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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

Vaskúton 3 szobás ház eladó. Gáz 

+ fafűtés, kis portával, pincével. 06-

30/545-6060

Cégünk házat, lakást keres meglé-

vő külföldi ügyfeleink részére. 06-

70/363-7669

Sükösdön új építésű ház CSOK-ra  

alkalmas eladó. Tel.: 06-20/243-

5893

nagYBaRaCSKa központjában 

2,5 szobás, összkomfortos, azon-

nal beköltözhető állapotban lévő, 

garázzsal, udvarral, melléképü-

lettel családi ház ElaDÓ! irány-

ár: 2.600.000 Ft. Érdeklődni: 06-

70/257-2928

Vaskúti laktanya mellett ház eladó. 

06-20/310-6819

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

Bokodi úton azonnal beköltözhető,  

I. em. 73 m2-es lakás, garázs, elő-

kerttel eladó. Tel.: 06-79/326-190

Sükösdön régi típusú parasztház el-

adó Újvári út 7 szám alatt. Ugyanott 

két db lószerszám is. Telefon: 06-

79/363-652

1-2-2,5 szobás lakást azonnali kp. 

fizetéssel keresek. Telefon: +36-

30/968-07-69

Frekventált helyen régi építésű csa-

ládi ház 2.685 m2 területtel eladó. 

Telefonszám: 06-79/326-190

Bánóczky ingatlanközvetítés és 

társasházkezelés. Ügyfeleinknek 

ingatlanokat keresünk. Energe-

tikai tanúsítvány. Baja, Bartók 

Béla u. 5. www.banoczky.hu, 06-

30/968-0769

Baja belvárosában újszerű, földszin-

ti 71 nm-es lakás udvari terasszal 

társasházban eladó. Igényes belső. 

Geotermikus fűtés-hűtés, minden 

helyiségben termosztát. Nappali+ 

2 szoba, étkező, konyha, spájz, fürdő, 

WC. Garázs vásárolható. Fotókat kül-

dök. 06-70/38-30-819

Családi ház eladó. +36-20/39-29-

286

néhány éve felújított, régi típusú 

családi ház eladó. Telefon: 06-

30/647-26-45

Kiscsávolyi templomnál felújított 

családi ház 720 nm telekkel, 17,5 

MFt. 06-30/27-920-72

Dávodon ház eladó. 06-20/251-44-

39

Belvárosban frekventált helyen csa-

ládi ház eladó nagy telekkel, dupla 

garázzsal. 06-70/984-29-73

Felsőszentivánon családi ház eladó. 

06-20/31-75-114

nagy családi ház eladó a Vajk ut-

cában áron alul. Bővebb informá-

ciót a 06-20/590-3400-as telefo-

non kaphatnak!

Baja, Bara lakótelepen, 2 szobás, 

IV. emeleti lakás eladó. 06-70/423-

73-94

nagy-Pandúr szigeten a Mazsola 

utcában 50 ill. 60 nm-es hétvégi ház 

eladó. I.á: 3,5 MFt és 5,5 MFt. 06-

70/333-57-69

Bajaszentistvánon vízparton csalá-

di ház eladó. Nyaralónak is megfelel. 

06-30/366-33-02

Ha nem akar a renoválással foglal-

kozni, Öné lehet ez a garantáltan 

igényesen felújított polgári, luxus 

jellegű családi ház egyik fele az 

aldi közelében. 2 szoba+nappali, 

gépesített konyha, klíma, mo-

sókonyha, garázs, dupla fedett 

kocsibeálló, elektromos kapu, 

nagy parkosított udvar, 3 rétegű 

nyílászárók... stb. lakásbeszámí-

tás lehetséges. Ár: 21,4 m Ft. Érd.: 

06-20/237-3147, 17 óra után.

Kossuth utcában új építésű, 2 szo-

bás lakás eladó. Telefonszám: 06-

30/206-7630

Harkányban egyszobás üdülőrész 

berendezve eladó! Telefon: 06-

70/374-1963

alvégen befektetésre kiváló, egy-

szobás, kp. fűtéses, új típusú lakás 

eladó. Irányár: 7,3 m. Ft. Érdeklődni: 

+36-30/215-0790

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. Al-

földi J. tér 2. (Városi piac mögött)  

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

23-100

Duna utcában panelprogramos, 2,5 

szobás, azonnal költözhető, 4. eme-

leti lakás eladó 8.500.000 Ft. 06-

30/273-7109

Vaskúton felújított családi ház eladó, 

3 szoba + nappali, központi fűtéssel. 

