belül, villany gáz 

az utcán. Csendes barátságos környe-

zet. 70/376-2739

Apró
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1,5 szobás földszinti bútorozott lakás 

Baján a Szabadság utcában megbízha-

tó, leinformálható személynek kiadó. 

06-30/467-06-77

Baján a Varsa u. 4 sz. 2.-em., 2,5 

szobás bútorozatlan lakás (nem panel-

programos) hosszú távra kiadó. 06 30 

4703987

Belvárosban lakás kiadó. Telefon: 06-

20/380-96-85

Baján 1 szobás lakás kiadó. 06-

20/549-78-50

Belvárosi (Kígyó u.) 98 nm-es, első 

emeleti lakás kiadó albérletbe. Három 

szoba, nappali, ebédlő, spejz. Ügyvédi 

szerződés készül. Kaució fontos. 06-

30/338-25-59

Bajai tanyát keresünk tisztán tartásért, 

ott lakással. 06-20/475-29-95

Ü D Ü l É S

Jöjjön velünk 2017.10.04-07-ig, négy 

napra TOROCKÓRA és a Feketetói vásár-

ba. Az utazás ára: 45.000 Ft/fő. Bőveb-

ben a +36-70/70-22-512 telefonon vagy 

a calibra12@freemail.hu e-mail címen.

B Ú t O R

Eladó jó minőségű fenyőágy 2 db ágy-

rácsokkal, matracokkal, éjjeli szek-

rénnyel. Telefonszám: 06-30/352-6779

K E R E S

Régi parasztbútorokat, hastokokat, 

gyalupadokat, spalettákat, zomán-

cos babakádakat, fateknőket, teljes 

hagyatékot vásárolok. Babella Antik,  

06-30/955-6-766

ingyenes lomtalanítás, hagyaték 

felvásárlásra. Hívjon bizalommal.  

06-70/661-0819

Fémhulladékot és megégett réz-

kábelt vásárolnék. Házhoz megyek.  

06-20/256-7-247

garázsok kipakolása, szerszámok fel-

vásárlása. 06-70/661-0819

Dunyhákat, párnákat, tollat vásárolok. 

06-70/294-36-03

Szarvasagancsot vásárolok. 06-

70/294-36-03

Porcelánt, régiséget vásárolok. 06-

70/294-36-03

VÁSÁROlnÉK lakatos, bádogos gépe-

ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, ül-

lőt, CO hegesztőt, műszerészesztergát, 

marógépet, kompresszort, invertert, kis 

gépeket. 0670/624-5475

Vásárolok vékony, vastag akác tű-
zifát nagyobb tételben magán célra. 
06-70/238-14-36

Veszek magas áron dunnákat, pár-

nákat, mindenféle hagyatékot. 06-

20/919-2659

Vásárolok régi bútorokat korrekt áron, 

tollat, disznóvágó asztalt. 06-70/615-

2198

lomtalanítást vállalok. Értékesebb 

dolgait megvásárolnám. 06-30/319-

82-41

ÉREMBOlt vásárol régi pénzeket, 

kitüntetéseket, bélyeggyűjteményt, 

képeslapokat, papírrégiséget és mi-

litáris tárgyakat. Kecskemét, Ceg-

lédi u. 74. 06-20/573-2599 web: 

www.krozus.gportal.hu

Vásárolunk kis szőlőprést, azonnal 

készpénzben fizetünk. Érdeklődni: 06-

79/324-152

Vágásérett, engedéllyel rendelkező er-

dőt vennék. Gyérítés érdekel, anyagát 

megveszem. VA-CSA Trade Kft. Telefon: 

