






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

LAKÁSOK, HÁZAK, INGATLANOK 
BAJÁN. www.ingatlanbaja.hu

Baján, Kiscsávolyban családi ház 
eladó. 06-20/559-6412, 06-20/385-
0062

Nagybaracskán 4 szobás központi 
fűtéses ház eladó. Érdeklődni lehet: 
06-70/520-1063

Alvégen házrész eladó. 06-30/651-
9296

Szegeden a belváros közepén igé-
nyesen felújított 50 nm-es 2 szo-
bás lakás, a hozzátartozó pincével 
eladó. Ir. ár: 21,5 MFt. Érdeklődni: 
+36-30/900-6080

Eladó összkomfortos családi ház 
Bácsborsód központjában. Kedvező 
áron! 06-30/820-0728, 06-30/3361-
630

Ház eladó Bácsbokodon. Telefon: 
06-70/316-1175

Kis családi ház eladó vagy csak 
bajai kis házra cserélném. Érdeklőd-
ni: 06-20/404-4330

Baja belvárosban 1,5 szobás, föld-
szinti, 71 nm-es lakás garázzsal 
eladó. 06-30/676-1024

Barán 2 szobás lakás. Érdeklődni: 
06-20/579-2914

Családi ház eladó. Érdeklődni lehet: 
06-79/323-085, 06-30/523-7441

Alvégen külön leválasztott házrész 
eladó vagy elcserélhető.  06-20/3236-
488

3 szoba összkomfort + garázs eladó 
Baján. 06-70/626-8563

Nagybaracskán régi típusú vas-
tag falú családi ház eladó, állattar-
tóknak igen alkalmas. Istálló is van. 
06-79/361-046, 06-30/5362-788 

Ybl sétány I. em. 2 és fél szobás felújí-
tandó lakás eladó. 06-30/325-8804

Újvárosban I. emeleti, 2 szobás 
panellakás eladó.  06-30/475-6750

Baján Józsefvárosban, 3 szobás csa-
ládi ház eladó, 16,5 MFt. Érdeklődni: 
06-20/253-5855

Keresek Baján, Újvárosban, 2-2,5 
szobás lakást 1. em-ig készpénzes 
vevőmnek. Tel.: +36-70/3349-443, 
Czakó

Német partnereim részére kere-
sek családi házat, tanyát, nyaralót. 
30/282-9225.

Tataházán ház eladó, 800.000 Ft! 
Érdeklődni lehet 06-20/240-5568 
telefonon.

3,5 szobás családi ház eladó Fajszon. 
Érdeklődni: 06-30/435-6124

Sükösdön 3 szobás családi ház 
felújításra szorul. Áron alul eladó. 
06-70/866-3256

F ö L d ,  T E L E K

Fiatal gazdálkodó Gara környékén 
kisebb földterületet vásárolna, bérel-
ne. Ószőlő-Káposztás kert is. Szűcs 
Péter, 06-30/278-2727

Szántóföldet bérelnék Baja és von-
záskörzetében. 06-20/625-8021

Bátmonostoron 1 hektár szántó el-
adó. Érdeklődni lehet a 06-30/993-
4685 telefonon.

Nagybaracskán jó fekvésű építési 
telek olcsón eladó. 06-79/361-046, 
06-30/5362-788 

A Szegedi út mellett kereskedelmi, 
szolgáltató (GKSZ) besorolású föld-
terület eladó 2400 nm. 06-79/325-
605, 06-20/335-0024

Vaskút külterületén 1 HA bekerített 
terület, faházzal eladó. 06-70/371-
6939

A L B é r L E T

Bp. 14. ker. albérlet kiadó.  Telefon: 
06-30/9435-991

Baján másfél szobás, bútorozott, 
külön bejáratú házrész fiatal pár 
részére február 25-től kiadó. Tele-
fon: 06-70/652-5124 

Baján a Kígyó utcában 90 nm-es 
bútorozatlan lakás, hosszútávra 
kiadó. 06-30/645-1955

Kiadó Baja belvárosában 95 nm-es 
bútorozatlan lakás. 2 havi kau-
ció szükséges. Érdeklődni lehet: 
+36-70/334-0295

Újvárosban 1 szobás lakás kiadó. 
Érdeklődni: 06-70/333-6071

Kiadó Baja belvárosában 60 nm-es 
bútorozatlan lakás. 2 havi kau-
ció szükséges. Érdeklődni lehet: 
+36-70/334-0295

