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Eladó Máriakálnokon egy 3 szintes 
családi ház. Iá: 37.000.000 Ft. Érd.: 
06-30-507-2352

Eladó Máriakálnokon új építésű csa-
ládi ház. Iá: 45.900.000 Ft. Érd.: 
06-30-507-2352

Eladó Kimlén felújítandó családi ház. Iá: 
16.900.000 Ft. Érd.: 06-30-507-2352

Eladó Márialigetben egy 2 szintes 
családi ház. Iá: 105.000.- Eur. Érd.: 
06-30-507-2352

Eladó ingatlanokat keresek ügyfeleim 
számára Mosonmagyaróvár és 15 km-es 
körzetében! Érd.: 06-30-507-2352

Mosonmagyaróváron 3 db 1000 m2-es 
zárt kert a Lajta lakópark mögött eladó. 
Ár: 4,7 MFt/db. Érd.: 06-30-413-9346

Újrónafőn 1,5 szobás családi ház 10,5 
MFt-ért eladó. Érd.: Lampert László: info@
bedolt.hu Tel.: +36-70-396-8999

Ingatlan és ingóság értékbecslését vál-
lalom Családi Otthonteremtési Ked-
vezmény (CSOK) igényléséhez is. Tel.: 
0036-30-9459-113

Eladó házat, lakást vagy telket keresünk 
Mosonmagyaróvár és környékéről értése-
sítés céljából. Érd.: 00-36-30-9459-113

Mosonmagyaróváron társasházi lakás, 
sorház 91 m2 két szinten, sok extrával, 
kis udvarral, beépített bútorokkal, 241 
m2-es telken eladó. Ár: 26 MFt. Érd.: 
+36-30-9459-113

70 m2-es, 3 hálószobás, 1. emeleti kertvá-
rosi lakás saját gázkazánnal eladó. Mobil: 
06-70-773-6183

Mosonmagyaróváron 1 szoba+nappalis, 
kertkapcsolatos lakás saját fedett kocsi 
beállóval eladó. Amennyiben felkeltette 
érdeklődését, keressen a következő szá-
mon: +36-70-388-5758

Beach lakóparkban Duna-parti panorá-
más 58 m2-es gyönyörű lakás eladó. Iá: 
28,9 MFt. Érd.: 06-70-628-2070

Futura környékén 45 m2-es földszinti tég-
lalakás zárt udvarban eladó. Iá: 12,5 MFt. 
Érd.: 06-70-628-2070

Csendes, világos téglalakás Papré-
ten nagyon szép állapotban eladó. Tel.: 
06-30-850-5560

Mosonmagyaróvár központi helyén 98 
m2-es újszerű téglalakás eladó 17,9 MFt-
ért. Tel.: 06-30-850-5560

SUN lakóparkban földszinti garzonlakás, 
azonnali költözéssel eladó. 11.500.000 
Ft-ért. Tel.: 06-70-267-22-46

Mosonmagyaróváron, kertvárosi részen 
3 szobás, 110 m2-es tégla családi ház 
melléképületekkel, gázfűtéssel és cse-
répkályhával 517 m2-es telken eladó. Ára: 
18,9 MFt. Érd.: 06-30-856-1505

Városközponti 64 m2-es, erkélyes tég-
lalakás eladó. 19.900.000 Ft-ért. Tel.: 
06-70-267-22-46

Mosoni városrészen polgári lakás eladó. 
Tel.: 06-70-267-22-46

Mosonudvaron jó állapotú csalá-
di ház eladó 18.900.000 Ft-ért. Tel.: 
06-70-267-22-46

Eladó családi házat/lakást/telket keresek. 
Tel.: 06-70-267-22-46

Magyar, szlovák és osztrák ügyfeleink 
részére eladó családi házakat, lakásokat, 
telkeket keresünk Mosonmagyaróváron 
és környékén! HELLO HOME Kft Kolonics 
Anita 06-30-413-9346 és Mazán Márió 
06-30-856-1505