06-70/293-60-90

lakókocsit vagy felvonulási építményt 

vásárolnék. 06-30/92-66-502

Hagyatékból öreg bútorokat, aszta-

lokat, székeket, hokedliket, ládákat, 

padokat, polcokat, hastokokat, gyalu- 

padokat, fateknőket, régi ajtókat, abla-

kokat, spalettákat, régi bicikliket, mo-

torokat, autókat (roncsot is), dunnákat, 

párnákat, zománcokat, hulladékokat 

megvásárolok. 06-20/612-6311

Magas áron veszek régi bútorokat, has-

tokot, gyalupadot, spalettákat, dunyhá-

kat, párnákat, mindenféle vashulladékot, 

komplett hagyatékot. 06-70/211-1890

Vásárolok régi bútorokat, disznóvágási 

dolgot, hastokot, fateknőket, gyalupa-

dokat, feliratos számokat, dunyhákat, 

párnákat, vashulladékot és mindenféle 

régiséget, magas áron. 06-70/500-

63-23

Üzemképtelen átfolyós vízmelegítő 

gázbojlert vásárolnék. 06-20/256-7-247

Régi bútorokat, hasthokokat, spalet-

tákat, gyalupadot, zománcokat, szek-

rényeket, asztalokat, agancsot és min-

denféle hagyatékot vásárolok. Palkó, 

06-30/9-757-900

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

fon:+36-70/200-1005

Kukorica, búza, árpa, napraforgó el-

adó. 06-30/278-2727
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Minőségi lucerna széna eladó. Telefon: 

06-20/40-49-409

Eladó kétszárnyú b-ny műanyag ajtó 

és ablak, fali gázkazán, mosogatótál-

ca, műkő ablakpárkány. Telefon: 06-

70/215-54-35

Hűtők, mosógépek, automata, centri-

fuga, sparhelt, kályha, villanymotorok, 

szivattyú, terménydaráló, biciklik, stb. 

06-30/223-18-48

Őszi árpa eladó! Fém zárolt magból, 
saját állattartáshoz beraktározott 
mennyiségből megmaradt jó minő-
ségű áru. Ár: 5.000 Ft/q. tel.: 06-
30/4955-534 
Érett marhatrágya eladó szállítva Ba-

ján. 06-20/442-6680

Vékony akác tűzifa 21.000 Ft/m3 
méterben, 22.000 Ft/m3 kuglizva 
6-10 cm átmérőig. 6 m3 száraz, vas-
tag akác tűzifa szállítva 174.000 Ft 
(29.000 Ft/m3). telefon: +36-70/661-
6539
Eladó száraz muharszéna 120x125-ös 

bálákban. 06-70/379-2308

Száraz akác, tölgy, bükk tűzifa kug-

lizva, szállítva 29.000 Ft/m3. Telefon 

+36-70/222-5078

Baján nagybálás szalma eladó 3.000 

Ft/db áron. Telefon: 06-20/9-586-460

akác tűzifa 12.500 Ft/m3-től 25.000 
Ft/m3-ig kiszállítva. 06-30/785-80-77
Baján kb. 500 db új YTONG falazótégla 

(20x30x60 cm) eladó, 900 Ft/db. Tele-

fon: 06-20/9-586-460

tűzifa: száraz akác kályhakészre ha-
sogatva 12.500 Ft/m3, 16.000 Ft/m3, 
összerakva 25.000 Ft/m3 kiszállítva. 
06-70/418-81-06
akác oszlop eladó többféle méretben. 

Telefon: 06-30/682-44-59

Bontásból üveges bejárati ajtószárny 
(204 cm x 90 cm) eladó. Érdeklődni: 
06-30/548-6696
Körbálás fűszéna, minőségi lucerna 

házhoz szállítással. 06-20/916-6777

Baján új Bramac tetőcserép 500 Ft/db 

(33x42 cm) eladó, 150 Ft/db. Telefon: 