Baján a Szabadság úti postánál két 
szobás bútorozott földszinti lakás 
hosszútávra kiadó. 06-70/387-0676

Egyszobás lakás kiadó. Érdeklődni 
lehet: 06-30/592-4988

Kiadó szépen berendezett egyszo-
bás lakrész a vasút közelében hölgy 
részére. 06-70/210-6450

G A r Á z S

Garázst vennék, Baja, Kígyó u. 27/B 
épületben. Tel.: 06-20/9210-577

Ü z L E T H E L Y I S é G

Bútorozott, 16 nm-s irodahelyiség 
kiadó, jó parkolási lehetőség. Tel.: 
06-70/233-3689, 06-70/622-9228

Baja területén udvarral rendelkező 
ingatlant bérelnénk nem lakás céljá-
ra. Érdeklődni: 06-30/392-7665

Szeremlei élelmiszerüzlet tel-
jes berendezéssel kiadó. Érdek-
lődni lehet a 06-30/677-5789, 
06-30/677-5786 telefonokon.

Működő pékség Baja vonzásában 
áron alul eladó. 06-70/866-3256

K E r E S

Szarvasagancsot vásárolok.  Érdek-
lődni lehet a 06-70/294-3603 tele-
fonszámon.

Vásárolok régiséget, hagyatékot 
lomtalanítással is. Érdeklődni lehet: 
Biegl György, Tel.: 06-30/687-7700, 
biegl@t-email.hu

Veszek magas áron dunnákat, pár-
nákat. Mindenféle hagyatékot. Tele-
fon: 06-20/9192-659

Könyvet, könyvhagyatékot keresek. 
06-70/455-4758

Gázpalackot vásárolnék /oxigén, 
acetilén, PB, stb./ Tel.: 06-20/259-
8656
dunnákat, párnákat 23.000 Ft/kg-
ért, örökséget hagyatékból, ócska-
vasat vásárolok. Ingyenes kiszállás! 
06-20/253-7010

Korrekt áron keresek! Régi ruhás-
szekrényt, konyhaszekrényt, fatek-
nőket, gyalupadot, disznóvágási asz-
talt, régi konyhai berendezést, por-
celánokat, tányérokat, zománcos 
edényeket, festményeket, népvise-
leti ruhákat, alsószoknyákat, felső-
ket, vállkendőket, lábbeliket, berli-
nereket, díszeket, szalagokat, hagya-
tékból maradt ruhákat, métervász-
nat, lepedőket, ágyneműket, teljes 
hagyatékot. Tel.: 06-30/608-3962 
Rénó Antik

K í N Á L

Eladó egy keveset használt női 
vázas KONA mountain bike kerék-
pár rengeteg extrával. A kerékpár 
megkímélt állapotban van! Telefon: 
06-70/388-4536

NAVIGÁCIÓ eladás, frissítés. Telefon: 
+36-70/200-1005

Kukorica, árpa eladó. 06-30/278-
2727
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K í N Á L

Kukorica, búza eladó. 06-70/376-
7294

Száraz akác tűzifa kuglizva, szállít-
va 29.000 Ft/m3, nyár tűzifa 16.000 
Ft/m3, szállítva. Érdeklődni lehet: 
+36-70/222-5078 (AA6086527)

Körbálás lucerna széna eladó. 6000 
Ft/db. 06-70/374-9027

50 db vászonzsák. Érdeklődni lehet: 
06-70/398-1859

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). Tel.: +36-70/661-
6539 (AA6086527)

Vetőmagburgonya, colos fóliacsö-
vek, FC-21-es gázkazán, vízmele-
gítő, fűtéselosztó, kiegyenlítő tartá-
lyok, csapok, csövek, gázkonvek-
tor, 1 tagú kerti gyűrűshenger eladó! 
06-79/321-854

Tölgy és bükk vegyes, kemény 
tűzifa 11000 Ft/m3. Hasítva, szál-
lítással. Telefon: 06-30/306-8268 
(AA5999451)

Lucerna eladó. Érdeklődni lehet a 
06-30/887-9354 telefonon.