Érdeklődni: 06-70/324-0974

Honvéd és Sóház utca sarkán ket-

tő szobás, külön bejáratú, garázsos 

házrész eladó. 06-30/93-83-666

F Ö l D - K E R t - t E l E K

Baján építési telek 1.500 nm, köz-

művesítve eladó. 06-79/321-582

nagybaracskán jó fekvésű építési 

telek kedvező áron eladó. 06-30/9-

477-485, 06-79/361-046

a Szegedi úton 400 négyszögöl zárt 

kert eladó esetleg ingyen használha-

tó! 06-20/3618-777

telek eladó Baján a Szegedi úti gáz-

fogadó mellett. 7.000 nm, víz- villany 

(380 V)- gáz, szennyvíztartály (6.300 

m3). Telefonszám: 06-20/930-8403

a l B É R l E t

4. emeleti, 2 szobás, bútorozatlan, 

távfűtéses lakás 2 havi kaucióval ki-

adó. 06-30/371-82-78

Újvárosi 2 szobás lakás kiadó, eladó! 

06-70/705-3451

Belvárosban lakás kiadó. 06-

20/380-9685

Bútorozott szoba konyha kiadó. 06-

20/561-4949

Első emeleti újépítésű lakás kiadó. 

06-20/9119-178

g a R Á z S

Barán a Tornyos házban garázs ki-

adó. 06-70/333-57-69

Eladó csónakgarázst keresek. Tele-

fonszám: 06-70/326-5313

teremgarázs kiadó Czirfusz u. 40. 

06-30/413-7352

Ü D Ü l É S

Jöjjön velünk 2017. 05. 20-án az 

Ópusztaszeri Feszty körkép meg-

tekintésére és azt követően a Kis-

kunmajsai Gyógyfürdőbe. Az uta-

zás ára: 4.000 Ft/fő. Érdeklődni: a 

06-70/70-225-12 telefonon és a  

calibra12@freemail.hu címen.

Harkányban, a központban kiadó 

földszinti, padlófűtésű 1,5 szoba a 

kórházzal szemben. Télen, nyáron. 

Jelentkezni máris lehet: 06-20/953-

75-03

K E R E S

Régi parasztbútorokat, hastokokat, 

gyalupadokat, spalettákat, zomán-

cos babakádakat, fateknőket, teljes 

hagyatékot vásárolok. Babella Antik, 

06-30/955-6-766

Dunyhákat, párnákat, tollat vásáro-

lok. 06-70/294-36-03

Szarvasagancsot vásárolok. 06-

70/294-36-03

Porcelánt, régiséget vásárolok. 06-

70/294-36-03

Könyveket, porcelánokat, match-

boxokat, régiségeket veszek. 06-

20/456-0311

VÁSÁROlnÉK lakatos, bádogos 

gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsa-

tut, üllőt, CO hegesztőt, műszerész- 

esztergát, marógépet, kompresszort, 

invertert, kis gépeket. 0670/624-5475

Vásárolok vékony, vastag akác 

tűzifát nagyobb tételben magán 

célra. 06-70/238-14-36

Veszek magas áron dunnákat, pár-

nákat, mindenféle hagyatékot. 06-

20/919-2659

Használt túrakenut vennék, sérültet 

is. 06-70/774-7742

Vásárolok régi bútorokat korrekt 

áron, tollat, disznóvágó asztalt. 06-

70/615-2198

Vágásérett, engedéllyel rendelkező 

erdőt vennék. Gyérítés érdekel, anya-

gát megveszem. VA-CSA Trade Kft. 