06-20/9-586-460

1 db elektromos szivattyú, 1 db elekt-

romos kézi gyalu, 1 db 60 l-es szürete-

lőprés + daráló, 1 db tárcsás mosógép, 

1 db Hajdú centrifuga, 1 db 80 l-es hid-

rofor szivattyú, 1 db 3 személyes gu-

micsónak elektromos motorral, hozzá 

akkumulátor. 06-30/935-99-16 

akác tűzifa kedvező áron eladó. 06-

70/542-48-26, 06-70/544-1386

Eladó ipari terménydaráló, 380 V-os 

vagy haszonállatra cserélném. 06-

20/256-7-247

Marhatrágya eladó Érsekcsanád. 06-

30/38-01-242

Újszerű PS3 eladó! 160 GB, 2 kar, 3 db 

játék! 06-70/585-01-44

Whirlpool felültöltős automata mo-

sógép, fekete, karfás irodai forgószék 

eladó. 06-20/325-91-03

1200 db hódfarkú cserép eladó. 06-

20/951-22-95

górés morzsolt kukorica, borsos triti-

kálé, zab eladó. 06-30/855-35-11

Eladó konyhabútor (elemenként is), 

Energomat-Lux mosógép, Csepel férfi 

kerékpár, mosdó-csappal, törölközőszá-

rító radiátor, zuhanytálca+kabin, bontott 

cserépkályha. 06-20/528-32-60

tűzifa eladó!!! Száraz akác 12.500 
Ft/m3, vegyes kemény 9.500 Ft/m3. 
Kályhakészre aprítva, szállítással. 
telefonszám: 06-30/30-68-268
Hasított akác házhoz szállítva 13.000/m3, 

vegyes 10.000 Ft/m3. 06-20/802-46-22

Extra vastag, hasított, kemény tűzifa ki-

szállítva 9.500 Ft/m3. 06-70/626-48-63

tűzifa akció 03.16-ig ingyenes szállí-

tással 12500 Ft/ m3. 30/751-8003

Fűszéna eladó. 06-70/327-8200

Eladó masszírozó fotel, sörasztal pa-

dokkal, hastok. 06-70/326-56-20

tűzifa eladó!!! Száraz akác 12.500 
Ft/m3, vegyes kemény 9.500 Ft/m3. 
Kályhakészre aprítva, szállítással. 
telefonszám: 06-20/617-27-74
alumínium létra eladó. 5 m-es 9,6 

m-re; a 6 m-es 11 m-re húzható ki. 06-

30/366-30-57

Kukorica eladó. 06-79/361-371

Á l l Á S t  K E R E S  
takarítást vállalok. 06-30/310-1085

4 órás munkahelyet keresek! 06-

70/565-82-16

idősgondozást vállalok. 06-30/811-

89-50

Á l l Á S t  K Í n Á l

a Külügyminisztérium felhívja a 
külföldi munkára jelentkezők fi-
gyelmét, hogy saját érdekeik védel-
mében minden esetben előzetesen 
ellenőrizzék a hirdetések valós tar-
talmát, a munkaügyi központoknál 
tájékozódjanak, hogy bejegyzett ma-
gánközvetítőről van-e szó, a munka-
közvetítőnek ne adjanak pénzt és a 
munkaszerződést csak akkor írják 
alá, ha a tartalmát megértették és 
elfogadják!
Dániába keresünk tapasztalat tal 

rendelkező mezőgazdasági munká-

sokat, traktorosokat, tehenészeket, 

sertésgondozókat (háztáji vagy üzemi 

tapasztalattal). Alap angol nyelvtudás 

feltétel. Jelentkezés: 06-70/607-

0067, anett.sulyi@andreasagro.com;  

www.andreasagro.com

Közepes német nyelvtudással gondo-

zónőt keresek. 06-70/386-48-71

Megváltozot t munkaképességű 

rehab kártyával rendelkező mun-

kavállalót keresünk 4 órás karban-

tartó munkakörbe. Önéletrajzokat a  

neocoopkft@gmail.com várjuk.

németországi Harz hegységben lévő ki-

rándulóhelyre keresünk szakácsot teljes 

munkaidőben. Jogosítvány és gépkocsi 

előny de nem feltétel. Német nyelvtudás 

szükséges! Fizetés: 1.600 Euro/hó-

nap, 10 Euro/nap. 0049-39-45-69-15,  

E-mail: lorenz-reiter@hotmail.de   

nyílászárók gyártásában jártas asz-

talost keresek Vaskútra. Telefon: 06-

20/92-17-499

Vaskúti székhelyű cég bajai hulladék-

udvarába 4 órás munkavállalót keres. 

Feltételek: szakmunkás vagy OKJ iskolai 

végzettség, felhasználói szintű számító-

gép ismeret, előny ha bajai lakos. Jelent-

kezni a 79/524-821-es telefonszámon 

vagy a szallitmanyozas@fbhnpkft.hu 

email címen lehet.