Vegyes, kemény tűzifa 11000 Ft/
m3. Hasítva, szállítással. Telefon: 
06-20/617-2774 (AA5999451) 

Vastag hasított cser-tölgy 11000 Ft/
m3, kalodázva 15000 Ft/m3. Telefon: 
06-20/920-3326 (AA5996245)

Extra vastag, hasított, kemény tűzifa 
kiszállítva 11000 Ft/m3. 06-70/626-
4863 (AA5996245)

Varrógépek eladók. Érdeklődni lehet: 
06-79/323-085, 06-30/523-7441

Nagy kutyaház eladó. 06-79/428-875

Kettő fagyasztó, 1 Naumann varró-
gép, 2-es fa létra, újszerű férfiöltöny 
eladó. 06-79/573-327

Termelői bor, 200 Ft/l. Érdeklődni 
este: 06-20/248-1175

Csapdák eladók: görény, nyest, pat-
kány. 06-30/308-4190

Kukorica, tritikálé, napraforgó házhoz 
szállítás. 06-70/332-1934

Széna, szalma eladó. Érdeklődni: 
06-70/327-8200

érett marhatrágya eladó szállítva 
Baján.  06-20/442-6680

Parapettes gázkonvektor eladó, csö-
vekkel. 06-20/442-6680

Eladó szobakerékpár, zuhanytálca 
(új), 2 lapos gáz főzőlap, kis mére-
tű mosdókagyló, csappal. Érdeklőd-
ni: 06-30/435-6124
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Kukorica eladó. 06-79/361-371

Bontott hullámpala eladó Sükösdön. 
06-30/9684-191

Á L L Á S T  K E r E S

C-E jogosítvánnyal munkát vállalok. 
Nyugdíjas, nem hetelős. Telefon: 
06-70/340-2663

Mérlegképes könyvelő 10 éves gya-
korlattal munkát keres. Érdeklődni: 
06-20/3300-069

Takarítást, vasalást vállalok. Érdek-
lődni: 06-70/705-3451

Egyedül álló idős gondozását vál-
lalnám saját otthonában is, lehető-
leg Baján vagy környékén. Érdeklőd-
ni: 06-30/820-0728 vagy 06-30/336-
1630

Mindenféle női munkát, takarítást 
vállalok. 06-70/2084-887

Takarítást vállalok. Érdeklődni lehet: 
06-30/389-7793

Á L L Á S T  K í N Á L

A Külügyminisztérium felhívja a kül-
földi munkára jelentkezők figyel-
mét, hogy saját érdekeik védelmé-
ben minden esetben előzetesen 
ellenőrizzék a hirdetések valós 
tartalmát, a munkaügyi központok-
nál tájékozódjanak, hogy bejegy-
zett magánközvetítőről van-e szó, 
a munkaközvetítőnek ne adjanak 
pénzt és a munkaszerződést csak 
akkor írják alá, ha a tartalmát meg-
értették és elfogadják!
Bővítés miatt a Minker Kft. csapatá-
ba kollégákat keresünk hosszútáv-
ra kivitelező és szerviz csapatunkba 
Bajára. Feladatok: klímaberendezé-
sek, hőszivattyúk telepítése, üzemel-
tetése, szervizelése. Előny, de nem 
feltétel: villanyszerelő, fűtésszerelő 
tapasztalat, végzettség. A munkához 
szükséges betanítást, képzést bizto-
sítjuk. Amit kínálunk: stabil, hosszú 
távú munkalehetőség, folyamatos fej-
lődés, bejelentett munkaviszony, kor-
rekt jövedelem. A fényképes önélet-
rajzokat várjuk a zsolt@minker.hu 
e-mail címre.

Hidegburkolókat felveszünk azonnali 
kezdéssel, kiemelt bérezéssel. Tele-
fon: 06-70/636-9498 NoLa Build

Víz-gáz-fűtésszerelőt keresünk kie-
melt bérezéssel. Érdeklődni lehet: 
06-30/180-8727 NI-PA-GÉP Kft.

