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6500 Baja, Deák F. u. 19/A
(volt gyerekkórházzal szemben, 
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Baja, Táncsics M. u. 7. Tel./fax: 79/324-008  NYITVA: H-P 9-17 h; Szo 9-11 h
Szemvizsgálat:  bejelentkezés: elérhetõségeinkenDr. Andriska Marietta     

www.we inerop t i ka .hu
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észletek az üzletben. Az akció 2018. január 18-tól, ezen belül a készlet erejéig ervényes.

Baja, Mártonszállási út 113.
(megközelítés az Ipartelepi út felől)

Telefon: 06 30 823 5742
06 30 903 6168

Műanyag
nyílászáró
gyártás és kereskedelem

www.bau-ja.hu
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 rodai tapasztalat
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t a ánlan tu unk
 Barátságos irodai k rn ezet
 iatalos csapat

 iemelt bérezés
 ejlődési lehetőség

Pittenauer Zoltán Dr. Pittenauer Zoltán
a d ó s z a k é r t ő ügyvéd, munkaügyi jogász

70/512-0012 70/235-8181

Baja, Déri Frigyes sétány 13., Déri Üzletház 2. emelet

- Könyvelés

- NAV képviselet

- Gazdasági ügyek

- Adóügyek

- Cégügyek

- Munkaügyek

- Polgári ügyek

- Gazdasági ügyek

- Adóügyek
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L i p o O p t i k a é s k i t á r u l a v i l á g !

partner

Dr. Tóth István

Az akció 2018. február 1-től 2018. április 30-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényes.
További részletek üzletünkben.

Baja, Határ u. 93.
BAUFLEX KFT.

LAKBERENDEZÉSI

ÁRUHÁZ BAJA
baja.ruck-zuck

-
70/595-41-33

Az akció 2018. február 8-14-ig ezen belül a készlet erejéig érvényes. A képek illusztrációk.
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Nyitva: H-P: 9 - 18, Szo: 9 - 14, V: ZÁRVA

10%
engedmény

 án el l

ok ment mkötés,
szak ol ozatkötés

el.: - , 1-  a : -8  obil: 0 - 0 -11  
E-mail: cserjesnyomtatvany@gmail.com Webáruház: www.cserjespapir.hu

00 00 00 00
Nyitvatartás: H-P: -18 -ig, Sz.: -1 -ig.

• Bélyegzôkészítés
• Laminálás A2 méretig
• Névjegykártyakészítés, szórólapok 
• Papír-írószer, nyomtatványok

• Leporellók, fénymásolópapírok

• Fénymásolás, nyomtatás

  színesben is A3 méretig

• Spirálozás, iratfûzés

• Esküvôi meghívók
• Ültetôkártyák
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A kép illusztráció.

Bajai gyógyszertár  

e ediáló szakasszisztensi 
végzettséggel rendelkező 

munkatársat keres, 
akár azonnali belépéssel.

Bérezés megálla odás szerint 
 cafetéria

elentkezés: - - -

Ambiciózus gyógyszertári asszisztens
jelentkezését is várjuk, aki az 
e ediáló szakasszisztensi 

tanfolyam elvégzésére vállalkozik.
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Bajai felszámoló szervezet keres a felszámoló szervezet 
munkájában tevékenyen részt vevő munkatársat, 

A kiválasztásnál előnyt jelent gazdasági vagy jogi végzettség, 
hasonló munkakörben szerzett gyakorlat. 

Főbb feladatok:
-  Vezető napi munkájának támogatása, 
  kapcsolattartás ügyfelekkel, hatóságokkal
-  Bejövő, kimenő levelezés intézése, iktatása
-  Cégeljárással kapcsolatos adminisztratív 
  feladatok
-  Felszámolási eljárások koordinálása
-  Hivatali ügyintézés
-  Iratanyagok előkészítése, 
  határidők figyelemmel kísérése
-  Egyéb szervezési, kapcsolattartási, 
  adminisztrációs feladatok ellátása

Elvárásaink:
-  Felsőfokú végzettség
-  Szakmai igényesség, alaposság
-  MS Office professzionális szintű ismerete 
  (Excel, Word, Outlook)
-  Önállóság, együttműködésre való készség
-  Kiemelkedő szervező, kommunikációs, 
  problémamegoldó és rendszerező készség
-  Terhelhetőség
-  Lényeglátó, és lényegkiemelő képesség
-  Precíz, pontos strukturált személyiség

felszámoló-asszisztens
munkakörbe.

Kérem mindazokat, akiknek felkeltette érdeklődését egy új álláslehetőség, 
szíveskedjenek emailben elküldeni szakmai önéletrajzukat 

a felszamoloasszisztens@gmail.com email címre fizetési igény megjelölésével.
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SZABLÁRFUVAROZÁS

Tel.: +36-30/925-3458
+36-30/967-9660

költöztetés, lomtalanítás

Gyógyászati segédeszköz és
orvosi műszer szaküzletek

DENTÁLFIX KFT.DENTÁLFIX KFT.

ORVOSI VÉNYEK BEVÁLTÁSA!

Baja, Táncsics M. u. 9.
(Bácska Áruház utcája)

Tel./fax: 79/425-622
Mobil: 06-30/955-2640

Nyitva tartás: 
hétfő-péntek 8.30-17.00,

szombat 9.00-12.00, 
vasárnap zárva!

