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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

Eladó belvároshoz közeli 46 nm, össz-

komfortos jól karbantartott házrész, 

pincével, melléképülettel, zárt kis 

udvarral. Ár megegyezés szerint. 06-

70/672-08-37

Bánóczky ingatlanközvetítés és 

társasházkezelés. Ügyfeleinknek 

ingatlanokat keresünk. Energetikai 

tanúsítvány. Baja, Bartók Béla u. 

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

0769

Sükösdön új építésű ház CSOK-ra 

alkalmas eladó. Tel.: 06-20/243-5893

nagYBaRaCSKa központjában 2,5 

szobás, összkomfortos, azonnal be-

költözhető állapotban lévő, garázs-

zsal, udvarral, melléképülettel csa-

ládi ház ElaDÓ! irányár: 2.600.000 

Ft. Érdeklődni: 06-70/257-2928

Baja belvárosában újszerű, földszin-

ti 71 nm-es lakás udvari terasszal 

társasházban eladó. Igényes belső. 

Geotermikus fűtés-hűtés, minden he-

lyiségben termosztát. Nappali+2 szo-

ba, étkező, konyha, spájz, fürdő, WC. 

Garázs vásárolható. Fotókat küldök. 

06-70/38-30-819

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 

Felsőszentivánon családi ház eladó. 

06-20/31-75-114

néhány éve felújított, régi típusú csa-

ládi ház eladó. Telefon: 06-30/647-

26-45

Belvárosban frekventált helyen csa-

ládi ház eladó nagy telekkel, dupla 

garázzsal. 06-70/984-29-73

Baja, Bara lakótelepen, 2 szobás, IV. 

emeleti lakás eladó. 06-70/423-73-94

Bajaszentistvánon vízparton családi 

ház eladó. Nyaralónak is megfelel. 06-

30/366-33-02

Harkányban egyszobás üdülőrész be-

rendezve eladó! Tel.: 06-70/374-1963

Duna utcában panelprogramos, 2,5 

szobás, azonnal költözhető, 4. emeleti 

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

Baján a Fehérló u. 9 sz. alatti régi tí-

pusú cs.ház nagy kerttel eladó. A ház 

első része felújításra szorul. Iskola, 

óvoda a közelben. I.á: 6,5 MFt. 06-

70/300-51-85

nagy családi ház eladó Érsekhalmán! 

Három szoba, nagy nappali, konyha fő-

zőfülke. Ir.ár: 4 MFt. 06-30/912-79-15

Sükösdön felújításra szoruló ingatlan 

főút mentén eladó. Ár megegyezés 

szerint. Mobil: 06-20/229-1318, 06-

30/246-29-14

ipari áram, modern bútorral, játszó-

parkkal szemben, összkomfortos 

családi ház. gara, Kossuth utca 6, 

06-70/347-46-60

Újvárosi lakótelepen (Duna u.) I.em., 

55 nm, felújított lakás eladó. Panel-

program folyamatban. I.Á: 8 Mft. 06-

70/423-01-88

Baja, Sirály u. 6, magasföldszinti, 2 

szobás, erkélyes, 54 nm felújított la-

kás, korszerű fűtés, kamra, garázs 

eladó. 06-30/303-55-53

1-2-2,5 szobás lakást azonnali kp. 

fizetéssel keresek. Telefon: +36-

30/968-07-69

39 nm-es belvárosi, egyedi fűtésű fel-

újított, bútorozott tetőtéri lakás eladó, 

7,7 MFt. 06-30/7997-837

Eladó családi ház Vaskúton. 2,5 szo-

ba, fürdő, konyha, víz, villany, csator-

na közművel. Erősen felújításra szorul. 

Irányár: 1.600.000 Ft. 06-70/268-45-

52

Baja belvárosi nagy polgári ingatlan 

eladó. 06-20/615-78-65

Eladó Bara utcai panelprogramos, 

magas földszinti erkélyes 59 nm, 2 és 

fél szobás tehermentes lakás. Ára: 8,8 

MFt. 06-30/47-57-527

Bátmonostoron 62 négyzetméteres, 

gázfűtéses családi ház beköltözhetően 

eladó. I.ár: 3.000.000 Ft. 06-79/474-

371, 06-30/238-13-99

Dávod-Püspökpusztán 40 nm-es 

nyaraló a strand közelében, berendez-

ve eladó. Irányár: 1,9 MFt. 06-70/943-

82-86

Két generációs családi ház. 06-

70/215-54-35

Szeremlén a falu központjában össz-

komfortos családi ház eladó. I.á.: 

6,5mFt. Tel.:0670/258-1047.