Nemzetközi gépkocsivezetőt kere-
sünk, C, E kategóriás jogosítvány-
nyal. Hétvége itthon. Érdeklődni 
lehet a 06-30/536-0010 telefonon. 
Rigó Zsuzsa

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipa-
ri multi keres betanított munkakör-
be, biztonsági öv összeszerelő kol-
légákat sopronkövesdi gyárába, 3 
műszakos munkarendbe. A szállás 
és a bejárás megoldott. Kiemelke-
dő bér mellett, 13. havi fizetést, pré-
miumot, cafeteria-t, bérelőleget is 
biztosítunk. Érd.: 06-70/600-9021 
-JOBmotive Kft.-

Bajáról és környékéről keresünk 
szak és segédmunkásokat közmű 
és mélyépítés területén. Hozzáér-
tés nem feltétel. Esetenként vidéki, 
de nem ott alvós munkára. Érdek-
lődni: 06-30/392-7665 D-R Közmű-
építő Kft. 
Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyu-
gat-magyarországi (Győr, Mosonma-
gyaróvár és Sopron környéki) autó-
ipari és fémipari nagyvállalatok állás-
ajánlataiból válogathatsz (betanított, 
lakatos, targoncás, CNC-s, hegesztő, 
stb.), ahol kiemelt bérezést, ingye-
nes szállást, utazást, valamint bér-
előleget és hosszú távú munkát 
biztosítunk. Érdeklődni 8-20 óráig 
a 06-70/639-9920 telefonszámon 
-JOBmotive Kft.-

Gipszkarton szerelő munkatársat 
keresünk. Telefon: 06-20/564-2435 
Kézműves-sziget Kft.
Győri fémipari partnerünkhöz kere-
sünk betanított munkás, géplaka-
tos, CNC-gépkezelő, autószerelő, 
villanyszerelő munkakörbe dolgo-
zókat. Amit biztosítunk: versenyké-
pes fizetés, cafeteria, szállás, mun-
kába járás, hazautazási támogatás, 
bérelőleg. Telefon: 06-70/415-9021 
-JOBmotive Kft.-

Hivatalos tgk. vezetőt keresek alkal-
mi munkára. 06-20/9274-471 Pro-
fi Seeds Kft.

Asztalost, betanított munkást 
és felületkezelésben jártas festőt 
keresek. Telefon: 06-20/9217-499 
Vaskút-Fenster Kft.

Péket, takarítónőt, eladót felveszek 
azonnali kezdéssel! 06-30/6024-255 
DOO EDOR KFT. 

Festésben, hőszigetelésben jártas 
szakembert keresek azonnali kez-
déssel. 06-30/566-7766 Lovászi 
Zsolt E.V.

Az FBH-NP Nonprofit Kft. hulladék-
szállító gépjárműre rakodót keres, 
azonnali munkakezdéssel. Jelent-
kezési feltétel: 8 általános, jó fizi-
kai erőnlét. Jelentkezéseket: a 
szallitmanyozas@fbhnpkft.hu vagy a 
+36203368383 lehet. 

Baján hölgy részére, lehet leszázalé-
kolt is, részmunkaidős irodai munkát 
adnék. Feltétel: számítógép kezelői 
gyakorlat. Telefon: 06-20/243-5893 
Szántói Magdolna

Ács és tetőfedő mellé B-s jogosít-
vánnyal rendelkező betanított vagy 
segédmunkára keresek jelentkezőt. 
Székhely: Sükösd. Marusa József. 
Érdeklődni: 06-70/381-0579

építőgép javításban is jártas autó-
szerelőt keresünk! Érdeklődni lehet: 
06-30/378-7750 Csanád-Trans Kft.

„E” kategóriával nemzetközi gépko-
csivezetőt keresek Sprinter autószál-
lító kisszerelvényre. Bajai indulás, 
minden hétvége itthon. Csatai Csaba, 
Érdeklődni: +36-30/857-1000

zöldség-gyümölcskereskedésbe 
raktári dolgozót keresünk „B” kat. 
jogosítvánnyal. Jelentkezni szemé-
lyesen: Baja, Keleti körút 13. Zöld-
Fruit Kft.

Azonnali kezdéssel keresünk szo-
bafestőt, mázolót, villanyszerelőt.  
+36-20/394-7310. Beko Sziget Kft. 

Szobafestőt vagy szobafestő segéd-
munkást zömmel bajai munkára felve-
szek! 06-20/917-1724 Genál László

Nikkel Kereskedőház Kft. gépkocsive-
zetői gyakorlattal rendelkező, műsza-
ki középfokú végzettségű, férfi mun-
katársat keres áruszállítói, raktárosi 
munkakörbe.  Fényképes önéletrajzo-
kat a következő címre kérjük: Nikkel 
Kereskedőház Kft. 6500 Baja, Dózsa 
György út 10 vagy nikkel@nikkel.hu.