Ebédidő: 12.30-13.00 óráig.

Baja, Deák F. u.
és a Czirfusz F. u.

sarok
(Rausch kerékpárbolt mellett)

Tel.: 79/427-721
Nyitva tartás: 

hétfő-péntek 8.30-14.30,
szombat-vasárnap zárva!

Valentin napra
2018. február 2. 

A verseskötetek kaphatók
a Sugóra Ékszerboltban,

az Árkádok alatt.

www.szluha.bajabaratok.hu
szluha.gyula@gmail.com

Uram!
Mindennapi szerelmünket

Add meg nekünk ma;
Hogy legyen, amiért a szívünk lüktet,

S ne süllyedhessünk magányba!
Add, hogy a másért élés:
Életformánkká váljon!

A szeretőn gondoskodó féltés:
Növelje erőnket, s ne bántson!

Add, hogy Párunk örömös tekintetében
Fürösszük arcainkat:

minden nap, s abban a reményben,
hogy ki ad:- azáltal kap:

Sokkal többet!
Hisz a szerető szív letöröl

minden könnyet,
s bár a „bősz” tudat dörömböl

A nagy, busa fejünkben;
Mégis győzzön a szeretet lelkünkben,

s tetteink tükrözzék azt!
Hogy örömöt lelhessünk e világban

És keserveinkre vigaszt!

Dr. Szluha Gyula Antal

D R . B O R S Ó S I L O N A

DUNAKLINIKA
ULTRAHANG MAGÁNRENDELÉS
Baja, Damjanich u. 26. fsz. 3.

radiológus főorvos

Bejelentkezés:
hétköznap 14 órától • 06-20/579-8866 

Rendelési idő: szerda 16-17

Apró figyelmességgel, Valentin napi 
desszerttel, édességcsokorral, 

marcipán rózsaszállal.
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MARCIPÁN ÉDESSÉGBOLT
Baja, Türr I. u. (Nagypostától 100 m-re) Tel.: 79/424-586

FIGYELEM!
Nicopress Bt. (Baja, Darázs u. 17.)

Használtruha üzletünkben

Telefon 79/420-138
Mindenkit szeretettel várunk!
NYITVA: V-H:    K-P: 8-17   Szo: 8-12ZÁRVA
Az akció 2018. február 13-17-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényes!

*

*

LAKÁSTEXTIL VÁSÁR!

BÁLABONTÁS!
2018. február 13-17-ig 

(keddtől-szombatig)

(függöny, lepedő, törölköző)

(kabátok, felső ruhák, nadrágok, 

gyerekruha)
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BAJÁN a
Kossuth L.
utcában,
a Pongó Fotó mellett

(volt Dohánybolt helyén)!

várjuk vásárlóinkat

H-P 6:00-18:00,

SZO 6:00-13:00 

óra között!

Lipóti termékek Baján
  K I Z Á R Ó L A G  
csak itt kaphatók! 

• füstölt lazacos vekni
tonhalas kornspitz• 
góliát kovászos bagettben• 
bajor croissantban:• 

   - serrano sonka
   - prágai sonka
   - füstölt tarja

termékek széles választékban! 

• Pick téli szalámi magvas alapban
rántott hús császárzsemlében  • 
mézes-mustáros natúr csirke • 

   szezámos császárzsemlében
pljeskavica magvas bagettben• 
vital szendvics kornspitzben• 
körözött kornspitzben• 

A szendvicsalapok
tetszés szerint változtathatók.

Salátatálak hússal és 
hús nélküli változatban, ízlés szerint.

Kölestészta:
spagetti,
szélesmetélt

Pékség
és

Kávézó

Facebook: Lipóti pékség Baja

Rendezvényekre, esküvőkre, családi összejövetelekre előrendelést felveszünk!
Telefon: +36 70 386 2628

Már a tálon a sok fánk,
cukorfelhőn
nevet ránk.

Farsangi fánk 
pufóka,

csuda jó az illata!

OREO fánk

Tészták

Himalaya
só

A tudatos táplálkozás reform élelmiszereit is keresse a Lipótinál! 

Chia mag

Útifű 
maghéj

Fruktóz
Eritrit

Eritvia

Gluténmentes 
zabszeletek

Édesítők

Reform
italok

Bulgur

Gabonák,
hüvelyesek BIO 

rizs ital

MákolajSzezám-
olaj

Vidám, finom fánkok a Lipótiból!

Szendvicseink vidámmá, elégedetté teszik a napját!

Újdonság
!

Olajok
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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

Eladó vállalkozásra is alkalmas (orvosi 

rendelő, fodrászat, műköröm és kozme-

tikus szalon, stb.) nagy családi ház sok 

extrával. Lakótelepi lakást beszámítunk. 

06-30/590-2727

Sükösdön kis ház eladó vagy bajai kis 

házra cserélném. Telefon: 06-20/404-

4330

Eladó kétgenerációs családi ház. Tele-

fon: 06-70/215-5435

Vaskúton 2,5 szobás családi ház eladó. 