Eladó Bajához közel, Borotán 100 m2-

es ház. 18 után 06(34)748-064

Baján a Vöröskereszt téren felújítandó 

ház eladó. 06-30/507-68-50

Családi ház eladó Bácsbokod, 

Arany János u. 41 sz. alatt. Irányár: 

1.500.000 Ft. 06-70/375-35-87

Kiscsávolyban Baja, Korsós 71 sz. tég-

laépítésű családi ház eladó 690 nm-es. 

Ir.á: 6,7 MFt. 06-70/505-29-83

Eladó 1,5 szobás, konyhás felújított 

lakás Baján a nagy posta utcájában 

8.900.000 Ft-ért. 06-20/55-93-815

Kis családi ház eladó falun, Bajától 

10 km-re vagy bajai kis családi házra 

cserélhető. Telefonszám: 06-20/404-

43-30

Baja belvárosában 87 nm-es lakás 

eladó, 17.400.000 Ft. Telefon: 06-

70/33-89-171

Újvárosi felújított 3. emeleti, 1 szobás 

lakás eladó. I.ár: 6,3 MFt. 06-70/525-

91-41

nagybaracskán fő út mellett 350 m2 

ipari ingatlan eladó kedvező áron, vagy 

kiadó. Érdeklődni lehet: 06-30/525-

9648

Eladó vagy cserélhető egy belvárosi 

házrész bajai kis családi házra. 06-

70/385-10-50

tanítóképzőnél 72 nm-es lakás el-

adó. Ir.ár: 15 MFt. 06-20/286-92-60

Bajai lakásokat keresünk meglévő 

készpénzes ügyfeleink részére. Baja, 

Attila u. 13/2 üzlet. 06-30/249-40-85, 

06-30/289-98-38

F Ö l D - K E R t - t E l E K

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 használható! 

06-20/3618-777

Baján Alvégen, déli fekvésű, 551 nm-

es, 50%-os beépíthetőségű telek el-

adó. Ár: 3,99 MFt. 06-30/968-0-769

Föld eladó 3,2 hektár Sükösdön a főút 

mellett. 06-70/406-9300

Eladó építési telek a Nyírfa utcában. 

Víz, csatorna a telken belül, villany gáz 

az utcán. Csendes barátságos környe-

zet. 70/376-2739

a l B É R l E t

Bútorozott szoba konyha kiadó. 06-

20/561-4949

Udvari 1 szobás bútorozott lakás ki-

adó. Telefon: 06-30/848-02-25

Belvárosban lakás kiadó. 06-20/380-

96-85

Kiadó 2 szobás lakás a Duna utcában, 

panelprogramos. Telefon: 06-20/62-

77-785

az Árpád u. 1. 35 nm lakás kiadó. 06-

30/230-3700

Belvárosi 90 nm-es, 2 szobás, 2. 

emeleti lakás kiadó autóbeállóval, 

szerződés nélkül. Kaució szükséges. 

Telefon: 06-30/338-25-59

tanyát keresek Baján lakhatót bérbe 

vagy zárt kertet kis házzal eladót. 06-

20/211-16-42

Baján Csermák téren kis rezsivel ga-

lériás lakás kiadó. 06-30/94-35-994

Baján egy szobás lakás kiadó. 06-

70/60-89-035

g a R á z S

Eladó csónakgarázst keresek. Tele-

fonszám: 06-70/326-5313

Ü D Ü l É S

Jöjjön velünk 2017.10.04-07-ig, négy 

napra TOROCKÓRA és a Feketetói 

vásárba. Az utazás ára: 45.000 Ft/fő. 

Bővebben a +36-70/70-22-512 tele-

fonon vagy a calibra12@freemail.hu 

e-mail címen.

Horvátországi tengerparton apart-

man kiadó 06-30/318-18-10, 06-

20/956-77-66

B Ú t o R ,  l a K B E R E n D E z É S

Bárpult puffokkal, italtartóval eladó. 