Bajai élelmiszerüzletbe számító-
géptudással szakképzett eladót 
felveszünk. Tel.: 06-30/677-5795, 
06-30/677-5789, 06-30/627-5902  
ÁFÉSZ ZRT. 

Alkalmi munkához keresek embe-
reket. Lakatos Ibolya, Telefon: 
06-30/788-5664 

Burkolásban jártas kollégát kere-
sek, jól bevált ausztriai céghez Baja 
környékéről, autó - szerszám szük-
séges. 06-20/472-5650, Stefán 
János

zöldségeshez férfi, női munkaerőt 
hosszútávra felveszek! 06-30/592-
3217 Kókai Kitti 

A bajai don Pepe étterem ételkiszállí-
táshoz pizza futárt keres. Érdeklődése-
ket személyesen a helyszínen (Gráná-
tos utca 11.) vagy a 06-30/456-4360 
telefonszámon várjuk. Triplas Kft.

A bajai don Pepe étterem szakács/
pizza-szakács munkatársat keres. 
Érdeklődéseket személyesen a hely-
színen (Gránátos utca 11.) vagy a 
06-30/456-4360 telefonszámon vár-
juk. Triplas Kft.

Bajai Dialízis Központ, takarító mun-
katársat keres. Érdeklődni munkaidő-
ben 8-14 óráig, 06-20/216-0589

Bajai segédmunkást keresek! Tele-
fon: 06-20/9739-432 VIXTON BT.

Bajai lakhelyű munkatársat kere-
sünk gáz és villanymérők leolvasá-
sára. Feltételek: bajai lakhely, jogo-
sítvány, magángépjármű, jó kommu-
nikációs készség, megbízható-ság, 
terhelhetőség. Nyugdíjasok, rokkant-
nyugdíjasok jelentkezését is vár-
juk. Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal a következő email címen: 
allashirdetes-baja@dlkft.hu. Leol-
vasás Koordináló Kft.

Kőműveseket és segédmunká-
sokat keresek Bajai munkahelyre 
azonnali kezdéssel. Boskó-Ház Kft. 
Érdeklődni: 06-30/277-8884

SOFŐrT keresünk NYERGES BIL-
LENCS AUTÓRA. Érdeklődni lehet 
a 06-70/418-1088 telefonszámon.
Euro-Go Transline Kft.

Egyéb takarítási munkára férfi segéd-
munkásokat keresünk Bajáról vagy 
környékéről. Kiemelt bérezés. Heti 5 
nap munka, hétvége szabad. Orszá-
gos munkavégzés, az utazás is fizet-
ve. Munkaruha, prémium. Bejelen-
tett teljes vagy részmunkaidős mun-
kaviszony. B kategóriás jogosítvány, 
jó fizikum előny. Jelentkezéseket a 
+36-83/312-152-es telefonszámon 
várjuk hétköznap 9:30-17:00 óráig. 
Grain Service Hungary Kft.



Bajai székhelyű, 2000 ha-on szán-
tóföldi növénytermesztéssel foglal-
kozó mezőgazdasági cég (Jabba 
Kft.) keres munkatársat agronómus 
munkakörbe. Feladatok: növényter-
mesztési munkák tervezése, mun-
kafolyamatok szervezése, irányítá-
sa, növényvédelem szakirányítása, 
nyilvántartások vezetése. Elvárá-
sok: felsőfokú szakirányú végzett-
ség, gyakorlati tapasztalat szántó-
földi növénytermesztésben, számí-
tógép kezelői ismeretek, B kategó-
riás jogosítvány. Fényképes önélet-
rajzokat a telephelybaja@gmail.com 
e-mail címre várjuk.

A Séf Abc-be raktáros munka-
körbe, férfi munkaerőt felveszünk. 
Jelentkezni a Séf Abc-ben, fény-
képes önéletrajzzal lehet. Talamilk 
Kft.

Kecskeméti áruszállító cég keres 
sofőröket EU-ban történő munka-
végzésre nemzetközi gyakorlat-
tal, B kategóriás jogosítvánnyal fur-
gonra. Bérezés: km-, hétvégi pénz, 
üzemanyag megtakarítás. Minimum 
nettó 270.000 Ft/hó. Jelentkezni a 
06-70/418-14-28-as telefonszámon, 
illetve a bito@bitointertrans.hu e-mail 
címen lehet. Bitó Intertrans Kft.

dunai hajózási társaság, hosszú táv-
ra, hajós végzettséggel munkatársa-
kat keres. Érdeklődni munkaidőben 
a 20/420-9400 telefonszámon vagy 
az info@kavicsker.hu e-mail címen. 
Kavics-Ker Kft.