Érdeklődni 06-20/320-2402

Többgenerációs családi ház eladó Ba-

ján. Telefon: 06-20/270-0136

Házrész eladó Baján. Telefon: 06-

20/270-0136

Eladó Baja központjában fsz. 2 szobás 

lakás. Telefon: 06-20/270-0136

LAKÁSOK, HÁZAK, INGATLANOK BA-
JÁN. www.ingatlanbaja.hu
Családi ház Baja, Bolgár 13. 06-

30/9435-991

Baján a Bem u. 39. szám alatt eladó egy 

teljesen berendezett 99 m2-es földszinti 

lakás, saját kerttel és terasszal, dupla 

fedett parkolóval. Irányár: 25 m, Érd: 

0630/277-8884

Baján ház eladó, 100 nm, 12.800.000 

Ft. 06-70/635-1787

Somogy megyében, Kaposvárhoz kö-

zel, Nagyberkiben 110 m2-es családi 

ház szuterénnel, ház alatti garázzsal, 

ipari árammal eladó. Ir.ár: 9 M Ft, Tel: 

82/423-326

Családi ház eladó Bácsbokodon! 3 szo-

bás, gázfűtéses, tehermentes! Érdeklőd-

ni: 06-20/2698-470

Tanya eladó, kiadó. Víz, villany van. Te-

lefon: 06-70/613-43-22

Baján teljesen leválasztott 90 nm ház-

rész eladó vagy kisebbre cserélhető. 

Róka u. 16. 06-70/2238-780

Ház eladó Sükösd, Horgász u. 19. I.á: 2 

MFt. 06-30/517-0928

Nagybaracskán ház telekáron olcsón, 

rajta az összes közművel, fúrt kúttal el-

adó. Telefon: 06-20/220-6724

Házrész áráért összkomfortos családi 

ház Baján. Telefon: 06-30/459-5993

Eladó Kiskunfélegyházán a Petőfi lakó-

telep legszélén, tóra néző 1 emeleti, 55 

nm-es wimpi típusú lakás. 1 nyílászáró 

kivételével új nyílászárók vannak. Akár 

azonnal beköltözhető. Kiskunfélegyházi 

Haleszi hobbit beszámítunk 500e ft-ig. 

Iá: 12500000Ft. Érd.: +36303462855

Dunafürdőn kétszintes, saját telkes 

nyaraló berendezéssel sürgősen eladó. 

I.á: 1,3 MFt. 06-70/935-4925

Újvárosi emeleti gázkonvektoros két 

szobás lakás, tárolóval eladó. 11,4 MFt. 

06-20/587-6345

Felsőszentivánon tehermentes 2 

szobás családi ház eladó. Telefon: 06-

70/237-7305

F Ö L D  -  K E R T  -  T E L E K

Napelem telep létesítésére alkalmas 2,5 

ha terület eladó. Telefon: 06-30/978-

3960

1,8 ha szántóföld eladó. 06-30/978-

3960

Baján 670 m2 építési telek, közművekkel 

eladó. Telefon: 06-20/514-9688

A L B É R L E T

Lakás kiadó pár napra. 06-30/1969-

848, buvohelybaja@gmail.com

Belvárosi 3 szobás lakás üres állapot-

ban kiadó. 06-70/333-6323

Baján az Ybl sétány 9-ben II. emeleti, 

két szobás lakás kiadó. Érdeklődni: +36-

20/361-5674

Bp 14.ker. albérlet nő részére. Telefon: 

06-30/9435-991

Belvárosban 1 szobás bútorozott lakás 

kiadó 2 havi kaucióval. Telefon: 06-

20/919-8552

Belvárosban 3 szobás, részben beren-

dezett lakás kiadó. Ár: 60.000 Ft/hó + 

rezsi. 06-30/298-1374

Reális áron albérlet kiadó. 06-20/492-

8165

1,5 szobás földszinti, gázfűtéses búto-

rozott lakás kiadó Baján. Telefon: 06-

30/467-0677

Szoba kiadó 1 fő részére. Telefon: 06-

20/358-9143

Baján a Szentháromság tér 5. szám 

alatt egy 2 szobás 75 nm-es és egy 1 

szobás 50 nm-es teljesen felújított la-

kás február 1-jétől kiadó. Érdeklődni: 

06-30/317-8528

Ü Z L E T H E L Y I S É G

Belvárosban 50 nm-es helyiség üzlet-

nek, irodának kiadó. 06-30/686-3084

Keleti körúton raktárhelyiség, állvány-

rendszerrel, 200 db raklap férőhellyel, 

targonca használattal kiadó!! Telefon: 

06-30/622-5253

Belvárosban üzlethelyiség kiadó kedve-

ző áron. Telefon: 06-30/289-4221

Ü D Ü L É S

Jöjjön velünk a Seuso kincsek meg-

nézésére és a Mercedes gyárba vagy a 

Planetáriumba 2018.02.16-án. Utazás 

ára 4.000 Ft/fő + a belépők. Infó: 06-

70/702-2512

K E R E S

Vásárolok régi bútorokat, hastokot, 

gyalupadot, spalettát, szekrényt, asztalt, 

zománcokat, mángorló asztalt, agancsot 

és mindenféle hagyatékot! Palkó, 06-

30/9757-900

Hagyatékból öreg bútorokat, aszta-

lokat, székeket, hokedliket, ládákat, 

padokat, polcokat, hastokokat, gyalu- 

padokat, fateknőket, régi ajtókat, ab-

lakokat, spalettákat,  zsalugátert, bi-

cikliket, motorokat, autókat (roncsot 

is). Dunnákat, párnákat, zománcokat, 

hulladékokat megvásárolok. Ingyenes 

kiszállással. 06-70/6126-025

Üzemképtelen háztartási gépeit ingyen 

elszállítom. Telefon: 06-20/256-7247

Veszek magas áron dunnákat, párná-

kat, mindenféle hagyatékot. Telefon: 