06-30/263-28-43

K E R E S  

Régi parasztbútorokat, hastokokat, 

gyalupadokat, spalettákat, zomán-

cos babakádakat, fateknőket, teljes 

hagyatékot vásárolok. Babella Antik, 

06-30/955-6-766

VáSáRolnÉK lakatos, bádogos gé-

peket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, 

üllőt, CO hegesztőt, műszerészeszter-

gát, marógépet, kompresszort, inver-

tert, 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

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, 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, 

hastokot, gyalupadot, spalettákat, 

dunyhákat, párnákat, mindenféle 

vashulladékot, komplett hagyatékot. 

06-70/211-1890

Régi bútorokat, hastokokat, spalettá-

kat, gyalupadot, zománcokat, szekré-

nyeket, asztalokat, agancsot és min-

denféle 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

lomtalanítás, készpénzes régiség 

felvásárlás, akár azonnal. Hagyaték. 

06-70/850-6788

Vásárolunk kisméretű szőlőprést jó 

áron, azonnal készpénzben fizetünk. 

Érdeklődni: 06-79/324-152

Szarvasagancsot vásárolok. 06-

70/294-36-03

tollat vásárolok. 06-70/294-36-03

Régiséget, porcelánt vásárolok. 06-

70/294-36-03

nagyméretű téglát vennék. 20/515-

8195

K Í n á l

naVigáCiÓ eladás, frissítés. Telefon: 

+36-70/200-1005

Eladó 4 db kerítéselem 110x215, 1 db 

kiskapu 102x195, új tölgy beltéri ajtó 

90x210. 06-70/967-93-81

Kukorica, búza, árpa, napraforgó el-

adó. 06-30/278-2727

Vékony akác tűzifa 21.000 Ft/m3 

méterben, 22.000 Ft/m3 kuglizva 

6-10 cm átmérőig. 6 m3 száraz, 

vastag akác tűzifa szállítva 174.000 

Ft (29.000 Ft/m3). telefon: +36-

70/661-6539

Körbálás fűszéna, minőségi lucerna 

házhoz szállítással. 06-20/916-6777

Száraz akác, tölgy, bükk tűzifa kug-

lizva, szállítva 29.000 Ft/m3. Telefon 

+36-70/222-5078

Érett marhatrágya eladó szállítva Ba-

ján. 06-20/442-6680

Bontásból üveges bejárati ajtó-

szárny (204 cm * 90 cm) eladó. Ér-

deklődni: 06-30/548-6696

Baján nagybálás szalma eladó 3.000 

Ft/db áron. Telefon: 06-20/9-586-460

Baján kb. 500 db új YTONG falazótégla 

(20x30x60 cm) eladó, 900 Ft/db. Tele-

fon: 06-20/9-586-460

Baján új Bramac tetőcserép 500 Ft/db 

(33x42 cm) eladó, 150 Ft/db.Telefon: 

06-20/9-586-460

Eladó masszírozó fotel, sörasztal pa-

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

górés morzsolt kukorica, borsos triti-

kálé, zab eladó. 06-30/855-35-11

Kukorica eladó. 06-79/361-371

Március 20-tól a Jótékonysági tur-

kálóban nagy választékban tavaszi 

árukészlettel várunk mindenkit. 

Ugyanitt szeretettel vesszük át a 

tartós élelmiszereket a bajai rászo-

rulók húsvéti csomagjába. Baja, 

tóth K. u. 19. H; Sze: 9-12-ig, K: 

9-17-ig.

Kerékpárok, babakocsik, gyerek-

ágyak, biztonsági ülések, kiegészí-

tők, tavaszi-nyári ruhák, cipők nagy 

választékban. Adás-Vétel-Gyerekcikk 

Bizományi, Baja, Oltványi u. 8. 06-

20/416-07-73

tihanyi levendulatövek eladók. 06-

30/486-71-31

Smaragdtuják, tiszafák eladók. 06-

20/567-4005

akác száraz tűzifa 25.000 Ft/m3, 

kuglizva, hasítva, kályhakészre. 

15.000 Ft/m3. Korrekt mennyiségb-

en, korrekt kiszállítással. a szállí-

tás ingyenes. 06-70/575-71-98

Apró
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agyváltós SCHWINN Csepel eladó! 