Telefon: 06-70/293-60-90

Hagyatékból öreg bútorokat, aszta-

lokat, székeket, hokedliket, ládákat, 

padokat, polcokat, hastokokat, gya-

lupadokat, fateknőket, régi ajtókat, 

ablakokat, spalettákat, régi bicikli-

ket, motorokat, autókat (roncsot is), 

dunnákat, párnákat, zománcokat, 

hulladékokat megvásárolok. 06-

20/612-6311

Magas áron veszek régi bútorokat, 

hastokot, gyalupadot, spalettákat, 

dunyhákat, párnákat, mindenféle 

vashulladékot, komplett hagyatékot. 

06-70/211-1890

Régi bútorokat, hastokokat, spa-

lettákat, gyalupadot, zománcokat, 

szekrényeket, asztalokat, agancsot 

és mindenféle hagyatékot vásárolok. 

Palkó, 06-30/9-757-900

Vásárolok régi bútorokat, disznó-

vágási dolgot, hastokot, fateknőket, 

gyalupadokat, feliratos számokat, 

dunyhákat, párnákat, vashulladékot 

és mindenféle régiséget, magas áron. 

06-70/500-63-23

Keresek kedvező áron, használt sző-

nyeget vagy filcet. 06-20/211-16-42

lomtalanítás, készpénzes régiség 

felvásárlás, akár azonnal. Hagyaték. 

06-70/850-6788

K Í n Á l  

Kukorica, búza, árpa, napraforgó 

eladó. 06-30/278-2727

naVigÁCiÓ eladás, frissítés. Tele-

fon:+36-70/200-1005

Hűtők, mosógépek, automata, cent-

rifuga, sparhelt, kályha, villanymoto-

rok, szivattyú, terménydaráló, bicik-

lik, stb. 06-30/223-18-48

Őszi árpa eladó! Fémzárolt mag-

ból, saját állattartáshoz beraktá-

rozott mennyiségből megmaradt 

jó minőségű áru. Ár: 5.000 Ft/q. 

tel.: 06-30/4955-534

Körbálás fűszéna, minőségi lucerna 

házhoz szállítással. 06-20/916-6777

Vékony akác tűzifa 21.000 Ft/m3 

méterben, 22.000 Ft/m3 kugliz-

va 6-10 cm átmérőig. 6 m3 szá-

raz, vastag akác tűzifa szállítva 

174.000 Ft (29.000 Ft/m3). telefon: 

+36-70/661-6539

Érett marhatrágya eladó szállítva 

Baján. 06-20/442-6680

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. Tel.: 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 falazó-

tégla (20x30x60 cm) eladó, 900 Ft/

db. Telefon: 06-20/9-586-460

tűzifa: száraz akác kályhakészre 

hasogatva 12.500 Ft/m3, 16.000 

Ft/m3, összerakva 25.000 Ft/m3 

kiszállítva. 06-70/418-81-06

Baján új Bramac tetőcserép 500 Ft/

db (33x42 cm) eladó, 150 Ft/db. Te-

lefon: 06-20/9-586-460

Bontásból üveges bejárati ajtó-

szárny (204 cm * 90 cm) eladó. 

Érdeklődni: 06-30/548-6696 

Árpa, kukorica eladó. 06-70/332-

9695

1 db elektromos szivattyú, 1 db kézi 

gyalu, 1 db 60 l-es szüretelőprés + 

daráló, 1 db tárcsás mosógép, 1 db 

Hajdú centrifuga, 1 db 80 l-es hidro-

for szivattyú, 1 db 3 személyes gumi-

csónak elektromos motorral, hozzá 

akkumulátor. 06-30/935-99-16

akác oszlop eladó többféle méret-

ben. Telefon: 06-30/682-44-59 

akác tűzifa kedvező áron eladó. 06-

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

Újszerű PS3 eladó! 160 GB, 2 kar,  

3 db játék! 06-70/585-01-44

Fűszéna eladó. 06-70/327-8200

1200 db hódfarkú cserép eladó. 06-

20/951-22-95

górés morzsolt kukorica, borsos tri-

tikálé, zab eladó. 06-30/855-35-11

Kukorica eladó. 06-79/361-371

Március 20- tól a Jótékonysági 

turkálóban, nagy választékban 

tavaszi árukészlettel várunk min-

denkit. Ugyanitt szeretettel vesz-

szük át a tartós élelmiszereket a 

bajai rászorulók húsvéti csomag-

jába. Baja, tóth K. u. 19. H; Sze: 

9-12-ig, K: 9-17-ig.