06-20/9192-659

Mindenféle nemzetiségű öreg ruhákat 

vásárolok. Ezen kívűl kasmir kendőket, 

szoknyákat és teljes hagyatékot, korrekt 

áron. Hívjon bizalommal. 06-20/9974-

363 Biszakné

Szarvasagancsot vásárolok korrekt 

áron dísztárgyak készítéséhez. Kizárólag 

öreg agancs kellene. Hívjon bizalommal. 

06-20/9974-363 Biszakné

Szarvasagancsot vásárolok korrekt 

áron dísztárgyak készítéséhez. Kizárólag 

öreg agancsot veszek! Hívjon bizalom-

mal. 06-70/321-5820

Régiség és hagyaték felvásárlás korrekt 

áron! Régi bútorok, asztalok, székek, 

konyhai berendezések, szerszámok, 

disznóvágási eszközök, fateknő, zomán-

cos edények, régi kályhák, festmények, 

faliórák, dísztárgyak, porcelánok. Népi 

kultúra megörzései: zsákok, lepedők, 

méteranyagok, népviseleti ruházat, 

kendők, kiegészítők, stb. RÉNÓ ANTIK. 

Telefon: 06-30/608-3962

Spalettákat, gyalupadokat, öltözőszek-

rényeket, bádogkádakat, fateknőket, 

teljes hagyatékot, régi festett paraszt-

bútorokat, műhelyasztalokat, hastokokat 

vásárolok. 06-30/9556-766 

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépe-

ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, ül-

lőt, CO hegesztőt, műszerészesztergát, 

marógépet, kompresszort, invertert, kis 

gépeket. 0670/624-5475

Megbízható magyar vaskereskedő 
napi magas áron vásárol színesfémet, 
akkumulátort azonnali készpénzfize-
téssel. Telefon: 06-70/775-5466
Üzemképtelen átfolyós vízmelegítő 

gázbojlert vásárolnék. 06-20/256-7247

Keresek „Thomas a gőzmozdony” köte-

teket. Telefon: 06-30/529-4036

1945 előtti katonai fotókat, ruházatot, 

kitüntetést, okiratot, felszerelést kere-

sek. 06-30/318-7176

PÁPAI OTTÓ. Hagyaték, órák, festmény, 

porcelán, toll, nyersbőr, lomtalanítás. 

06-70/388-3822, 06-20/341-6340

Tisztított idei jó minőségű dióbelet 
felvásárolok kis- és nagytételben. 
Telefon: 06-30/399-6459
Szarvasagancsot vásárolok. 06-

70/294-3603

Érem- és bélyegüzlet vásárol fém, pa-

pírpénz, bélyeggyűjteményt, katonai 

jelvényeket, kitüntetéseket, papírré-

giségeket, képeslapokat! Kecskemét, 

Ceglédi út 74. www.krozus.gportal.hu 

+36-20/573-2599

Figyelem gyors pénz!!! Komplett ha-

gyatékot, öreg tollat, ócskavasat, régi 

bútorokat veszek. Lomtalanítást vállalok. 

06-70/396-7393

Hagyatékból öreg bútorokat, aszta-

lokat, székeket, hokedliket, ládákat, 

padokat, polcokat, hastokokat, gyalu- 

padokat, fateknőket, régi ajtókat, ab-

lakokat, spalettákat,  zsalugátert, bi-

cikliket, motorokat, autókat (roncsot 

is). Dunnákat, párnákat, zománcokat, 

hulladékokat megvásárolok. Ingyenes 

kiszállással. 06-70/612-6025

Megvásárolnám üzemképtelen automa-

ta mosógépét, ami 1000 vagy nagyobb 

fordulaton centrifugál. Ár: 500-2500 Ft-

ig. Telefon: 06-20/256-7247

Magyar kereskedő fémhulladékot, ak-

kumulátort, megégett kábelt vásárolna. 

06-30/319-8241

Lomtalanítást vállalok. 06-20/256-

7247

K Í N Á L

Eladó egy keveset használt női vázas 
KONA mountain bike kerékpár extra 
felszereltséggel, megkímélt állapot-
ban. Telefon: 06-70/388-4536
NAVIGÁCIÓ eladás, frissítés. +36-

70/200-1005

Füstölni való fűrészpor házhoz szállítás-

sal! 06-70/332-1934

Akác tűzifa 18000 Ft/m3, hasogatva 

20000 Ft/m3. 06-30/9684-191

Nagy mennyiségű dióbél rendelésre 

eladó. 500 Ft/kg és 1600 Ft/kg közötti 

áron. 06-79/454-132, 06-70/345-2097

Kettő bunda, egy kabát, irha és félbun-

da. Egy kabát eladó. Telefon: 06-79/321-

358

Száraz akác tűzifa kuglizva, hasítva 
26000 Ft/m3, 16500 Ft/m3, 13000 Ft/
m3. Ingyenes kiszállítással, helyszí-
nen köbölve. 06-30/941-1734
Kukorica, zab eladó! 06-30/278-2727