Érdeklődni lehet telefonon: 06-70/374-

2788

200 literes Hajdú bojler, 250 literes 

Gorenje álló, fiókos fagyasztó és régi 

bakelit lemezek eladók. Érdeklődni: 

06-70/560-6625

Új szalagfűrész eladó. Telefon: 06-

70/374-87-01

15 keretes NB kaptárak eladók. 06-

30/475-89-02

Eladó 60 literes Lehel hűtőláda. 06-

70/29-67-593

tűzifa akció 03.31-ig ingyenes szállí-

tással 12500 Ft/ m3. Telefon.: 30/751-

8003

1 db Toyota Jeans típusú varrógép, 21 

program, 1 év garancia, dobozában. 

Alig használt, gyári állapot. Ár: 40.000 

Ft. 06-30/292-04-42

Eladó benzinmotoros fűrész, elektro-

mos fűrész, benzines fűkasza, hideg-

indító (bikázó), 380/220-as hegesztő, 

300-as abrikter, állványos köszörű, 

Renault kisteherautó acélfelni 5 db: 6J 

15H2 ET66. Telefonszám. 06-20/40-

17-885

Bontott, kétszárnyú műanyag er-

kélyajtó, ablak, műkő ablakpárkány, 

mosogatótálca, bontott vaskapu 3,20. 

06-70/215-54-35

nyúlketrecek eladók. 20/515-8195

1000 db bontott szalagcserép és 1000 

db bontott bátaszéki cserép eladó! 

Érd.: 20/3220031

tERMÉnYDaRálÓ 8.000 Ft, BABA-

KOCSI 6.000 Ft, 28-as NŐI KERÉKPÁR, 

2 DB 90X200 CM ÁGYMATRAC 4.000 

Ft/DB, 165x60x14-es RADIÁL 4 DB 

KOMPLETT SZEMÉLYKOCSI ALUFEL-

NIS KERÉK 4.000 Ft/db, KIS SZÍNES 

TV TÁVIR. 7.000 Ft eladó. ÉRDEKLŐD-

NI: BAJA, MUSKÁTLI U. 26, 79/428-

319 ESTE

Eladó! Használt ruhák, könyvek, régi 

szennyesládák, régi bútorok, festmé-

nyek. Érdeklődni lehet: 06-20/40-17-

885

Bontott hullámpala eladó. 06-70/338-

56-17

Mosogatógép, új állapotban. Gyárt-

mánya PRIVILAG DL 418. 06-30/263-

28-43

nagy, fűthető fóliaváz eladó. 06-

70/677-46-25

Eladó egy STEYR 1937-es eredeti férfi 

kerékpár, kifogástalan. 06-30/529-

40-36

1937-es osztrák (újszerű) kifogásta-

lan porszívó, dobozában eladó. Ára: 18 

ezer Ft. Érdeklődni lehet: 06-30/529-

40-36

akác oszlop eladó többféle méretben. 

06-30/682-44-59

Eladó jó állapotban lévő 2 db elektro-

mos kerékpár. Külön-külön is eladó! 

06-30/453-06-48

tűzifa száraz akác kályhakészre 

hasogatva 12.500 Ft/m3, 16.000 Ft/

m3, összerakva 25.000 Ft/m3 kiszál-

lítva. 06-70/418-81-06

Vágott, szeletelt tégla, valamint kézzel 

pattintott egyedi szeletelt tégla eladó. 

Sükösd, Dózsa György u. 188. 06-

30/692-17-84

SPC négysoros vetőgép, küllőkapás 

talajművelő eladó, beszámítok trak-

torhoz fűkaszát, Hamster szénafel-

szedőt, trágyaszóró pótkocsit. Telefon: 

74/674-281

Eladó 3 db STIHL alkatrésznek 23-

26-36-os, komplettek. Telefon: 06-

30/973-19-84

á l l á S t  K E R E S  

Egészségügyi végzettséggel, ta-

pasztalattal betegápolást vállalnék. 

06-70/933-23-82

leszázalékolt férfi sofőri munkát 

vállalna (B kat.) Telefon: 06-70/332-

55-33

tapasztalattal idősgondozást válla-

lok. 06-30/811-89-50

takarítást vállalok. 06-30/310-10-85

Egyetemet végzett tanár pedagógus 

állást keres. 06-20/804-54-82

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 

magánközvetítőről van-e szó, a 

munkaközvetítőnek ne adjanak 

pénzt és a munkaszerződést csak 

akkor írják alá, ha a tartalmát meg-

értették és elfogadják!