Apró
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K Í n Á l

Eladó újszerű, alig használt 20 literes 

háti permetező. 06-30/366-19-94

Kerékpárok, babakocsik, gyerek-

ágyak, biztonsági ülések, kiegészí-

tők, tavaszi-nyári ruhák, cipők nagy 

választékban. Adás- Vétel- Gyerek-

cikk Bizományi, Baja, Oltványi u. 8. 

06-20/416-07-73

neumann vagy Textima táskavar-

róért adok cserébe 100 db vegyes 

könyvet. 06-20/561-26-64

Olajfestmények baráti áron! Családi 

évfordulóra, lakásavatóra, nászaján-

dékba, stb. Baja, Kígyó u. 5, Her-

czegh. 06-20/561-26-64

Háromszálas ip. interlock eladó, 

30.000 Ft. Telefonszám: 06-20/561-

26-64

tihanyi levendulatövek eladók. 06-

30/486-71-31

Eladó 3 kerékpár, egy nagy szőnyeg, 

2 db új, nagyon finom belsejű párna. 

06-30/311-01-03

Smaragdtuják, tiszafák eladók. 06-

20/567-4005

akác száraz tűzifa 25.000 Ft/m3, 

kuglizva, hasítva, kályhakészre. 

15.000 Ft/m3. Korrekt mennyi- 

ségben, korrekt kiszállítással.  

a szállítás ingyenes. 06-70/575-

71-98

tűzifa akció 03.31- ig ingyenes szál-

lítással 12500 Ft/ m3. 30/751-8003

agyváltós SCHWINN Csepel eladó! 

Érdeklődni: 06-70/374-2788

Házi kolbász eladó. 06-30/620-6364

Ház, bor, álló vastag diófa ELADÓ. 

Este: 06-70/588-9253

200 literes Hajdú bojler, 250 literes 

Gorenje álló, fiókos fagyasztó és régi 

bakelit lemezek eladók. Érdeklődni: 

06-70/560-6625

Körbálás lucernaszéna eladó. Érdek-

lődni lehet telefonon: +36-70/417-

9330

Vastag tölgy, gyertyán tűzifa 10.999 

Ft/m3 (igény szerint kuglizva is). 06-

30/276-44-30

Új szalagfűrész eladó. Telefon: 06-

70/374-87-01

Á l l Á S t  K E R E S  

idősgondozást vállalok, eltartási 

szerződéssel is! Telefonszám: 06-

70/907-3321

Egészségügyi végzettséggel, ta-

pasztalattal betegápolást vállalnék. 

06-70/933-23-82

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 köz-

pontoknál tájékozódjanak, hogy 

bejegyzett magánközvetítőről 

van-e szó, a munkaközvetítőnek 

ne adjanak pénzt és a munka-

szerződést csak akkor írják alá, 

ha a tartalmát megértették és el-

fogadják!

Közepes német nyelvtudással gon-

dozónőt keresek. 06-70/386-48-71

Megváltozott munkaképességű 

rehab kártyával rendelkező mun-

kavállalót keresünk 4 órás karban-

tartó munkakörbe. Önéletrajzokat a  

neocoopkft@gmail.com várjuk.

ipari festéssel foglalkozó cég, 

vidéki munkára dolgozni akaró 

festőket keres. Érdeklődni mun-

kanapokon 8-16 óráig. 06-20/549-

07-44

Jogosítvánnyal rendelkező 40-60 

év közötti bajai férfi részére heti 2 

napra alkalmi munkát adnék. Erköl-

csi bizonyítvány szükséges. Tel.: 06-

20/243-5893

Baja környékére kőművest kere-

sünk azonnali kezdéssel. telefon: 

06-30/906-17-28

Baján idősebb kerekesszékes férfi 

mellé este 17-19 óra közötti időszak-

ban 30-55 év közötti gondozónőt 

keresünk.  06-20/243-5893

tapasztalattal rendelkező HIDEG-

BURKOLÓT keresünk hosszú távra. 