Vaskúti székhelyű cég vaskúti telep-

helyére hulladékválogatókat keres. 

Feltételek: 8 általános végzettség, 

előny ha környékbeli lakos. Jelentkezni 

a 79/524-821-es telefonszámon vagy 

a szállitmanyozas@fbhkft.hu email cí-

men lehet.

Ácsot, tetőfedőt és bádogost felve-
szek. +36-70/330-61-52
Műanyag nyílászáró beépítésében jár-

tas szakembert keresek hosszú távra. 

Érd.: +36-30/277-8884

ipari festéssel foglalkozó cég, vidéki 
munkára dolgozni akaró festőket ke-
res. Érdeklődni munkanapokon 8-16 
óráig. 06-20/549-07-44
a Nikkel Kereskedőház Kft, SKF bajai 

üzletébe jogosítvánnyal rendelkező, 

műszaki középfokú végzettségű, bajai 

lakosú, férfi munkatársat keres, áru-

szállítói-raktárosi munkakörbe. Fény-

képpel ellátott önéletrajzokat a köv. 

címre kérjük: 6500 Baja, Dózsa Gy. út 

10. nikkel@nikkel.hu

Kőműveseket és segédmunkásokat 

keresek hosszú távra, bajai munkára 

azonnali kezdéssel. Érd.: +36-30/277-

8884 

OKJ 54-344 végzettségű 25 év alatti 

pályakezdő fiatalokat pénzügyi-szám-

viteli ügyintéző munkakörbe keresünk. 

Önéletrajzokat: bajaipalyazat@gmail.com 

e-mail címre várjuk.

Építésvezetőt keresek bajai mun-
kahelyre, hosszú távra. Érd: 06-
30/277-88-84
Rehabos női- férfi munkaerőt keresünk 

Dávodra, Nagybaracskára takarító, fel-

szolgáló munkakörbe. Önéletrajzokat: 

dolgozni14@gmail.com e-mail címre 

várjuk.

Bajai cég 25 és 45 év közötti villany-

szerelőt vagy villanyszerelésben jártas 

segédmunkást. 06-70/379-54-44 

németországi munkára segédmun-
kásokat keresünk. Érdeklődni: 06-
20/495-7547
Számítógépes tudással, jó kézügyes-

séggel rendelkező hölgyet keresünk 

állandó munkára. Telefonszám: 06-

70/313-4027

a Sole-Mizo Zrt Bácsbokodi üzeme 
műszakvezető munkatársat keres. 
a munkavégzéshez szükséges is-
meretek: minimum középfokú, le-
hetőleg élelmiszeripari végzettség, 
3 műszakos munkarend vállalása. 
Előnyt jelent: hasonló munkakörben 
szerzett tapasztalat. Jelentkezni 
szakmai önéletrajz leadásával az  
munka.so lemizo@ freemai l .hu  
e-mail címen lehet. 
Szobafestőt felveszünk! 06-20/927-

4318

Szakképzett, számítógépes tudással 
rendelkező eladót felveszünk Baja, 
Bokodi út 33 sz. alatti Coop üzle-
tünkbe. Önéletrajzot a boltvezetőnél 
kérjük leadni.telefon: 06-30/677-57-
95, 06-30/677-57-89
tapasztalattal rendelkező HIDEGBUR-

KOLÓT keresünk hosszú távra. Előny: B 

kategóriás jogosítvány, saját szerszám. 

06-30/552-79-05

a SOlE-MiZO Zrt. Bácsbokodi üze-
mébe középfokú végzettséggel, 3 
műszakos munkarendbe laboránst 
keresünk. Előny: Élelmiszeripari 
végzettség és/vagy 2-3 éves labo-
ratóriumi gyakorlat. Jelentkezni:  
ildiko.tothneSelmeczi@solemizo.
bonafarm.hu 
Felszolgálót keresek. Középkorúak 

előnyben! 06-70/33-21-078

Reklámújság terjesztéséhez keresünk 

munkavállalókat reális bérezéssel. Tele-

fonszám: 06-30/213-8630, 8-16 óráig

Baja környékére kőművest kere-
sünk azonnali kezdéssel. telefon: 
06-30/906-17-28
Pörbölyre biztonsági őrt felveszünk, 

hosszú távú, biztos munkahelyre! 06-

30/99-86-894 

Baján idősebb kerekes székes férfi 

mellé este 17-19 óra közötti időszakban 

30-55 év közötti gondozónőt keresünk.  