Akác tűzifa, kuglizva, hasítva kapha-
tó 16000 Ft/m3, 13000 Ft/m3, 26000 
Ft/m3 ingyenes kiszállítással. 06-
30/941-1734
Tölgy és kőris fűrészpor eladó, 1200 Ft/

zsák. Telefon: 06-70/589-2898

Új szalagfűrész eladó. 06-70/374-8701

Bejárati ajtó, többfunkciós terményda-

ráló, szőlőprés, szőlődaráló eladó. Ér-

deklődni: 06-20/3236-488

Akácoszlop és szőlő tám eladó, na-

gyobb mennyiségben is. Telefon: 06-

30/6945-810

Borsos tritikálé, zab eladó. Érdeklődni: 

06-30/855-3511

Vegyes, kemény tűzifa. Kőris, eper, 

juhar 18.500 Ft/m3, nyárfa 12.000 Ft/

m3. igény szerint kuglizva. Telefon: 06-

20/385-8878

6 soros SPC vetőgép. Telefon: 06-

70/6373-732

Dióbél, betonkeverő eladó. Telefon: 06-

20/3837-053

Meggy, alma, tölgy, akác tűzifa eladó, 
akár vágva, szállítva. Érdeklődni: 06-
30/605-5365
Eladó elektromos motor, többféle boros-

hordók, építési telek. 06-30/450-0343, 

06-30/932-3358

3 db konvektor 5000 Ft/db, Héra égő 

3000 Ft. Telefon: 325-615

Lucerna széna eladó. Körbálás és kis-

kocka. 06-20/245-2322

Hagyományos mosógép, centrifuga, 

kétágú kitolható alulétra eladó. Telefon: 

06-70/296-7593

Tűzifa! Vegyes, kemény 9500 Ft/m3, 
kályha készre aprítva, szállítással. 
06-20/617-2774
Tűzifa! Vegyes, kemény 9500 Ft/m3, 

aprítva, szállítással. Érdeklődni: 06-

20/5600-971

Tűzifa! Vegyes, kemény 9500 Ft/m3, 
kályha készre aprítva, szállítással. 
06-30/306-8268
Vegyes, kemény tűzifa, házhoz szállítva 

9500 Ft/m3. Telefon: 06-70/676-7816

Extra vastag, hasított, kemény tűzifa 

kiszállítva 9500 Ft/m3. Telefon: 06-

70/626-4863

Eladó 2 db 80x160 cm asztal, 90x90 fél-

köríves zuhanykabin + tálca, gáztűzhely, 

satupad + satu + köszörű, kerti szer-

számok (ásó, lapát), textima varrógép. 

06-70/596-9730

Jenei László festményei megvásárolha-

tók! Érdeklődni: 06-20/9360-449

Bontott nagyméretű tégla eladó. Pucolni 

kell. Telefon: 06-20/9266-076

Eladó bontásra váró cserépkályha gáz 

égőfejjel. Telefon: 06-20/9266-076

Á L L Á S T  K E R E S

Gyakorlott gondozónő idős emberek 

gondozását, ápolását, éjszakai felügye-

letét vállalná. Telefon: 06-70/907-3321

Tisztességes munkát keresek: gépé-

szet, kereskedelem, mezőgazdasg. 06-

70/573-0909

Nyugdíjas nő, heti 3-4 alkalommal 

napi 6 órás munkát keres. Telefon: 06-

70/237-7305

Kézi földmunkát vállalok! 06-20/614-

0713

Kertész szakmával kerti munkákat vál-

lalok. 06-20/260-8738

Á L L Á S T  K Í N Á L

A Külügyminisztérium felhívja a kül-
földi munkára jelentkezők figyelmét, 
hogy saját érdekeik védelmében min-
den esetben előzetesen ellenőrizzék 
a hirdetések valós tartalmát, a mun-
kaügyi központoknál tájékozódjanak, 
hogy bejegyzett magánközvetítőről 
van-e szó, a munkaközvetítőnek ne 
adjanak pénzt és a munkaszerződést 
csak akkor írják alá, ha a tartalmát 
megértették és elfogadják! 
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Az AKCIÓ 2018. 01. 18-tól visszavonásig érvényes.

Dr. Nyirati Gábor
Baja, Alkotmány u. 9.

06 20 / 579 89 45
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Hűtőkamrák telepítése

FUTÓMŰ 
BEÁLLÍTÁS

Használt és új gumik 

3.000,- Ft/db-tól

Baja, Dózsa Gy. u. 157. Tel.: 79/423-670, 30/9857-288
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.ULTRAHANG MAGÁNRENDELÉS

Dr. Fekete Ágnes
Baja, Alkotmány u. 1. 

(Szabadság és Attila u. kereszteződésénél)
00 00 Bejelentkezés: H-P 9 -18 +36-20/560-4626
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Kiskunfélegyházi Hungary-Meat Kft. 

szennyvíz előtisztító telepre keres 

karbantartó, gépkezelő munkakörbe 

műszaki végzettségű és betanított 

munkavállalókat. Jelentkezni lehet a  

jozsef.toth@hungarymeat.hu e-mail cí-

men küldött vagy a Majsai út 30. szám 

alatt a portán leadott önéletrajzzal

Kiskunfélegyházi Hungary-Meat Kft. 

keres műszaki végzettségű munkavál-

lalókat karbantartó, gépkezelő mun-

kakörbe. Villanyszerelő, gépszerelő, 

géplakatos szakképesítéssel rendelke-

ző munkavállalók jelentkezését várjuk. 