Mosonmagyaróváron, központi helyen, 
2018. év eleji átadással sorházi lakások, 
igény szerinti kialakítással, 250.000 Ft/m2 
áron, emeltszintű, szerkezet-kész állapot-
ban leköthetők. Érd.: 06-20-545-8537, 
06-30-434-1241

Halászin 92 m2-es téglaházak 450 m2-es 
telekhányaddal, kulcsrakész állapotban, 
2017. augusztusi átadással leköthetők. 
Ár: 25.900.000 Ft. Érd.: 06-20-545-8537, 
06-30-434-1241

Dunaszigeten 2017. júniusi átadással, 
emeltszintű, szerkezet-kész állapotban 
94 m2-es téglaház leköthető, garázs-
zsal, terasszal, 859 m2-es telken. Ár: 
24.990.000 Ft. Érd.: 06-20-545-8537, 
06-30-434-1241

Mosonmagyaróváron 58 m2-es, 2 szo-
bás tetőtéri lakás gázfűtéssel eladó. Ár: 
16.600.000 Ft. Érd.: 06-20-545-8537, 
06-30-434-1241

Mosonmagyaróváron 753 m2-es kör-
művesített építési telek a Liget lakópark-
ban eladó. Ár: 11.200.000 Ft. Érd.: 06-20-
545-8537, 06-30-434-1241

Halászin 700 m2-es összközművesített 
építési telek eladó. Ár: 9.600.000 Ft. Érd.: 
06-20-545-8537, 06-30-434-1241

100 m2-es kétszintes sorházi lakás eladó. 
Iá: 13.500.000 Ft. Érd.: +36-70-388-5758

Kimlén 120 m2-es családi ház nagymé-
retű, 2200 m2-es telken gázfűtéssel és 
kandallóval, melléképületekkel eladó. Ára: 
16,9 MFt. Érd.: 06-30-413-9346

Mosonmagyaróváron földszintes, 3 szo-
bás, 76 m2-es lakás eladó. Ár: 17,9 MFt. 
Érd.: +36-30-667-9887

Mosonmagyaróváron a Kálnoki úton 
120.00 nm-es földszinti lakás kiadó 
Ár: 180000 Ft/hó. + kb 30 000 Ft 
rezsi. +36309666816 www.ingatlan.
com/22864678

Mosonmagyaróváron 50 m2-es ikerház, 
90 m2-es telekkel és garázzsal eladó. Ár: 
14,9 MFt. Érd.: +36-30-667-9887

Mosonmagyaróváron 1+4 szobás, 91 m2 
sorházi lakás eladó. Ár: 21,5 MFt. Érd.: 
06-30-842-6466

Mosonmagyaróváron 4+1 szobás, 96 
m2 családi ház eladó. Ár: 28 MFt. Érd.: 
06-30-842-6466

Jánossomorján szépen felújított sorhá-
zi lakás eladó. Iá: 14.500.000 Ft. Érd.: 
+36-70-388-5758

Mosonmagyaróváron új építésű, 3 szoba 
+ amerikai konyhás nappalis tégla, egy-
szintes családi ház saját telekkel, konden-
zációs gázkazánnal, térkövezett terasszal, 
3 rétegű üvegezésű nyílászárókkal, rejtett 
okos redőnyökkel, szúnyoghálókkal, azon-
nali átadással fűtés-kész állapotban eladó. 
Ára: 21,9 MFt. Érd.: 06-30-413-9346

Máriakálnokon családi ház, modern 
tervezésű, újszerű, 219 m2 lakterű, dup-
la garázzsal, 1155 m2-es telken eladó. Ár: 
34,8 MFt. Tel.: 0036-30-9459-113

INGATLAN

Mosonmagyaróváron 40 m2-es, cir-
kó-fűtéses lakás, 4 lakásos társasház-
ban, újszerű állapotban kertkapcsolattal 
eladó. Tel.: 06-30-799-3912

Halászin 892 m2-es építési telek eladó. 
Iá: 9 MFt. Érd.: 06-30-407-20-17

Ásványrárón 700 m2-es építési telek 
eladó. Ár: 2.200.000 Ft. Érd.: 06-20-
545-8537, 06-30-434-1241