S z O L G Á L T A T Á S

Veszélyes, nem dönthető fák kivágá-
sa. 06-70/371-1146

Szobafestés, tapétázás, gyors, pre-
cíz munka, garanciával, kedvező áron. 
+36-20/267-1710

Angol nyelvoktatás. Érdeklődni lehet 
a 06-79/324-498 telefonon.

dUGULÁSELHÁríTÁS, vízszerelés! 
06-20/9739-432

Vízszerelés, villanyszerelés, redőny-
javítás! 06-20/9739-432

TETŐÁTrAKÁS-TETŐSzIGETE-
LéS, KÉMÉNYFELÚJÍTÁS-KŐMŰVES 
MUNKÁK ÉS TELJESKÖRŰ INGAT-
LANFELÚJÍTÁS HÉTVÉGÉN IS. INGYE-
NES FELMÉRÉSSEL. Érdeklődni lehet: 
06-70/354-7171

FÜrdŐKÁd FELÚJÍTÁS KÍVÁNT SZÍN-
BEN, GARANCIÁVAL! Érdeklődni lehet: 
+36-30/998-2485

dUGULÁSELHÁríTÁS 0-24-ig! BON-
TÁS NÉLKÜL GARANCIÁVAL! CSA-
TORNABEKÖTÉS! GYORS KISZÁL-
LÁSSAL, HÉTVÉGÉN ÉS ÜNNEP-
NAPOKON IS! Vezetékes telefonról 
06-20/383-9040

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

T E H E r A U T Ó B é r L é S !  
3,5 t össztömegű dobozos kisteher-
autó, kulturált raktérrel és magyaror-
szági pályamatricával bérelhető. Tele-
fon: 06-20/340-4169

Hűtőkocsi bérelhető! (Rendezvények-
re) 06-20/591-4420

Visszfuvar Budapestről! Érdeklődni 
lehet: 06-20/591-4420

Kertész szakmával metszést, tel-
jes kerti munkát vállalok. Érdeklőd-
ni lehet: 06-20/260-8738

rEdŐNY JAVÍTÁS, GURTNI CSE-
RE AKÁR MÉG MA. FA-MŰANYAG 
REDŐNY, SZÚNYOGHÁLÓK, RELU-
XÁK GYORSAN,MEGBÍZHATÓAN! 
06-30/676-1989

Autószerelés, kipufogó szerviz, műa-
nyaghegesztés rövid határidővel, új 
szerelővel. El-Bonti Kft. Érdeklődni 
lehet: 06-30/946-7354

Ácsmunkát vállalunk. Tetőjavítás, 
tetőfelújítás, új tető, garázsok, ker-
ti kiülők, gipszkartonozás. Telefon: 
06-70/389-2424

Autóbérlés. k3trans. Érdeklődni lehet 
a  06-70/674-4420 telefonon.

régi és új házak, lakások villany-
szerelését, korszerűsítését vállaljuk. 
Telefon: 06-30/2890-757

redőny készítése és javítása. Gurt-
nik cseréje garanciával és számlá-
val! 06-70/546-4742

Veszélyes vágást, gyérítést és felpu-
colást vállalok. 06-20/590-4305

Elmondom az élete sorsát. Érdeklődni 
lehet: 06-70/620-2702 telefonon.

Teljes körű ingatlan felújítást válla-
lunk rövid határidővel, ingyenes fel-
méréssel. Telefon: 06-20/480-5906, 
06-20/420-9347 

Utólagos falszigetelés, gépi falvá-
gásos technológiával. Érdeklődni: 
06-20/324-7201

KOVI ablak, ajtó, redőny szerviz! Gurt-
ni csere. 06-30/4955-126

Festő-mázoló, tapétázó, kőműves, 
gipszkarton szerelő, hőszigetelő mun-
kákat vállalunk. Érdeklődni lehet a 
+36-30/305-5195 telefon.