Előny: B kategóriás jogosítvány, saját 

szerszám. 06-30/552-79-05

Felszolgálót keresek. Középkorúak 

előnyben! 06-70/33-21-078

gyakorlott betegápolót keresünk 

esti órákra. Tel.: 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 

keresek! Telefonszám: 06-70/96-

79-448

Dávodra, Nagybaracskára megválto-

zott munkaképességű személyt ke-

resünk takarításra, kertgondozásra, 

karbantartói munkára! Érdeklődni: 

dolgozni14@gmail.com e-mail cí-

men.

a Vaskút Feed Kft. vaskúti keverő-

üzeme 2 műszakos munkarendben 

felvételt hirdet a következő mun-

kakörökbe: keverőüzemi dolgozó, 

targoncavezető, villanyszerelő. 

Követelmény: szakirányú végzett-

ség, precíz munkavégzés, nagyfokú 

önállóság. Előny: gyakorlat, vaskúti 

lakóhely. Telefonszámmal ellátott 

önéletrajzokat a következő címre 

kérnénk küldeni: 6521 Vaskút Külte-

rület 0358/1 hsz. portaszolgálat vagy  

pjuhasz@centralsoya.eu bővebb in-

formáció 06-30/267-17-33

Eladót keresünk az MK Centrumba. 

06-30/354-9144

Bajai fémmegmunkáló cég keres 

könnyű fizikai munkára női, férfi mun-

kaerőt. Jelentkezni fényképes önélet-

rajzzal az office@brinmetal.hu e-mail 

címen, érdeklődni a 06-79/520-530-

as telefonszámon.

Vegyiáru beszerzésben, árazásban 

jártas munkaerőt keresek. Levele-

ket kérjük leadni a Szuperinfó szer-

kesztőségbe „ajándék, vegyiáru” 

jeligére.

Kecskeméti áruszállító cég nem-

zetközi gyakorlattal, B kategóriás 

jogosítvánnyal rendelkező sofőrt ke-

res EU-ban történő munkavégzésre, 

furgonra. Jelentkezni a 06-70/931-

35-91-es telefonszámon, illetve a  

bito@bitointertrans.hu e-mail címen 

lehet. 

Keszthelyi pavilonsorra konyhai ki-

segítőt, pultost és felszolgálót, sza-

kácsot keresünk április kezdéssel. 

Szállás megoldható. +36-30/901-

2633

Összeszerelő és más pozíciók-

ba is keresünk nőket és férfiakat 

egyaránt 1-2-3 műszakba! Meg-

változott munkaképességű mun-

kavállalók jelentkezését is várjuk! 

Jelentkezni itt: 06-20-323-1364,  

e-mail: zsok.gyorgy@dologido.hu,  

www.dologido.hu, www.mpme.hu

német cég bajai irodájába magabiz-

tos német nyelvtudással és felsőfo-

kú iskolai végzettséggel rendelkező 

alkalmazottat keres hosszú távra. 

Német nyelvű fényképes önéletrajzot 

a barbara.bohner@karrieretutor.de 

email címre várjuk.

S z O l g Á l t a t Á S

tEtŐSzigEtElÉS, TETŐÁTRAKÁS, 

KÉMÉNY FELÚJÍTÁS, KŐMŰVES 

MUNKÁK, TELJESKÖRŰ INGATLAN 

FELÚJÍTÁS, INGYENES FELMÉRÉSSEL. 

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

tetőszerviz! Hodri zoltán Új tetők 

készítése, ácsmunkák, régi tetők 

javítása- karbantartása, bádogos-

munkák, ereszcsatornázás, tető-

mosás, faragott teraszok- előtetők 

készítése. Mindezek megvalósítá-

sa akár állami támogatás lehető-

ségével. +36-30/215-5045, +36-

20/9186-183

FÜRDŐKÁD ZOMÁNCOZÁS KÍVÁNT 

SZÍNBEN, GARANCIÁVAL! +36-

30/998-2485

JÁMBOR ÁRnYÉKOlÓK! a minőség 

garanciával! Redőnyök- reluxák, 

napellenzők, harmonikaajtók, 

szalagfüggönyök, szúnyoghálók. 