Mosonmagyaróváron 65 m2-es téglala-
kás, zárt udvarban, garázzsal, kis előkert-
tel, 1,5 szobásan eladó. Ár: 12.700.000 Ft. 
Érd.: 06-20-545-8537, 06-30-434-1241

Mosonmagyaróváron 3 szintes, 140 
m2-es családi ház garázzsal, tárolóval, 
kerttel, fúrt kúttal eladó. Ár: 27.700.000 Ft. 
Érd.: 06-20-545-8537, 06-30-434-1241

Mosonmagyaróváron 86 m2-es kétszin-
tes sorházi lakás, saját padlással, ala-
csony rezsivel eladó. Ár: 19.700.000 Ft. 
Érd.: 06-20-545-8537, 06-30-434-1241

Héderváron augusztusi átadással, kulcs-
rakész állapotban 90,5 m2-es tégla lakó-
épület, 415 m2-es telekhányaddal leköt-
hető. Ár: 22.900.000 Ft. Érd.: 06-20-545-
8537, 06-30-434-1241

Mosonmagyaróváron 2017. decem-
beri átadással 104 m2-es ikerházi laká-
sok leköthetők, emeltszintű, szerke-
zet-kész állapotban, igény szerint. Ár: 
26.900.000 Ft. Érd.: 06-20-545-8537, 
06-30-434-1241

Dunaszigetn 4884 m2-es vízparti telek 
eladó. Ár: 8.000.000 Ft. Érd.: 06-20-545-
8537, 06-30-434-1241
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Mosonmagyaróváron az Ady Endre utcá-
ban eladó egy I. emeleti 64 m2-es, 2 szo-
ba+étkezős, felújított, gázfűtéses lakás, 
saját tárolóval, zárt udvarban parkolóval. 
Iá: 15,7 MFt. Érd.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron társasházi téglala-
kás, újszerű 68 m2, két szinten, kis kerttel, 
turbós gázfűtéssel és garázzsal eladó. Ár: 
22.800.000 Ft. Érd.: 00-36-30-9459-113

Mosonmagyaróváron négylakásos tár-
sasházi földszinti 64,5 m2-es, 3 szobás 
lakás, turbós gázfűtéssel eladó. Ár: 17 
MFt. Érd.: +36-30-9459-113

Máriakálnokon kétgenerációs, kétszin-
tes családi ház, egész alatt szuterén, tel-
jes infrastruktúrával, 1619 m2-es telken 
eladó. Ár: 35 MFt. Érd.: +36-30-9459-113

A Hiteles Ingatlan iroda külföldi ügyfelei 
számára szigetközi eladó családi háza-
kat keres. Mobil: 06-70-773-6183 vagy 
06-30-267-9530

Mosonmagyaróváron 73 m2-es, 3 szo-
bás, 1. emeleti téglalakás, saját gázka-
zánnal eladó. Ára: 15,4 MFt. Igény ese-
tén kert vásárolható hozzá az épület mel-
lett. Érd.: 06-30-856-1505

Doborgazszigeten a Nefelejcs utcában, 
nem vízparti, felújításra szoruló víkendház 
eladó. Tel.: 06-20-917-4282

Halászin családi ház közel a Dunához, 
nagy telekkel, sürgősen eladó. Iá: 22 MFt. 
Érd.: 06-70-533-0065

Tulajdonostól eladó IV. emeleti, 2 szo-
bás átalakított, korszerűsített, bútorozott 
lakás. Azonnal beköltözhető! Iá: 13,2 MFt. 
Érd.: 06-20-928-0454

Üzlethelyiség a Mediterrán lakópark-
ban eladó. Érdeklődni H-P-ig 18.00 
óra után, hétvégén egész nap. Tel.: 
06-20-339-1037

Dunaszigeten a Galambosi részen 12.369 
m2 vízparti belterület 5%-os beépíthető-
séggel eladó. Közművek a telek előtt. Iá: 
37.000.000 Ft. Érd.: 06-30-256-2219