Közepes német nyelvtudással gondo-

zónőt keresek. Telefon: 06-70/386-

48-71 

Dániába keresünk tapasztalattal 

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

Keresünk: adminisztrátori, adatrögzí-

tési munkára heti 20 órában női mun-

kaerőt érettségivel. Jelentkezni lehet a 

czifra@memtex.hu e-mail címen.

ipari festéssel foglalkozó cég, vidé-

ki munkára dolgozni akaró festőket 

keres. Érdeklődni munkanapokon 

8-16 óráig. 06-20/549-07-44

Baján idősebb kerekes székes férfi 

mellé este 17-19 óra közötti időszak-

ban 30-55 év közötti gondozónőt ke-

resünk. 06-20/243-5893

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.

Fiatal, női munkatársat keresünk 

adminisztrátori munkakörbe. Je-

lentkezni fényképes önéletrajzzal a  

buzagazda@t-online.hu e-mail címen.

Víz és központi fűtés szerelőt kere-

sünk. Érdeklődni: 06-20/377-1645 

Összeszerelő és más pozíciókba is 

keresünk nőket és férfiakat egyaránt 

1-2-3 műszakba! Megváltozott mun-

kaképességű munkavállalók jelentke-

zését is várjuk! Jelentkezni itt: 06-20-

323-1364, zsok.gyorgy@dologido.hu, 

www.dologido.hu, www.mpme.hu

német cég bajai irodájába magabiz-

tos német nyelvtudással és felsőfokú 

iskolai végzettséggel rendelkező al-

kalmazottat keres hosszú távra. Né-

met nyelvű fényképes önéletrajzot a  

barbara.bohner@karrieretutor.de 

email címre várjuk.

Pincér és pincér kisegítőt keresek. 

Telefon: 06-30/379-67-39
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Előadások szervezéséhez mun-

katársat keresek (nem ter-

mékbemutató) Baja és környé-

ke településekre. Jelentkezni:  

rozika048@gmail.com

Bőrvarrásban jártas varrót keresek. 

06-30/525-9650

6 órás irodai munkára pályakez-

dőket keresünk, bajaiak előnyben:  

kg24online@gmail.com 

a Sole-Mizo zrt Bácsbokodi üzeme 

műszakvezető munkatársat ke-

res. a munkavégzéshez szükséges 

ismeretek: minimum középfokú is-

meretek. lehetőleg élelmiszeripari 

végzettség, 3 műszakos munkarend 

vállalása. Előnyt jelent: hasonló mun-

kakörben szerzett tapasztalat. Je-

lentkezni szakmai önéletrajz leadá-

sával a munka.solemizo@freemail.hu  

e-mail címen lehet.

Kőműveseket és kőműves brigádot 

keresek Bajára hosszútávra. Kiemelt 

bérezés. Érd. +36-30/277-88-84

a SEC-ESz Kft. a Sole-Mizo zrt. 

Bácsbokodi üzemébe segédmun-

kásokat keres. Feltétel: 8 általános 

végzettség, 12 órás munkarend vál-

lalása. Hétvégén és ünnep napokon 

is. Jelentkezni az üzem portáján 

leadott jelentkezési lap kitöltésével 

vagy a munka.solemizo@freemail.hu  

címre a „segédmunkás” pozíció 

megjelölésével lehet.

Egy férfi munkatársat keresek, aki 

felásná a 12 nm-es kis kertemet. 06-

70/421-23-91

alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő 

vagy másodállásban (alapbér+jutalék). 

06-30/334-5262

Építésvezetőt keresek bajai mun-

kahelyre, hosszú távra. Érd: 06-

30/277-88-84

200.000.-Ft bruttó! Zalaegerszegre be-

tanított munkásokat keresünk több mű-

szakra! Szállás-előleg megoldott! Tel.: 

+36-20/224-0242., +36-30/791-0950

Érsekcsanádon a Csanádi Csárdába 

(Dózsa Gy. u. 158.) önállóan dolgozni 

tudó szakácsot és felszolgálót felve-

szünk. Jelentkezni lehet a 06-30/9-

152-562-es telefonon.