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 

jozsef.toth@hungarymeat.hu e-mail 

címen lehet.

Gipszkarton szerelő munkatársat kere-

sünk. 06-20/564-2435

Sükösdi élelmiszer ipari üzem keres 
női munkaerőt szalagmunkára két 
műszakos munkarendbe. Jelentkez-
ni lehet: hétköznap 8.00-16.00 óra 
között a  06 30 6707060 vagy a 06 30 
9439019 telefonszámon.
Péket felveszünk azonnali kezdéssel. 

06-30/6024-255

Jogosítvánnyal rendelkező 40-60 év 

közötti bajai férfi részére heti 2-3 napra 

alkalmi munkát adnék. 06-20/243-5893

Villanyszerelőket alkalmaznánk ki-

emelt bérezéssel. 06-20/454-8083

Ácsot, tetőfedőt keresek hosszútávra, 

bejelentett munkahelyre, jó fizetéssel. 

Érdeklődni: +36-30/9977-836

Állattartó telepre keresek nyugdíjas 

karbantartót! 06-70/3915-937

Állattartó telepre keresek állatgon-

dozókat akár ottlakással! Telefon: 06-

70/3915-937

A Bácska Sütő Kft. keres, bolti eladót szak-

irányú végzettséggel teljes munkaidőre, 

havi munkaidőkeretben. Szakmai tapasz-

talat előny. Jelentkezések a 6500 Baja, 

Keleti krt. 4., vagy a  bacska@bacska.hu  

email címre küldhető be. 

Spanyolországba karbantartó munkára 

keresünk műszaki végzettségű munka-

vállalókat. Villanyszerelő, gépszerelő, 

géplakatos, hűtőgépész szakképesí-

téssel rendelkező munkavállalók jelent-

kezését várjuk. Jelentkezni fényképes 

önéletrajzzal, bérigény megjelöléssel a  

jozsef.toth@hungarymeat.hu e-mail cí-

men lehet.

Szerbiából bükk és akácfa importjá-

hoz keresünk megbízható partnereket. 

woodtrade81@gmail.com

Baján körzeti ápolót felveszünk. Nyug-

díjast is. 06-20/326-6001 érdeklődni 

17-19 óráig

A mezőgazdasági gép és alkatrész 
kereskedelemmel foglalkozó Dorker 
Kft. bajai telephelyére szakirányú 
végzettséggel és gyakorlattal ren-
delkező szervizes kollégát keres. 
Jelentkezési határidő: 2018.02.27. 
Önéletrajzokat az allas@dorker.hu 
e-mail címre várjuk.
Kecskeméti áruszállító cég keres 

sofőröket EU-ban történő munkavégzés-

re nemzetközi gyakorlattal, B kategóriás 

jogosítvánnyal furgonra. Jelentkezni a 

06-70/466-31-60, 06-70/418-14-30 

és a 06-70/377-18-25-ös telefonszá-

mokon, illetve a bito@bitointertrans.hu 

e-mail címen lehet.

REHAB kártyával rendelkező, nem do-

hányzó női munkaerőt keresünk használt-

ruha válogatásra. Jelentkezni fényképes 

önéletrajzzal a dresseruzletek@gmail.com  

e-mail címen.

Fagyizó pultos-kiszolgáló munka-
körbe munkatársat keres. Kezdés: 
március 1. Bérezés alkalmi jogvi-
szonyban szakképzettség esetén 
900 Ft/óra. Fényképes önéletrajzát a  
munka.fagyizo@gmail.com e-mail 
címre várjuk.
Győri munkahelyre targoncásokat, 

anyagraktárba női, férfi munkaerőt és 

párokat is felveszünk. Szállás ingyenes, 

utazást térítünk. Tel.: 06-20/949-3036

Németországba és Dániába keresünk 

munkavállalókat mezőgazdasági terü-

letre: állattenyésztés - állatgondozás 

(szarvasmarha, sertés), traktoros, me-

zőgazdasági gépszerelő, növényter- 

mesztési területre és erdészeti munkák-

ra, ill. betanított munkákra. Tapasztalat 

előny, de egyik helyen sem feltétel. Leg-

alább alap német vagy angol nyelvtudás 

minden helyen szükséges. Jelentkezés: 

06-70/607-0067, www.andreasagro.com;  

szeged@andreasagro.com 

Minker Kft. csapatába keressük fia-
tal, akár pályakezdő munkatársun-
kat fizikai munkára. Önéletrajzokat: 
zsolt@minker.hu
Fémipari szerelési munkához keres 

vezető szerelőt és betanított kollégákat 

bajai vállalkozás. Többnyire vidéki, hete-

lős munkavégzés, jó kereseti lehetőség. 