Arakon, Mosonmagyaróvártól 8 km-re, 
2300 m2-es telken 100 m2-es tégla 
családi ház gázfűtéssel és cserépkály-
hákkal, sok melléképülettel, garázs-
zsal, pincével eladó. Ára: 10,5 MFt. Érd.: 
06-30-856-1505

Termálhoz közel 100 m2-es gázfűtéses 
családi ház, 1000 m2-es telken + dupla 
garázs, tetőtérben garzonlakással eladó. 
Iá: 28 MFt. Érd.: 06-30-451-8277

Halásziban közművesített utcában, akár 
2 családi ház építésére is alkalmas 1400 
m2-es telek eladó. Érd.: 06-30-564-8881

Mosonmagyaróváron Lőpor-, Ferenczy-, 
Vitéz utca környékéről keresek eladó csa-
ládi házat. Tel.: 06-70-342-1665

Mosonmagyaróváron Lajta lakópark-, 
Mofém telepről eladó lakást keresek. 
Érd.: 06-70-3600-377

Eladó családi házat keresek Iparte-
lepről és a Duna lakóparkból. Tel.: 
06-70-360-0715

Eladó családi házat keresek Lucsonyból 
és a Halászi ltp-ről. Tel.: 06-70-315-8003

Eladó lakást keresek a Városközpontból. 
Tel.: 06-70-360-07-5, 06-70-315-8003

Eladó családi házat keresek Malomdűlő-
ből és a Mosoni-Duna környékéről. Tel.: 
06-70-419-9491

Mosonszolnokon 2006-ban épült 3 szoba 
+ amerikai konyhás nappalis családi ház, 
fedett terasszal, 610 m2-es telken eladó. 
Ára: 23,5 MFt. Érd.: 06-30-856-1505

Mosonmagyaróváron szigetelt, tégla-
építésű társasházban eladó egy földszin-
ti, 36 m2-es, 1,5 szobás lakás új nyílászá-
rókkal, saját tárolóval. Iá: 10,5 MFt. Tel.: 
06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron a Liget lakópark-
ban 310 m2-es telken új téglaépítésű, 3 
szoba+nappalis, 80 m2 (nettó) teraszos 
családi ház leköthető. Átadás kulcsra-ké-
szen. A ház nagysága variálható! Ár: 25,0 
MFt. Érd.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron a régi OTP laká-
soknál eladó egy III. emeleti, 62 m2-es, 
2 szoba+étkezős, erkélyes, 2010-ben 
kívül-belül felújított, szigetelt lakás, saját 
tárolóval és parkolóval. Ár: 14,9 MFt. Tel.: 
06-20-329-6564

52 m2-es, 2 szobás téglaépítésű lakás, 
saját gázkazánnal eladó. Iá: 15 MFt. Érd.: 
06-70-773-6183

Mosonmagyaróváron és környé-
kén eladó ingatlanokat keresek. Priska 
Csetõova +421-903-425-947 csetoo-
va@gmail.com

Mosonmagyaróváron szigetelt, téglaépí-
tésű társasházban az I. emeleten eladó 
egy 48 m2-es, 2 szobás, egyedi gázfű-
téses, felújított lakás, saját tárolóval. Iá: 
14,7 MFt. Érd.: 06-20-329-6564
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Mosonmagyaróváron, Árpád utcában 63 
m2-es bútorozott lakás hosszútávra kiadó 
kisállat nélkül. Ár: 100.000 Ft/hó + rezsi 
+ 2 havi kaució. Érd.: 06-30-4277-365, 
+43-680-5544-615

Mosonmagyaróváron a Lajta-part köze-
lében garzonlakás kiadó 1 vagy 2 fő részé-
re. Tel.: 06-30-3962-997 (14.00 óra után)

Fodrász – műkörmös – masszőr-vállalko-
zónak szalonban, vendégkörrel hely kiadó 
a Termálnál. Érd.: 06-30-645-64-21