Villanyszerelő munkatársakat ke-

resünk hosszú távra. Munkavégzés 

helye Baja. Műhelymunka, esetleges 

vidéki szervizeléssel, üzembe helye-

zéssel. Bejelentett munka, munka-

szerződéssel. Fizetés megegyezés 

szerint. Feladatok: kapcsolószekrény 

tervrajzok és huzalozási rajzok szerin-

ti összeszerelése, kapcsolószekrény 

összeszerelés utáni tesztelése, szerviz 

esetén hiba helyének meghatározása 

és javítása. Elvárások: villanyszere-

lő, elektroműszerész, mechatronikai 

műszerész vagy hasonló végzettség, 

vezérléstechnikai eszközök ismerete, 

önálló, pontos, precíz munkavégzés, 

B kategóriás jogosítvány. tapasztalt 

és pályakezdők jelentkezését is vár-

juk! Jelentkezni lehet fényképes ön-

életrajzzal a következő e-mail címen: 

iroda@mewocont.hu 

Kőművest keresek németországi tér-

kövezéshez. Német vagy angol nyelv, 

jogosítvány előny. 06-20/495-7547

ácsot, tetőfedőt keresek bajai mun-

kákra. 06-30/99-77-836

németországba dolgozni akaró 

segédmunkásokat keresünk. 06-

20/495-79-47

C+E jogosítvánnyal tgk. vezetőt kere-

sünk. 06-30/602-50-50

Bajai Tanyacsárda SZAKÁCSOT és 

GYAKORLOTT FELSZOLGÁLÓT felvesz. 

Érdeklődni: +36-30/9687-720

Dolgozni akaró bajai 20-28 éves lányt 

piaci zöldséges mellé felveszek! 06-

30/592-32-17

Co2-hegesztőket keresünk vékony 

anyagok hegesztésére. Fémipa-

ri bizonyítvány szükséges. Szállás, 

utazás biztosított! Magas órabér!  

hegesz to2016@gmail.com, 06-

70/247-6629.

Reklámújság terjesztéséhez keresünk 

munkavállalókat reális bérezéssel. Tele-

fonszám: 06-30/213-8630, 8-16 óráig

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 

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

Szobafestés, mázolás, tapétázás, 

gyors, precíz munka garanciával, ked-

vező áron. Telefon: +36-20/267-1710

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

Személyszállítás. 06-20/933-2636

ternák Márton tetőfedő bádogos. 

Új tetők, teraszok, féltetők készíté-

se, 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

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. Tele-

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

Költöztetés, bútorszállítás. Érd: 

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

Baja, Dózsa györgy út 97 alá köl-

töztünk!

Vízszerelés! 06-20/9739-432

tEHERtaXi, BÚTORSZ ÁLLÍTÁS, 

KÖLTÖZTETÉS. Telefon: +36-20/9-

38-33-15

FÜRDŐKáD ZOMÁNCOZÁS KÍVÁNT 

SZÍNBEN, GAR ANCIÁVAL! +36-

30/998-2485

Villanyszerelés! 06-20/974-90-87

gyümölcsfametszést vállalok. 06-

30/487-6-705

Redőny készítés, teljeskörű javítás, 

gurtni csere, akár hétvégén is. 06-

30/919-0446

Burkolás, kőműves munkával. 06-

20/384-45-45

Pályázatírás, menedzsment, üzleti 

terv készítése: dr. Jagicza Mónika,-

Gordiusz Iroda (Baja, Oroszlán u. 6)  

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

750

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

ternák Norbert! Ács- tetőfedő- bádo-

gos munkák, lapostető szigetelés és 

tetőmosás. Tel.: +36-30/99-77-836
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Vállalunk festést, mázolást, gipszkar-

tonszerelést és hőszigetelést. Telefon: 

06-30/305-51-95 

DUgUláSElHáRÍtáS! Ezermester 

Szolgálat! 06-20/9739-432

Cégünk meglévő, illetve új házak, 

lakások, irodaházak gipszkarton sze-

relését vállalja. FFA Sion Bt. 06-30/62-

34-660 E-mail: ffasionbt@gmail.com

Bútorrestaurálás. Telefonszám: 06-

30/650-0-714

Szennyvíz bekötések, falfúrással ivó-

víz rendszerek építése 40 év tapaszta-

lattal. 06-20/273-9154

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

lakatos Józsefné vagyok Flórián 16. 