70/379-1923

Nyílászárók felületkezelésében jártas 

festőt, asztalost és betanított munkást 

keresek Vaskútra. Telefon: 06-20/9217-

499

Bajai telekommunikációs cég, értéke-

sítő munkatársat keres. Elvárásaink: 

jó kommunikációs és problémameg-

oldó képesség, csapatmunka. Amit 

kínálunk: szakmai alap, folyamatos 

képzés, versenyképes fizetés. Jelent-

kezni e-mailben lehet fényképes ön-

életrajzzal és egy motivációs levéllel:  

bajaiertekesito@gmail.com

S Z O L G Á L T A T Á S

TETŐJAVÍTÁS-KÉMÉNYFELÚJÍTÁS, 
FESTÉS, SZIGETELÉS ÉS KŐMŰVES 

MUNKÁK ELVÉGZÉSE HÉTVÉGÉN IS. 

06-70/260-3040

Hidegburkolást, kőműves munkát, 

gipszkartonozást vállalok! Telefon: 06-

20/338-7407

Térkövezést, betonozást vállalok! 06-

20/338-7407

Építőipari munkák vállalása felelős mű-

szaki vezetéssel. Telefon: 06-70/626-

8563

KÜLSŐ SZIGETELÉST, FESTÉST, MÁ-

ZOLÁST VÁLLALUNK GARANCIÁVAL. 

06-30/545-3004

TETŐJAVÍTÁST, KÉMÉNYEK FELÚJÍ-

TÁSÁT, KŐMŰVES MUNKÁKAT VÁLLA-

LUNK. 06-30/609-7091

Angol nyelvoktatás. 06-79/324-498

Padlóvonalon teljes átszigetelés, vert-

falas és régi házak valamint átalakítás. 

35 év tapasztalat, számlaképes. Telefon: 

06-20/237-0780

Szobafestés, tapétázás, gyors, precíz 

munka garanciával, kedvező áron. +36-

20/267-1710

Ternák Márton tetőfedő bádogos. Új 
tetők, teraszok, féltetők készítése, 
csatornarendszerek kiépítése. La-
postető szigetelése, pala és cserépte-
tők, épületek, homlokzatok tisztítása, 
mosása magasnyomású vízzel. Tele-
fon: +36-30/958-2331, +36-70/330-
6152, 79/427-776
Burkolást, kőműves munkát vállalok. 

+36-30/3747-655

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
TEHERTAXI, BÚTORSZÁLLÍTÁS, KÖL-

TÖZTETÉS. Telefon: +36-20/938-3315

Költöztetés, bútorszállítás. Érd: 06-
79/321-413, +36-20-971-6593. Baja, 
Dózsa György út 97. alá költöztünk!
FÜRDŐKÁD ZOMÁNCOZÁS KÍVÁNT 

SZÍNBEN, GARANCIÁVAL! Telefon: +36-

30/9982-485

Lapostető szigetelés 20 év szakmai ta-

pasztalattal, 10 év garanciával. Molnár 

Miklós, 06-20/317-6503

Bádogos, tetőfedő brigád munkát vállal. 

06-20/317-6503

A U T Ó B É R L É S ! ! !  
Kis fogyasztású, megbízható autók már 

napi 3.500 Ft-tól, kaució nélkül. Telefon: 

+36-20/340-4169

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 0-24-ig! BON-
TÁS NÉLKÜL GARANCIÁVAL! CSATOR-
NABEKÖTÉS! GYORS KISZÁLLÁSSAL, 
HÉTVÉGÉN ÉS ÜNNEPNAPOKON IS! 
Vezetékes telefonról 06-20/383-9040
Térkövezést, betonozást vállalok. +36-

70/372-4575

Opel Vivaroval munkát keresek.1,2 t 
terhelhetőségű száraz vegyiáru szál-
lítás 100 Ft/km, ugyanitt bérelhető is. 
Telefon: 06-30/399-6459

Burkolást, szobafestést vállalok! 06-

30/373-1767

Redőny készítés, teljes körű javítás, 
gurtni csere, akár hétvégén is. 06-
30/919-0446
Fémipari, lakatos munkák magasban, 

veszélyes fák kivágása ipari alpin tech-

nológiával. Pallós Barna ipari hegymászó 

vállalkozó. Érdeklődni lehet: 06-20/323-

8374
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Redőny Doktor! Redőnyök javítása, újak 

készítése, garanciával. Hétvégén is. 06-

20/299-2233

Ingyenes lomtalanítás. 06-70/294-

3603

T E H E R A U T Ó B É R L É S !  
3,5 t össztömegű dobozos kisteherau-

tó, kulturált raktérrel és magyarországi 

pályamatricával bérelhető. Telefon: 06-

20/340-4169

B É R A U T Ó !  
Komfortos, dízel kombi Laguna hosz-

szútávon bérelhető, havi 100.000 Ft. 

Telefon: 06-70/261-0774

Lomtalanítást vállalok. Telefon: 06-

20/256-7247

Tetőszigetelés, tetőfelújítás, tetőmo-
sás, kúpkenés, kémény javítások, kő-
műves munkák elvégzése, hétvégén 
is. 06-20/354-4495
Kézi földmunkát vállalok! 06-20/614-

0713

Gurtni csere, új redőny készítése, fare-

dőny javítás hétvégén is, gyors precíz 

munka. Telefon: 06-30/735-0746, 06-

70/227-6273

G É P J Á R M Ű

Üzemképtelen motorját megvásáro-

lom, ár megegyezés szerint. Telefon: 

06-70/866-1463

Megunt használt autóját megvásárolom, 

kp. fizetés. Telefon: 06-70/288-5186

Á L L A T  
Eladó kocsis ló, két hasas koca, egy kan 

disznó. 06-70/385-1050

Malacokat vásárolnék! 06-20/236-

3455

SHI-TZU kiskutyák eladók Baján. 06-

20/536-1983

Hízó félbehasítva eladó. 06-20/342-

5635

Egyszer ellett selejt anyadisznó eladó. 