Családi háznál 40 m2-es összkomfor-
tos, berendezett, különálló lakás 2 főnek 
kiadó. Érd.: 06-30-733-50-51

Levélen 2 ágyas szoba kiadó 1 vagy 2 fő 
részére. 2 fő részére: 65.000 Ft/hó. Érd.: 
06-20-373-69-90

Szép környezetben külön-bejáratú szo-
ba józan életű férfinak kiadó Dunakilitin. 
Érd.: 06-30-991-5040

Bakonyszentlászló központjában tulaj-
donostól eladó lakásnak, üzlethelyi-
ségnek alkalmas épület, tetőtérben két 
külön apartmannal 9,9 MFt-ért. Kiadásra 
is alkalmas. Tel.: 06-30-298-4499

Eladó családi házat keresek Mosonból. 
Tel.: 06-70-419-9491

Mosonmagyaróváron kertvárosi környe-
zetben, igényes 170 m2-es, 2 generáci-
ós, szigetelt tégla családi ház, az emeleti 
rész külön-bejárattal, 1047 m2-es parkosí-
tott telken, garázzsal, tárolóval eladó. Ára: 
36,9 MFt. Érd.: 06-30-856-1505

Ukrán ügyfeleim számára eladó ingat-
lanokat keresek Mosonmagyaróváron 
és környékéről! Natalya Shchogolyeva 
+36-70-6310-034

Vásárolnék óvári sorházat, házat 
30 MFt-ig, magánszemélytől. Tel.: 
06-70-507-0814

Rajkán, Rákóczi Ferenc u. 7/A alatt 
100 m2-es családi ház melléképület-
tel, 504 m2-es telken eladó. Érd.: sze-
mélyesen, vagy a 06-20-214-51-75-ös 
telefonszámon.

Mofém telepen 50 m2-es, szigetelt máso-
dik emeleti erkélyes, kétszobás téglala-
kás beépített bútorokkal, saját tárolóval 
eladó. Lakásban cserépkályhafűtés van. 
Infra vagy villanyfűtéssel kiegészíthető. Ár: 
12,2 MFt. Érd.: 06-20-3288-635

Kisbodakon 100 m2-es, 2000-ben épült 
könnyűszerkezetes, egyszintes családi 
ház, beépített tetőtérrel, szépen parkosí-
tott 931 m2-es tóparti telken eladó. Ára: 
19,9 MFt. Érd.: 06-30-413-9346

Halászin családi ház a Dunához közel 
eladó. Érd.: 06-20-234-9917

Mosonmagyaróvár belvárosában tulaj-
donostól eladó hatodik emeleti, erkélyes, 
3 szobás panellakás. Iá: 13 MFt. Érd.: 
06-70-616-53-23

Óváron belváros közeli szintes csalá-
di házban szoba gardróbbal 1 fő részére 
kiadó bútorozva. Ár: 65.000 Ft/hó rezsivel 
együtt. Érd.: 06-70-261-5741

Mosonban albérlet kiadó, rezsivel együtt 
100.000 Ft/hó. Érd.: 06-30-74-69-242

Mosonmagyaróváron, Kormos ltp-en IV. 
emeleti 2 szoba-hallos panellakás szám-
laképesen kiadó. Érd.: 06-70-418-3336

Városközponti erkélyes, igényes lakás 
bútorozva kiadó. Érd.: 06-70-211-8345

Mosonmagyaróváron, Halászi úti ltp-en 
3 szobás családi ház garázzsal, korrekt 
családnak kiadó. Érd.: 06-70-593-6411

Óvári városrészen 68 m2-es erkélyes tég-
lalakás alacsony rezsivel 1-2 igényes fő 
részére kiadó. Tel.: 06-20-9466-039

Hegyeshalomban családi ház munká-
sok részére kiadó. Érd.: 06-20-98-27-278

Halászin összközművesített 700 m2-es 
építési telek, tulajdonostól eladó. Érd.: 
06-30-266-4695

Lajta lakóparkban 2 szoba, konyha, fürdő, 
gardrób 34 m2, 1. emeleti lakás eladó. Ár: 
13 MFt. Érd.: 06-70-596-5780