Kisteher fuvarozás (billencs) Baja + 
belföld. Tel.: 06-70/978-3079

Pálinkafőzők 100 literig, bográcsok, 
malacsütők, gázégők, háromlábak. 
Szwoboda Csaba, 06-30/9285-215, 
www.bajaibogracs.hu

Vállaljuk kerti tavak tervezését, 
kivitelezését, időszakos karbantar-
tását. Precíz, gyors munkavégzés. 
+36-70/978-3008

Vállalunk kertépítést, karbantar-
tást, fűnyírást, fűkaszálást. Több 
éves tapasztalat és megbízhatóság. 
+36-70/978-3008

Traktorral, 3,5 tonnás billenős pót-
kocsival fuvart vállalok, nehezen 
megközelíthető helyeken is. Telefon: 
+36-70/334-6454

Frissítő relax masszázs. Telefon: 
06-70/2084-887

Faállományok, gyümölcsfák, erdők 
feltisztítását vállalom 5 m magassá-
gig motoros magassági ágnyesővel. 
STIHL-lel favágást vállalok. Telefon: 
06-70/248-3299

Könyvkötés, névre szóló vendég-
könyv, fotóalbum, emlékkönyv, 
spirálfüzet, notesz, dosszié, okle-
véltartó. Régi könyvek javítása. 
ANZSU Könyvkötő műhely. Tele-
fon: 06-30/540-2170

rEdŐNYSzErVIz! Gurtni csere, 
redőnyök javítása, készítése. Szú-
nyogháló ablakra, ajtóra. Hétvégén 
is! Telefon: 06-20/223-6343

Talp, alakformáló, relax, arc, nyirok 
masszázs. +36-20/444-1186

redőny, reluxa, harmonikaajtó, 
szúnyogháló készítése, javítása. 
Hétvégén is. 06-20/581-2984

redőny Doktor! Redőnyök javí-
tása, újak készítése, garanciával. 
Hétvégén is. 06-20/299-2233, 
06-70/287-7851

Fa nyílászárók illesztését, fa, műa-
nyag redőnyök javítását, vasalatok, 
minden egyéb helyszíni asztalos 
munkákat vállalok. Érdeklődni lehet: 
06-30/2944-315

Utólagos falszigetelés, falfűrésze-
lős technológiával! Érdeklődni lehet: 
06-20/970-7989

Lazító masszázs! 06-70/533-5780

redőny Expressz! Redőnyök, szú-
nyoghálók, faredőnyök készítése, 
javítása. Tel.: 06-70/374-3864

redőnyjavítás, redőny készítés! 
Gurtnicsere akár még ma! Péter úr! 
Érdeklődni lehet a 06-20/ 414-9838! 
telefonszámon.

Tetőjavítást, kúpozást, kúpke-
nést, ereszcsatorna és festő mun-
kát vállalunk. 06-20/299-2233, 
06-70/287-7851

Ereszcsatorna készítést, kőmű-
ves munkát, festést és tetőjavítást 
vállalunk rövid határidővel hétvé-
gén is. Telefon: 06-70/227-6273, 
06-30/900-8159

Tetőjavítás, tetőszigetelés, kúp-
kenés, kéményjavítás, verébdesz-
ka, széldeszka cseréje. Hívjon biza-
lommal. 06-30/322-8929

Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyog-
hálók áprilisban 30-50%-os ked-
vezménnyel, nyugdíjasoknak +10%. 
Érdeklődni: 06-70-676-7722

Ingyenes lomtalanítás. Telefon: 
06-70/294-3603

Bútorrestaurálás. 06-30/686-9830

Ternák Márton tetőfedő bádogos. 
Új tetők, teraszok, féltetők készí-
tése, csatornarendszerek kiépíté-
se. Lapostető szigetelése, pala és 
cseréptetők, épületek, homlokza-
tok tisztítása, mosása magasnyo-
mású vízzel. Telefon +36-30/958-
2331, +36-70/330-6152

Cserépkályhák tisztítása, átrakása. 
06-70/371-1146

G é P j Á r M ű 

Felújított JAWA 210 Babetta eladó. 
06-20/463-7185

réGI motorokat keresek! Simson, 
Mz, Etz, Jáwa, stb. Tel.: 06-20/572-
5142

Üzemképtelen motorját megvásáro-
lom, ár megegyezés szerint. Telefon: 
06-70/866-1463

Peugeot 106-os, 1993-as évjá-
rat, 2020/11-ig műszakival. Irány-
ár: 170.000 Ft.  Érdeklődni lehet a 
06-30/433-5154 telefonon.