06-20/243-5893

C, E kategóriás jogosítvánnyal rendel-

kező tehergépkocsi-vezetőt keresünk 

belföldre. Érd: 20/914-8173

Jogosítvánnyal rendelkező 40-60 év 

közötti bajai férfi részére heti 2 napra 

alkalmi munkát adnék. Erkölcsi bizonyít-

vány szükséges. Tel.: 06-20/243-5893 

Betanított dolgozókat keresünk kiemelt 

bérezéssel mosonmagyaróvári és győri 

munkahelyünkre. Szállás, étkezés, uta-

zás biztosított. 06-70/354-9321

alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő 

vagy másodállásban (alapbér+jutalék). 

06-30/334-5262

Építőipari vállalkozás, gyakorlattal ren-

delkező, segédmunkást keres, hosszú 

távra, Bajáról illetve Vaskútról. 06-

30/625-47-79

Burkolókat fe lveszünk (Ausz t-

ria) munkahelyre azonnali mun-

kakezdéssel. Egyéni de csapatok 

jelentkezését várjuk. Jelentkezni a  

fliesenlegeraustria@gmail.com e-mail 

címre vagy a 06-70/455-49-10 telefonon.

gyakorlott betegápolót keresünk esti 

órákra. Telefon: 06-30/647-26-45

ausztriai Nightclub hostess munkára 

keres csinos lányokat 19 éves kortól, 

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

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

Építőiparban jártas segédmunkást ke-

resek! Telefon: 06-70/96-79-448

a Vaskút Feed Kft. vaskúti keverőüze-

me 2 műszakos munkarendben felvé-

telt hirdet a következő munkakörökbe: 

keverőüzemi dolgozó, targoncavezető, 

villanyszerelő. Követelmény: szakirá-

nyú végzettség, precíz munkavégzés, 

nagyfokú önállóság. Előny: gyakorlat, 

vaskúti lakóhely. Telefonszámmal el-

látott önéletrajzokat a következő címre 

kérnénk küldeni: 6521 Vaskút Külte-

rület 0358/1 hsz. portaszolgálat vagy  

pjuhasz@centralsoya.eu bővebb infor-

máció 06-30/267-17-33
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Dávodra, Nagybaracskára megválto-

zott munkaképességű személyt ke-

resünk takarításra, kertgondozásra, 

karbantartói munkára! Érdeklődni: 

dolgozni14@gmail.com e-mail címen.

S Z O l g Á l t a t Á S

tEtŐSZigEtElÉS, TETŐÁTRAKÁS, 

KÉMÉNY FELÚJÍTÁS, KŐMŰVES MUN-

KÁK, TELJESKÖRŰ INGATLAN FEL-

ÚJÍTÁS, INGYENES FELMÉRÉSSEL. 

06-70/553-66-39, 06-20/37-63-555

tetőszerviz! Hodri Zoltán Új tetők 
készítése, ácsmunkák, régi tetők ja-
vítása-karbantartása, bádogosmun-
kák, ereszcsatornázás, tetőmosás, 
faragott teraszok-előtetők készíté-
se. Mindezek megvalósítása akár 
állami támogatás lehetőségével. 
+36-30/215-5045,+36-20/9186-183
FÜRDŐKÁD ZOMÁNCOZÁS KÍVÁNT 

SZ ÍNBEN, G AR ANCIÁVAL! +36-

30/998-2485

Villanyszerelés! 06-20/974-90-87

JÁMBOR ÁRnYÉKOlÓK! a minőség 
garanciával! Redőnyök- reluxák, 
napellenzők, harmonikaajtók, sza-
lagfüggönyök, szúnyoghálók. Mind-
ezek javítása is akár 24 órán belül! 
telefonszám: +36-30/401-8264 
Szobafestés, mázolás, tapétázás, 

gyors, precíz munka garanciával, ked-

vező áron. Telefonszám: +36-20/267-

1710

ternák Márton tetőfedő bádogos. 
Új tetők , teraszok, féltetők készí-
tése, csatornarendszerek kiépítése. 
lapostető szigetelése, pala és cse-
réptetők, épületek, homlokzatok 
tisztítása, mosása magasnyomású 
vízzel. telefon +36-30/958-2331, 
+36-70/330-6152, 79/427-776
Személyszállítás. 06-20/933-2636