Ügyfeleink számára keresünk eladó 
ingatlanokat Mosonmagyaróváron és 
környékén. Érd.: Esztergályos Szilvia: 
06-70-934-0209

Mosonmagyaróváron 100 m2-es 
családi ház, 1965-ben épült, 1250 
m2-es telken eladó. Iá: 24,9 MFt. Érd.: 
06-70-636-19-85

Konkrét ügyfelünk számára keresünk 
elsősorban újépítésű, vagy felújított 
családi házat, 30 MFt körül Mosonma-
gyaróváron és környékén. Érd.: Eszter-
gályos Szilvia: 06-70-934-0209

Dunaszigeten ház eladó. Iá: 15,5 MFt. 
Érd.: 06-30-256-2219

Mosonmagyaróváron 70 m2-es, 2 szo-
ba-hallos sorházi lakás, egyedi mérőkkel, 
kertrésszel eladó. Érd.: 06-30-497-5902

Mosonmagyaróváron eladó garzonla-
kás az Aranyossziget utca mellett. Érd.: 
06-70-225-05-12

Ásványrárón belülről igényesen, teljes 
körűen felújított, műanyag ablakos 100 
m2-es családi ház 1500 m2-es parkosított 
telken, 45 m2-es fedett terasszal eladó. 
Ára: 16,7 MFt. Érd.: 06-30-856-1505

KIADÓ

Mosonmagyaróvár belvárosában Lajtá-
ra néző, újonnan épült társasházban 60 
m2+erkélyes, exkluzív lakás gépesített 
konyhával, azonnal beköltözéssel kiadó. 
Ár: 120.000 Ft/hó + 2 hó kaució. Érd.: 
06-30-4925-256

Albérletre keresek hosszú távra Duna-
kilitin, kertes családi házat. Tel.: 
06-30-850-5560

Duna lakóparkban 96 m2-es csalá-
di ház hosszú távra kiadó. 2 havi kau-
ció szükséges. 225.000 Ft/hó. Érd.: 
06-30-611-4902

Belvárosi, felújított 60 m2-es lakás beren-
dezve, egyedi fűtéssel reális áron hosszú 
távra bérbe adó 2-3 személynek. Szám-
laképes! Jó parkolási lehetőség. 2 hónap 
kaució szükséges! Érd.: 06-30-5656-561

Mosonmagyaróváron a városközpont-
ban földszinti 2 szobás panellakás kiadó. 
Érd.: 06-30-834-33-55
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Egyágyas és kétágyas szobák HOS�-
S�Ú TÁVRA kiadók! A szobában zuha-
nyzó, WC, TV, Internet.  Közelben tabak, 
non-stop ABC, buszmegálló, étterem. Tel.: 
06-70-935-6040 Héderváron a központ-
ban igényes, 3 szobás, 2. emeleti lakás 
saját gázkazánnal, zárt udvarban parko-
lóval, beépített bútorokkal és gépekkel 
hosszú távra kiadó. Bérleti díj: 90.000.- 
Ft/hó + rezsiköltség (2 havi kaució). Érd.: 
06-30-856-1505

2 szobás lakásba fiatal lány lakótársat 
keres. Érd.: 06-70-674-1334

Lajta lakóparkban 46 m2-es új, beren-
dezett lakás igényesnek kiadó. Érd.: 
06-20-569-8258

80 m2-es, 3 szobás kitűnő állapotban lévő 
kertes társasház igényes lakóknak kiadó. 
Terv u. 82. Tel.: 06-70-3862-295

Halásziban teljesen bútorozott és gépe-
sített 1 szoba+nappali 70 m2-es csalá-
di ház hosszú távra1 pár részére, csen-
des utcában kiadó. Garázs is van! Érd.: 
06-30-73-74-225

Mosonmagyaróvár, Fő u. 49. Magyar 
utca felől9 oldalán utcafronti 40 m2-es 
nagy üvegportálos üzlet kiadó. Érd.: 
06-30-976-1328