Méhészek figyelem! Nagy platóval, 
nagy teherbírással, hátsó rak.fal. 
tgk. Mercedes 18.28. eladó. Telefon: 
06-70/260-9624

Á L L A T

1 éves Holsten-fríz bikák és egy 
8 hónapos csődör szamár eladó.
Érdeklődni: 06-20/800-7727 vagy 
06-30/397-8834

Napos és előnevelt csirke rendelhető. 
Napos csibe március 6-március 20-tól 
hetente. Előnevelt március közepétől. 
4 fajta hús és kettőshasznú védelem-
mel. Baja, Monostori út 41. Telefon: 
06-79/326-410, 06-70/403-9742 

BrAHMA eladó Baján. Kék, kékfo-
goly, fogoly, fehér és kendermagos 
színben. Telefon: 06-20/9741-895 

Hat hónapos limuzin bikaborjú eladó. 
06-30/475-6690 

Bráhma kakasok eladók. Telefon: 
06-70/327-8200 

Eladó MT üsző borjú, négy hónapos. 
Telefon: 06-20/363-8252

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 700 
Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

25 vemhes anyabirka, 3 anyakecs-
ke gidával, nagytestű bak eladó. 
06-70/539-8277

Vágósertés 150-160 kg-os eladó. 
Telefon: 06-30/978-3960

T Á r S K E r E S é S

Szeretni tudó középkorú hölggyel 
ismerkednék. 06-70/546-4207

Kikapcsolódás! (Baja). Telefon: 06 
-20/556-2765

Szívből szeretni tudó társamat kere-
sem. Bajai 36 éves gyermektelen, 
szeretetre, komoly, tartós kapcsolat-
ra vágyó független nő vagyok. Tele-
fon: 06-70/600-6974

35 éves helyes pasi komoly kapcso-
latot keres. 06-30/3317-816

63 éves hölgy komoly kapcsolatra tár-
sat keres. 06-70/410-7035

32 éves igényes, házias, dolgos 
hölgy keresi igazi társát hogy együtt 
építhessünk fel egy csodás életet. 
06-70/2084-887

Kikapcsolódás! 06-30/993-4685

F E L H í V Á S

A Mozgáskorlátozottak DBKM-i 
Egyesület bajai csoportja kirándulást 
szervez 2019. május 24-26 között 
Eger és környékére. Parádsasvár 
üveg manufaktúra, Eger város a 
város alatt pincerendszer megtekin-
tése, Egri vár, Bazilika, Szilvásvá-
rad: Lipicai ménes látogatás fogat-
tal, Egerszalók Salivis termálfürdő és 
só domb. Jelentkezni lehet 2019. 03. 
15-ig. 06-30/827-1346, 06-30/366-
3305

T A N F O L Y A M

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátásszervező, 
Vendéglátó üzletvezető, Vendéglá-
tó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ 
tanfolyam. 06-70/637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/A001-
A011).

Targoncás/Nehézgépes KÉPZÉS 
indul március 09-én 8 órakor 2 hó 
X 23 e. Ft/ 2 hó X 28 e. Ft. Oktatási 
Centrum Baja, Szent Antal u. 23/B. 
Tel.: 79/322-629, 70/331-4406

MűKöröMéPíTŐ KÉPZÉS INDUL 
MÁRCIUS 8-án 2 óra/4 hó x 29 eFt. 
Oktatási Centrum Baja, Szent Antal 
u. 23/B. Tel.: 79/322-629, 70/331-
4406

UTOLSÓ LEHETŐSÉG március 08-án 
4 órakor indul SZOCIÁLIS GONDO-
ZÓ ÁPOLÓ 7 hó x 32 eFt/hétvégi 
oktatás/0680/14. Oktatási Centrum. 
Érdeklődni lehet a  70/331-4406, 
30/370-4185 telefonokon.

dAjKA KÉPZÉS INDUL ÁPRILIS 
05-én 4 óra 3 hó x 29 eFt. Oktatá-
si Centrum Baja, Szent A. u.23/B. 
Tel.: 70/331-4406

KéPzéS: Bolti eladó, Lábápo-
ló, Pénzügyi számviteli ügyintéző 
0680/14. Oktatási Centrum. Tele-
fon: 79/322-629, 70/331-4406
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