Mindezek javítása is akár 24 órán 

belül! telefon: +36-30/401-8264

Szobafestés, mázolás, tapétázás, 

gyors, precíz munka garanciával, 

kedvező áron. Tel.: +36-20/267-1710

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
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Személyszállítás. 06-20/933-2636

REDŐnYÖK, naPEllEnzŐK, ga-

RÁzSKaPUK. MinDEzEK JaVÍtÁ-

Sa. ÁRnYÉKOlÁS ÉS KaPUtECH-

niKa. lÁSD a CÍMlaPOn.

lapostető szigetelés 20 év szakmai 

tapasztalattal, 10 év garanciával, 

bádogos munkák. Molnár Miklós, 

06-20/317-6503

DUgUlÁSElHÁRÍtÁS 0-24-ig! 

BOntÁS nÉlKÜl gaRanCiÁVal! 

CSatORnaBEKÖtÉS! gYORS Ki-

SzÁllÁSSal, HÉtVÉgÉn ÉS Ün-

nEPnaPOKOn iS! Vezetékes tele-

fonról 06-20/383-90-40

Homlokzati állványok bérelhetők. 

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

gyümölcsfametszést vállalok. 06-

30/487-6-705

Költöztetés, bútorszállítás. Érd: 

06-79/321-413, +36-20-971-6593. 

Baja, Dózsa györgy út 97 alá köl-

töztünk!

tEHERtaXi, BÚTORSZÁLLÍTÁS, KÖL-

TÖZTETÉS. Tel.: +36-20/9-38-33-15

ingyenes lomtalanítás. 06-70/294-

3603

Pályázatírás, menedzsment, üzleti 

terv készítése: dr. Jagicza Mónika,-

Gordiusz Iroda (Baja, Oroszlán u. 6) 

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

70-750

tEtŐSzigEtElÉS, TETŐÁTRAKÁS, 

KÉMÉNYFELÚJÍTÁS, KŐMŰVES- 

MUNKÁK, TELKJES KÖRŰ INGAT-

LANFELÚJÍTÁS, INGYENES FELMÉ-

RÉSSEL. 06-70/553-66-39, 06-

20/3763-555

angol nyelvoktatás. 06-79/324-498

Burkolás, kőműves munkával. 06-

20/384-45-45

angol korrepetálás 7-14 éves ko-

rig. 06-70/2342843

Hűtőkocsi bérelhető. 06-20/591-

44-20

Visszfuvar Budapestről. 06-20/591-

44-20

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

t E H E R a U t Ó B É R l É S !  

3,5 t össztömegű dobozos kisteher-

autó, kultúrált raktérrel és magyar-

országi pályamatricával bérelhető. 

Telefon: 06-20/340-41-69

DUgUlÁSElHÁRÍtÁS! Ezermester 

Szolgálat! 06-20/9739-432

ternák Norbert! Ács- tetőfedő- bá-

dogos munkák, lapostető szigetelés 

és tetőmosás. Telefonszám: +36-

30/99-77-836

Vízszerelés! 06-20/9739-432

Redőnyjavítás! 06-20/9739-432

Vállalunk festést, mázolást, gipsz-

kartonszerelést és hőszigetelést. 