Belvárosban 50 m2-es üzlethelyiség 
kiadó, hosszú távra! Érd.: 06-30-9696-741

Mosonmagyaróváron, Beach Club lakóparkban, 
dunai oldalon 68 m2-es nappali + 2 hálószobás 
földszinti lakás igényesen bútorozva hosszú táv-
ra bérbe adó. 35 m2 saját kert, tároló, gépkocsi 
parkoló zárt udvarban. Bérleti díj: 140.000 Ft/
hó + rezsi + kaució. Érd.: +36-20-379-9001

100 m2-es műhely fémipari tevékenységű 
telephelyen kiadó. Érd.: 06-70-583-2130

Apartman lakások kiadók garázs, illet-
ve tároló lehetőséggel Halászin. Érd.: 
06-70-6799-193

Mosonmagyaróváron számlaképes albér-
leti szobák kiadók. Tel.: 06-30-589-9674

Munkásoknak apartmanok kiadók szám-
laképesen Mosonmagyaróváron és János-
somorján. Érd.: 06-70-249-3626

Mosonban garzonlakás teljes berendezés-
sel kiadó. Érd.: 06-30-9271-974

2 és félszobás felújított lakás 2 fő részére 
hosszú távra kiadó. 3 hónap kaució szük-
séges! Érd.: 06-30-5656-561

Szoba kiadó gázfűtéses lakásban 1 
nemdohányzó, rendszerető, megbíz-
ható személynek, kisállat nélkül. Tel.: 
06-20-223-5815

Mosonmagyaróváron, az óvári városré-
szen a Wittmann parkban, csendes helyen 
új építésű társasház földszintjén 36m2-es 
lakás berendezve kiadó. Ár: 90.000 Ft/hó + 
rezsi + 2 hó kaució. Tel.: 06-20-322-3575

Mosonmagyaróvár zöldövezetében új 28 
m2-es modern, bútorozott lakás kiadó. Ár: 
85.000 Ft/hó rezsivel együtt. 2 hónap kau-
ció! Érd.: 06-20-462-1300

Mosonmagyaróváron a Mofém telepen 
felújított 2 szobás, gázfűtéses lakás, ala-
csony rezsivel, saját tárolóval, bútoro-
zatlanul hosszú távra kiadó. 2 havi kau-
ció szükséges. Érd.: +36-20-325-9036 
(17.00 óra után)

Raktár kiadó Mosonmagyaróváron a vasú-
tállomásnál 180 m2 (akár részben is). Köz-
pontba kötött riasztó, rámpa, igény esetén 
iroda internettel, targonca. Ár: 800 Ft + 
Áfa/m2/hó. Érd.: 06-30-916-8737

Mosonmagyaróváron kiadó 210 m2-es, 6 
helyiségből álló klímás iroda és 240 m2-es 
száraz, fagymentes raktár, zárt térkövezett 
udvarban. Érd.: 06-30-474-7116

Kórház utcában, forgalmas, kiraka-
tos 22-44 m2-es helyiségek üzlet-
nek, irodának, parkolóval kiadók. Érd.: 
06-20-9596-202

Árpád utcában 63 m2-es, teljesen felújított, 
bútorozott lakás igényesnek, kisállat nélkül 
kiadó, hosszú távra. Ár: 120.000 F/hó + 
rezsi + 2 havi kaució. Érd.: 06-30-4277-365

Hegyeshalmi határon 6 és 8 szobás für-
dőszobákkal ellátott ingatlanok Auszt-
riában dolgozó cégeknek kiadó. Érd.: 
06-70-250-7192

Mosonmagyaróváron alacsony rezsijű, 
kis lakás kiadó bútorozva, gépesítve. Ide-
ális 2 fő részére. Érd.: 06-20-356-3502

Mosonmagyaróváron belvárosban családi 
ház kiadó. Érd.: 06-20-949-5589

Mosonmagyaróváron 2 szoba-hallos pan-
ellakás, felújítva, hosszú távra kiadó. Tel.: 
06-20-5986-939