DUgUlÁSElHÁRÍtÁS 0-24-ig! BOn-
tÁS nÉlKÜl gaRanCiÁVal! CSa-
tORnaBEKÖtÉS! gYORS KiSZÁllÁS-
Sal, HÉtVÉgÉn ÉS ÜnnEPnaPOKOn 
iS! Vezetékes telefonról 06-20/383-
90-40
lapostető szigetelés 20 év szakmai 

tapasztalattal, 10 év garanciával, 

bádogos munkák. Molnár Miklós, 06-

20/317-6503

Homlokzati állványok bérelhetők. Tele-

fon: +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, KÖL-

TÖZTETÉS. Telefon: +36-20/9-38-33-

15

gyümölcsfametszést vállalok. 06-

30/487-6-705

KŐMŰVES MUNKÁT, FELÚJÍTÁST, ÁT-

ALAKÍTÁST VÁLLALUNK! 06-70/372-

4575

HiDEgBURKOlÁSt VÁLLALUNK! 06-

30/364-3556

Pályázatírás, menedzsment, üzleti 

terv készítése: dr. Jagicza Mónika,-

Gordiusz Iroda (Baja, Oroszlán u. 6)  

06-70/62-70-750, www.gordiusziroda.hu

tEtŐJaVÍtÁSt, BÁDOGOZÁST, ÁCS-

MUNKÁT, BEÁZÁSOK MEGSZÜNTETÉ-

SÉT VÁLLALJUK! 06-20/338-7407

angol korrepetálás 7-14 éves korig. 
06-70/2342843 
tEtŐSZigEtElÉS, TETŐÁTRAKÁS, 

KÉMÉNY FELÚJÍTÁS, KŐMŰVES MUN-

KÁK, TELJES KÖRŰ INGATLANFELÚJÍ-

TÁS, INGYENES FELMÉRÉSSEL. 06-

70/553-66-39, 06-20/3763-555

Kőműves munkát vállalok elérhetősé-

gem 06304933615

Víz- gáz fűtésszerelés. +36-567-5539

Redőnykészítés, teljeskörű javítás, 
gurtni csere, akár hétvégén is. 06-
30/919-0446 
a U t Ó B É R l É S ! ! !  
Kis fogyasztású, megbízható autók már 

napi 3.500 Ft-tól, kaució nélkül. Tele-

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

idős embereknél házkörüli munkát vál-

lalok! 06-70/269-0921

Bútorrestaurálás. Telefonszám. 06-

30/650-0-714

Kúpkenés, beázások megszüntetése, 

kéményvakolás, fürdőszoba felújítás, 

mindenféle kőművesmunkát vállalunk! 

Olcsón, garanciával! 06-70/269-0921

Szennyvíz bekötések, falfúrással ivóvíz 

rendszerek építése 40 év tapasztalattal. 

06-20/273-9154

DUgUlÁSElHÁRÍtÁS! Ezermester 
Szolgálat! 06-20/9739-432
Redőnyjavítás! 06-20/9739-432

Vállalunk festést, mázolást, gipszkar-

tonszerelést és hőszigetelést. Telefon: 

06-30/305-51-95

tibi Rolónál 15% kedvezmény már-
ciusban! Redőnyök, szúnyoghálók 
gyártása, javítása. Festést, mázolást 
is vállalunk. telefon: 06-30/747-75-
80, 06-20/498-00-12
U t Á n F U t Ó  B É R L É S !  