06-30/548-2376

330 kg-os hízott sertés eladó. Telefon: 

06-30/978-3960

Kis súlyú hízó és választási malacok el-

adók. Telefon: 06-20/391-3403

Hízók eladók. Csere is érdekel tűzifára. 

Érdeklődni:06-30/948-4141

Hízó eladó sürgősen. 06-30/788-5664

Eladó 2 db 120 kilós vad keverék hízók. 

U.i: 2 db törpe spicc olcsón. 06-20/211-

1642

Süldők, kan disznó, kakasok eladók. 

06-70/583-6972

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 650 

Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

24 hetes, szabadtartású tojótyúkok 

eladók. Ingyenes kiszállítás. Tel.: 06-

20/502-2565; 06-70/269-5905

T o j ó t y ú k  e l ő j e g y e z h e t ő  a  

www.facebook.com/baromfifutar ol-

dalunkon.Most 50Ft/db kedvezményt 

adunk! Kupon: baromfi50

Tojótyúkok (jó tojás hozammal) 580 
Ft/db eladók! Érd.: 06 70 518 21 21

Kissúlyú hízók eladók, 400 Ft/kg. 06-

70/425-8275

Texán galambok eladók Baján. Telefon: 

06-20/3938-688

Csirke, kakas, kacsa, szabadtartású 

vörös tojótyúk, tojójérce, 3 hét múlva 

tojnak, rendelhető. Kérésre felpucoljuk. 

Érdeklődni a 06-20/540-7480-as tele-

fonszámon

Malacok eladók. Érdeklődni: 06-

70/321-1050

V Í Z I J Á R M Ű

Csónakok, csónakmotorok sürgősen 

eladók. 06-70/935-4925

T Á R S K E R E S É S

Kikapcsolódás (Baján)! Telefon: 06-

20/556-2765

Kikapcsolódás! Telefon: 06-70/313-

5220

Fiatalos hölgyet keresek, 50-es férfi. 

06-30/675-7317

Független középkorú férfi megismer-

kedne 40 év körüli hölggyel. Telefon: 

06-70/266-8750

Magányos idős bajai asszony vagyok. 

Szeretnék egy idős bajai férfit barátnak, 

tiszta, becsületes, 170-180 cm magas-

ságig. Telefon: 06-20/267-8119

Tartós kapcsolat reményében keresek 

hölgyet. A tánc és az élet szeretete előny. 

06-70/573-0909

Kikapcsolódás. Telefon: 06-20/962-

3951

Új kikapcsolódás. 06-20/4739-231

F E L H Í V Á S

Baján hamarosan nyíló magánotthonba 

várjuk szépkorúak, illetve hozzátartozók 

jelentkezését. Bővebb felvilágosítás: 06-

30/724-8320 telefonon

Egyedül élő nyugdíjas hölgyeket, 
urakat keresek, aki aktív életet sze-
retne élni családias légkörben, sze-
retetben. Kölcsönös összefogással 
tudjuk széppé tenni az életet. Hívjon 
bizalommal. Telefon: 06-20/566-9700
Ha szeretne korrekt áron megválni régi-

ségeitől, megunt tárgyaitól, akár teljes 

lomtalanítással hívjon bizalommal. Ér-

deklődni lehet: Biegl, 06-30/687-7700, 

biegl@t-email.hu

T A N F O L Y A M  
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-

rász, Pincér, Vendéglátásszervező, Ven-

déglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 

Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 

06-70/637-4750. www.minervakft.hu 

(E-000909/2014/A001-A011)

GYÓGYÍTÓ KÉPZELET (Simonton) tréning 

és stresszkezelő tréning gyermekeknek, 

felnőtteknek (Williams és tudatos jelen-

lét). Dr. Gyulai Éva 06-20/577-9707

KÉPZÉS INDUL: Dajka, Műkörömépítő, 
Gyermek ifjúsági felügyelő, Szociális 
gondozó. Oktatási Centrum E-680/14. 
Tel.: 79/322-629
BOLTI ELADÓ képzés indul 4hónap 

x 25eFt/hétvégén. Oktatási Centrum 

E-680/14. Tel.: 79/322-629, 30/370-4185

SZEMÉLY VAGYONŐR képzés in-
dul február 23-án 16 órakor 3hó-
napx 27eFt .  Ok tatás i Cent rum  
www.oktatasi-centrum.hu. 70/331-
4406 
TARGONCÁS/NEHÉZGÉPES képzés 

indul március 9-én 4 óra 2x23eFt/

2x28eFt. Oktatási Centrum E-680/14. 

Tel.: 79/322-629, 30/370-4185

UTOLSÓ LEHETŐSÉG SVÉD MASSZŐR 
képzés indul 3hónapx17eFt hétvégén. 
Oktatási Centrum E-680/14. Tel.: 
79/322-629, 30/370-4185
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