Telefon: 06-30/305-51-95

tibi Rolónál 15% kedvezmény 

márciusban! Redőnyök, szúnyog-

hálók gyártása, javítása. Festést, 

mázolást is vállalunk. telefon: 06-

30/747-75-80, 06-20/498-00-12

Bútorrestaurálás. Telefonszám. 06-

30/650-0-714

Szennyvíz bekötések, falfúrással 

ivóvízrendszerek építése 40 év ta-

pasztalattal. 06-20/273-9154

Cégalapítás Horvátországban. Te-

lephely, székhely, könyvelés. Kor-

rekt, gyors ügyintézés. 06-30/497-

54-10

Redőnyök, reluxák, szúnyoghá-

lók készítése, javítása. gurtnik 

cseréje azonnal, hétvégén is. 06-

20/611-40-39

tEtŐSzigEtElÉS, TETŐFELÚJÍTÁS, 

KÉMÉNY JAVÍTÁSOK, KŐMŰVES- 

MUNKÁK ELVÉGZÉSE, HÉTVÉGÉN 

IS. 06-70/576-94-14

Redőny szerviz! Műanyag, fa re-

dőnyök teljeskörű javítása, újak 

készítése, akár azonnal, hétvégén 

is. 06-30/780-9-490

StiHl-lel favágást vállalok. 06-

70/293-29-81

Redőny készítés, teljeskörű javí-

tás, gurtni csere, akár hétvégén 

is. 06-30/919-0446

Víz- gáz- fűtés szerelés, felújítás, 

javítás. 06-30/9-439-330

VaRRÓgÉPSzERViz! Rendkívüli 

árengedmény! Árainkról bőveb-

ben: www.varrogepszerviz.net 

06-70/565-2922

Ü z l E t H E l Y S É g

Belvárosban 50 nm-es helyiség üz-

letnek-irodának kiadó. 06-30/686-

3084

Baján Kossuth L. utcában 35 nm 

felújított üzlethelyiség kiadó. Tel.: 

06-30/3400-340

g É P J Á R M ű

Üzemképtelen motorját megvásá-

rolom. Ár megegyezés szerint. 06-

70/866-14-63

Suzuki Maruti jó állapotban lévő 

gépkocsi, palackos gáztűzhely-pa-

lackkal eladó. Kukoricadaráló, vil-

lanydaráló, kolbásztöltő, különböző 

vizes szerszámok eladók. Érdeklődni: 

06-30/776-6751

Mtz-50 400.000 Ft, MTZ-550 

750.000 Ft, hárompontos targonca-

torony 100.000 Ft. 06-20/916-6777

Csettegő eladó Multicar motorral, há-

rom év műszakival. 06-30/718-74-24

Jó állapotú TZ-4K kistraktor hidrauli-

kus utánfutóval eladó. 06-30/9-477-

485, 06-79/361-046

Eladó 2 db Foneleúzi motor, csere le-

het 4,5-ös Tomosra. 06-79/472-408

Á l l a t

2 q körüli hízó eladó. Telefon: 06-

30/419-21-09

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

anyakoca eladó, 300-350 kg. 06-

20/501-78-98

Enyhén sodrott pej kanca eladó. 06-

30/733-32-34

Vörös 3-4 kg-os falusi kakasok el-

adók. 06-30/815-45-36

4 db fajtiszta puli eladó. 06-20/251-

44-39

Holstein-Friz bikaborjú, jelenlegi 

súlya 140 kg, rendezett papírokkal 

eladó. 06-30/397-8-834

német juhász 1 éves szuka és köly-

kök eladók. 06-30/299-66-00

Birkák és bárányok eladók. 06-

70/327-8200

Eladó csüngőhasú malacok. 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 kapcso-

latot keres. Tel.: 06-30/33-17-816

Baján kikapcsolódás! 06-20/556-

27-65

06-20/539-1851 kikapcsolódás!

06-30/728-0238 élettársi kapcso-

latot keres.

06-30/728-0238 kikapcsolódás.

52 éves férfi társat keres. 06-

70/884-9095

F E l H Í V Á S

Magánrendelés! Kardiológiai és 

belgyógyászati rendelésemre sze-

retettel várom kedves betegeimet. 

Rendelés szerdánként a Sugo- 

Med Kft-ben. Bejelentkezés: Dr. 

Kovács zsolt. telefon: 06-30/521-

25-77 

a Mozgáskorlátozottak Bajai Cso-

portja kirándulást szervez 2017. 05. 

31- 06. 02. között Zalaegerszeg (ter-

málfürdő, belvárosi séta), Szlovénia 

(trópusi kert és orchideafarm), Őrség, 

borvacsora. Jelentkezni 2017. már-

cius 23-ig lehet 06-30/827-13-46, 

06-30/366-33-05

Megkezdtük a kiszállítást vasár-

naptól-csütörtökig. tomato Pizzé-

ria, telefonszám: 06-79/324-616

t a n F O l Y a M

gYÓgYÍtÓ KÉPZELET (Simonton) tré-

ning és stresszkezelő tréning gyer-

mekeknek, felnőtteknek (Williams 

és tudatos jelenlét). Dr. Gyulai Éva 

06-20/577-9707

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)

ÉlElMEzÉSVEzEtŐ képzés indul 

április 28-án 4 órakor 6 hónap x  

29 eFt. Oktatási Centrum E-680/14. 

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