TRAILERKÖLCSÖNZÉS! Már napi 2.000 

Ft-tól NON- STOP. Tel.: 06-30/314-7660

Cégünk meglévő illetve új házak, la-

kások, irodaházak gipszkarton sze-

relését vállalja. FFA Sion Bt. E-mail:  

ffasionbt@gmail.com. 06-30/62-34-660

tetőjavítást, kőműves munkát válla-

lok. Telefon: 06-70/213-27-26

Cégalapítás Horvátországban. Te-

lephely, székhely, könyvelés. Korrekt, 

gyors ügyintézés. 06-30/497-54-10

lomtalanítást vállalok. Értékesebb dol-

gait megvásárolnám. 06-30/319-82-41

Redőnyök, reluxák, szúnyoghálók 
készítése, javítása. gurtnik cseréje 
azonnal, hétvégén is. 06-20/611-
40-39
tEtŐSZigEtElÉS, TETŐFELÚJÍTÁS, 

KÉMÉNY JAVÍTÁSOK, KŐMŰVES MUN-

KÁK ELVÉGZÉSE, HÉTVÉGÉN IS. 06-

70/576-94-14

gabriel Festés! Festés-mázolás- tapé-

tázás 30 éves szakmai tapasztalattal, 

minőségi munkával, korrekt árakkal! 

06-70-251-6648

StiHl-lel favágást vállalok. 06-

70/293-29-81

ternák Norbert! Ács- tetőfedő- bádo-

gos munkák, lapostető szigetelés és 

tetőmosás. Tel.: +36-30/99-77-836

Redőny szerviz! Műanyag, fa redő-
nyök teljeskörű javítása, újak ké-
szítése, akár azonnal, hétvégén is. 
06-30/780-9-490
tÉRKÖVEZÉSt, BETONOZÁST VÁLLA-

LUNK! 06-70/372-4575 

KÁRPitOZÁS! Kárpitos bútorok áthú-

zása, javítása. Széles  anyagválaszték, 

ingyenes felmérés. Ingyenes házhoz 

szállítás. Telefon: 06-70/294-58-32

Vízszerelés! 06-20/9739-432 

Redőny Doktor! Redőnyök javítása, 

újak készítése, garanciával. Hétvégén 

is. 06-20/299-2233, 06-70/5783-656, 

0630/4810-585

angol nyelvoktatás. 06-79/324-498

lakáskozmetika! Szobafestés, kő-

műves, tető és ereszcsatorna munká-

kat vállalunk. 06-20/299-2233, 06-

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

Burkolás, kőműves munkával. 06-

20/384-45-45

tetőjavítást, ereszcsatorna készítést, 

javítást, kőműves munkát, festést vál-

lalunk. 06-70/227-6-273, 06-30/735-

0-746

Hűtőkocsi bérelhető. 06-20/591-44-20

Műanyag redőny, faredőny javítás ké-

szítés gyors precíz áron! 06-70/227-

6273, 06-30/735-0746

Visszfuvar Budapestről. 06-20/591-

44-20

Redőnyök, szúnyoghálók, faredőnyök 

készítése és javítása 24 órán belül, hét-

végén is. 06-70/374-3864

Veszélyes fakivágás! Ingyesnes ár-

ajánlat a helyszínen. Telefonszám: 06-

30/216-1258

ingyenes lomtalanítás. 06-70/294-

3603

Redőny javítás készítés hétvégén is! 

Tel.: 06-70/455-4655

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, táncsics M. u. 15 sz. alatti 
Áfész irodaház eladó. telefon: 06-
30/677-57-89, 06-30/677-57-91
Belvárosban (a volt Tisza Cipőbolt he-

lyén) üzlethelyiség kiadó! Telefon: 06-

06-70/256-08-60

Felújított üzlet eladó a Déri sétányon. 

70/376-2739 

Belvárosban 50 nm-es helyiség üzlet-

nek-irodának kiadó. 06-30/686-3084

g É P J Á R M Ű

toyota Yaris 1.0, 5 ajtós, 2000 évjára-

tú eladó. Ár: 780.000,- Ft. Tel.: +36-

30/548-6696

Csónakszállító 20.000 Ft-ért eladó. 