Jósolás cigánykártyából, megmondom 

a párkapcsolatot, rontást veszek le. 

06-20/247-66-34

Park gondozás, fűnyírás, fűkaszá-

lás, Baja és vonzáskörzetében. 06-

30/907-08-14

lakáskozmetika! Szobafestés, kő-

műves, tető és ereszcsatorna munká-

kat vállalunk. 06-20/299-2233, 06-

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

Redőnyjavítás! 06-20/9739-432

Redőny Doktor! Redőnyök javítása, 

újak készítése, garanciával. Hétvégén 

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

656, 0630/4810-585 

ingyen lomtalanítás. 06-70/294-36-03

Redőnyök, szúnyoghálók, faredőnyök 

készítése és javítása 24 órán belül, 

hétvégén is. 06-70/374-3864 

Víz- gáz- fűtés szerelés, felújítás, javí-

tás. 06-30/9-439-330

Redőny javítás készítés hétvégén is! 

Tel.: 06-70/455-4655 

Kerti és konyhabútorok javítása, gyár-

tása, ágyak gardróbok készítése. 06-

70/329-84-54

Műanyag redőny, faredőny javítás ké-

szítés gyors precíz áron! 06-70/227-

6273, 06-30/735-0746 

Kerti munkákat vállalok. 06-30/729-

65-64

tetőjavítást, ereszcsatorna készítést, 

javítást, kőműves munkát, festést vál-

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

0-746 

április 1-jétől kiskertek szántását 

vállalom Baja és vonzáskörzetében. 

06-20/331-00-47

HiDEgBURKoláSt VÁLLALUNK! 06-

30/364-3556

KŐMŰVES MUNKÁT, FELÚJÍTÁST, ÁTALA-

KÍTÁST VÁLLALUNK! 06-70/372-4575

tÉRKÖVEzÉSt, BETONOZÁST VÁLLA-

LUNK! 06-70/372-4575

Kőműves munkát vállalok. 06-

20/312-57-48

tetőfedést, beázások megszünteté-

sét, ereszcsatornázást, bádogozást, 

ács munkát és kőműves munkát vál-

lalok. 06-20/312-57-48

autószállítás, akár nagy terjedelmű 

anyagok szállítása. 06-30/99-53-233

U t á n F U t Ó  B É R L É S !  

TRAILERKÖLCSÖNZÉS! 2-2,5-4 m-es, 

ponyvás is, már napi 2.000 Ft-tól, 

NON- STOP. Telefon: 06-30/314-7660

K E R t K a S z á l á S ! !  

Udvarok, kertek, gyomos területek 

tisztítása, gondozása, motoros fűka-

szával, rövid határidővel. Telefon: 06-

30/314-7660

Ü z l E t H E l Y S É g

Belvárosban 50 nm-es helyiség üzlet-

nek-irodának kiadó. 06-30/686-3084

Baján Kossuth L. utcában 35 nm 

felújított üzlethelyiség kiadó. Tel.: 06-

30/3400-340

Baja belvárosában (Tóth K. téren) 105 

nm üzlethelyiség és irodahelyiségek 

kiadók. 06-30/477-3266

Baján a Pázmány Péter utcában a 

Vodafone mellett üzlethelyiség eladó. 

Telefon: 06-30/872-46-72 

Jelky téren 70 m2 egybefüggő helyi-

ség, szociális helyiséggel kiadó alkalmi 

áron. Érdeklődni lehet: 06-30/525-

9650

Baja belvárosában kávézó bérleti joga 

eladó. 06-20/93-52-739

Felújított üzlet eladó a Déri sétányon. 

70/376-2739

g É P J á R M Ű

Mtz-50 400.000 Ft, MTZ-550 

750.000 Ft, hárompontos targonca-

torony 100.000 Ft. 06-20/916-6777

Jó állapotú TZ-4K kistraktor hidrauli-

kus utánfutóval eladó. 06-30/9-477-

485, 06-79/361-046

opel Zafira A17 DTH 2012 évjárat, 

megkímélt állapotban eladó, hét sze-

mélyes. 06-70/517-73-77

lada benzin/gáz üzemképes, okmá-

nyok nélkül eladó. 06-70/406-9300

Elektromos motorbicikli eladó Baján. 

06-30/968-91-22

Használt autóját, tehergépkocsiját 

készpénzért megveszem. Üzemkép-

telen, papír nélkül is lehet. Ha kell 

házhoz megyek. 06-20/910-9361, 

20/280-9747

Babettát keresek. 06-30/27-920-72

á l l a t

8 éves mén, sárga sport ló eladó. Ér-

deklődni: +36-70/977-9562

Vörös 3-4 kg-os falusi kakasok el-

adók. 06-30/815-45-36

Holstein-Friz bikaborjú, jelenlegi sú-

lya 140 kg, rendezett papírokkal eladó. 

06-30/397-8-834

Birkák és bárányok eladók. 06-

70/327-8200

napos és előnevelt csibe. Baja, Mo-

nostori út 41. 06-79/326-410, 06-

70/403-97-42

Vörös tojó tyúk, vágnivaló csirke 

eladó! 15 db rendelése felett in-

gyen házhoz szállítjuk! Érd.: 06 70 

519 87 59

nyúlketrecek eladók. 20/515-8195

Eladók néma fehér kacsák. 06-

20/331-00-47

Eladó 2 Stetlandi póni, fehér göbe, 

Zanussi mosógép. 06-70/385-10-50

aranysárga Labrador kiskutyák el-

adók. 06-20/211-16-42

Kedvezményes FEHÉR tYÚK 1.565,-

Ft/db, (3,8 kg) és FEHÉR KaKaS 

540,-Ft/kg, (4,5 kg körüli) áron el-

adók. Érdeklődni: 06-30/256-2385

t á R S K E R E S É S

Kikapcsolódás! 06-70/527-0410

Baja közelében kikapcsolódás, pihe-

nés! 06-20/256-3670

Kikapcsolódás! Telefonszám: 06-

20/962-39-51

34 éves helyes pasi komoly kapcsola-

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

52 éves férfi társat keres. 70/884-9095

46 éves egyedülálló nő társat keres 

komoly kapcsolatra. 06-30/355-9618

Kikapcsolódás Baján! 20/556-27-65

Kikapcsolódás. 06-30/97-21-410

Kikapcsolódás. 06-20/539-18-51

Kikapcsolódás. 06-30/728-02-38

F E l H Í V á S

Megkezdtük a kiszállítást vasár-

naptól-csütörtökig. tomato Pizzé-

ria, telefonszám: 06-79/324-616 

gyógynövény ismertetés, túrával egy-

bekötve. 06-30/976-9-004

nyugdíjasok Otthona nyílik Bajaszent-

istvánon a fő út mellett tavasszal. Je-

lentkezni lehet folyamatosan. Egy és két 

ágyas szobák huszonnégy órás szak-

felügyelet, orvosi ellenőrzéssel várja a 

szépkorúakat. 06-70/883-49-12

t a n F o l Y a M

a Bajai Szakképzési Centrum in-

gyenes 35 órás számítástechnikai 

alapképzéseket (-Első lépések a 

digitális világba, -Önállóan hasz-

nálom az informatikai eszközömet) 

indít Baján a ginoP 6.1.2-15 EU-s 

projekt keretein belül. a képzése-

ket elsősorban azoknak ajánljuk, 

akik meg szeretnének ismerkedni 

a különböző számítástechnikai 

eszközök (PC-k, okos telefonok, 

táblagépek) használatával. az alap-

szintű használat mellett a tematika 

részét képezik a kommunikációs 

alkalmazások is, mint az e-mail, 

valamint az internetes hang- és vi-

deó hívások. a képzések helyi vizs-

gával és tanúsítvánnyal zárulnak. 

a részletes jelentkezési feltételek 

és további információk a http:// 

bajai.szcentrum.hu/felnottkepzes 

honlapon illetve a 06-70/338-51-

91-es telefonszámon.

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)

MaSSzŐR képzés indul április 21/

VEnDÉglátÓS képzés április vé-

gén. oktatási Centrum E-680/14. 

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

Fegyveres önvédelem oktatása Baján. 

Bot, kard, késharc. 06-30/841-8750