06-20/596-48-76

Üzemképtelen motorját megvásáro-

lom. Ár megegyezés szerint. 06-70/ 

866-14-63

Suzuki Maruti jó állapotban lévő gépko-

csi, palackos gáztűzhely- palackkal el-

adó. Kukoricadaráló, villanydaráló, kol-

básztöltő, különböző vízes szerszámok 

eladók. Érdeklődni: 06-30/776-6751

MtZ-50 400.000 Ft, MTZ-550 750.000 

Ft, hárompontos targoncatorony 

100.000 Ft. 06-20/916-6777

Új-használt sport, túra, cross, su-

permoto motorgumik eladók! 06 30 

6178593

Csettegő eladó Multicar motorral, há-

rom év műszakival. 06-30/718-74-24

Eladó háromkerekű mozgáskorlátozott, 

elektromos kismotor, négy hónapot 

használt. 06-20/528-32-60

autókivonás forgalomból, pénzt adok, 

házhoz megyünk érte. 06-70/5400-421

Eladó Gilera Runner robogó. 06-30/76-

87-168

Eladó egy elektromos robogó és egy 

elektromos kerékpár. Jó állapotúak! 

06-30/453-06-48

Á l l a t

2q körüli hízó eladó. Telefon: 06-30/ 

419-21-09

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

8 éves mén, sárga sport ló eladó. Ér-

deklődni: +36-70/977-9562

Malacok eladók. 06-20/665-1632

anyakoca eladó, 300-350 kg. 06-

20/501-78-98

texán húsgalambok eladók Baján. Te-

lefon: 06-20/393-86-88

Üszők vágásra vagy továbbtartásra 

eladók. 06-30/38-01-242

Enyhén sodrott pej kanca eladó. 06-

30/733-32-34

Vörös 3-4 kg-os falusi kakasok eladók. 

06-30/815-45-36

némakacsát, vadkacsát, kakasokat, 

selyembaromfit és postagalambot vá-

sárolok. Érd.: 06-30/843-3322.

4 db fajtiszta puli eladó. 06-20/251-

4439

Holstein-Friz bikaborjú, jelenlegi súlya 

140 kg, rendezett papírokkal eladó. 06-

30/397-8-834

német juhász 1 éves szuka és kölykök 

eladók. 06-30/299-66-00

Csüngőhasú malacok eladók kedvező 

áron. 06-79/472-408

Egyesbe járó erős szamárcsődör eladó. 

06-20/493-86-34

V Í Z i J Á R M Ű

Horgász gumicsónak elektromos mo-

torral eladó. Telefon: 06-20/393-86-88

5 m-es fa csónak eladó. 06-20/330-

49-58

Eladó 2 db Forelle vízimotor. Csere 

lehet 4,5-ös Tomosra. 06-79/472-408

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

Komoly kapcsolatot keres 40 éves férfi. 

06-20/595-82-23

Baja közelében kikapcsolódás, pihe-

nés! 06-20/256-3670

ismerkedés! Tel.: 06-70/561-3232

Kikapcsolódás! Telefonszám: 06-

20/962-39-51

Komoly kapcsolatok közvetítése! 06-

30/307-5689

34 éves helyes pasi komoly kapcsolatot 

keres. Telefon: 06-30/33-17-816

Baján kikapcsolódás! 06-20/556-27-

65

Hatvanas hölgyet keres hatvanas úr 

Újvárosban. 06-20/325-60-80

F E l H Í V Á S

a Mozgáskorlátozottak Bajai Csoportja 

kirándulást szervez 2017.05-31-06-

02 között Zalaegerszeg (termálfürdő, 

belvárosi séta), Szlovénia (trópusi kert 

és orchideafarm), Őrség, borvacsora. 

Jelentkezni 2017 március 23-ig lehet 

06-30/827-13-46, 06-30/366-33-05

t a n F O l Y a M

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)

Kung-Fu tanfolyam indul Baján márci-

ustól. 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

VEnDÉglÁtÓ ELADÓ / Büfé, Kocsma, 

Presszó üzemeltetéséhez/ 4 hónapx28e 

Ft. Oktatási Centrum  E-680/14. Tel.: 

79/322-629, 70/331-4406

SVÉD MaSSZŐR képzés indul már-
cius 17-én 1 órakor / 3 hónap hét-
vége/.Oktatási Centrum  E-680/14. 
tel.:79/322-629, 70/331-4406