Apartman belvárosi hotelban heti, havi 
vagy hosszabb távra kiadó. Kedvező ár! 
Érd.: 06-30-9973-395

Mosonmagyaróváron a Mediterrán lakó-
parkban 54 m2-es, 2 teraszos, bútorozat-
lan lakás március 1-jétől bérbe adó. Tel.: 
06-30-500-8236

Mosonmagyaróvár belvárosában fel-
újított, bútorozott 55 m2-es egyedi fűté-
sű társasházi lakás kiadó. 2 havi kaució 
szükséges! Érd.: 06-30-398-7431

50 m2-es lakás Mosonmagyaróváron 2 havi 
kaucióval kiadó. Érd.: 06-70-674-1334

Mosonmagyaróváron a SUN lakóparkban 
új építésű társasházban 63 m2-es, 3 szo-
bás lakás bútorozva hosszú távra kiadó. 
Tároló, kert 50 m2 és saját parkoló. Ár: 
150.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. Tel.: 
06-70-222-1470

Mosonmagyaróváron felújított, 250 m2, 
4 méter belmagasságú, szigetelt, fűthe-
tő csarnok irodával, mosdóval, bármi-
lyen ipari tevékenységre alkalmas, 1500 
m2-es zárt, betonozott ingatlanon kiadó. 
Érd.: 06-30-974-9374

Boldogasszony utcában 120 m2-es iker-
házrész, saját telekrésszel, bútorozott, igé-
nyesnek, kizárólag hosszú távra kiadó. Ár: 
140.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 
06-20-935-1191

Mosonmagyaróváron igényesen kiala-
kított munkásszállás 2 ágyas szobákkal, 
mosási és főzési lehetőséggel, korlátlan 
internet-használattal, biztonságos parko-
lással kiadó. Érd.: 06-20-92-79-023

Erkel Ferenc út 10. szám alatti irodaházban 
19m2-es és 38m2-es irodák kiadók, vala-
mint termek rendezvények lebonyolításá-
ra bérbe vehetők. Érd.: 06-30-495-15-65
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Apró Kőműves munkák, átalakítás, felújí-
tás, kémények, kúpok átrakása, tető-
fedés, lapos tető szigetelések kivitele-
zése, kerítésépítés, elemes kerítések 
gyártása, építése rövid határidővel. Érd.: 
06-20-3360-487

Hagyományos OVISÚSZÁS a Móra 
Ferenc Általános Iskolában. Hétfő: 
19-20 óráig. Középsős és nagycso-
portos óvodásokat várunk! Érd.: 06-30-
479-1679, 06-30-268-7808

Kádfényezés beépített állapotban, garan-
ciával. Érd.: +36-20-9262-060

Készpénzfizetés azonnal! Napi legma-
gasabb áron! Arany-ékszerre, ezüst tár-
gyakra, régiségekre, festményekre, egyes 
műszaki cikkekre. Arany-ékszerek áru-
sítása kedvező áron. Régi képcsarnoki 
képeket, hagyatékot vásárolok. Ingyenes 
értékbecslés. �álogház (Kisalföld Áruház 
mellett). Tel.: 96/215-808

DONATELLA Gyorsvarroda! Nadrág-szok-
nya felhajtás, zipzárcsere, szűkítés, bőví-
tés, kisebb javítások 1 órán belül. Egyéb 
átalakításokat rövid határidővel vállalunk, 
kedvezményes áron! Malomszer Üzletház 
középső sor; Bőr - Szőrme Butik mellett. 
Tel.: 06-30-678-4227

Festést, kőműves munkát, burkolást, 
szigetelést, sírkövek felújítását és laká-
sok külső-belső felújítását vállalom Rövid 
határidővel. Garanciával! Kis munka is 
munka! Tel.: 06-70-615-3039

Régi kapuk, kerítések felújítása, újak 
készítése, lakatos munkák, költségkímé-
lő megoldások. Érd.: +36-20-97-58-521

Hajtó Ferenc fuvarozó költöztetést vál-
lal rakodókkal. Érd.: 96/217-015, 
06-30-94-78-414

Szőnyeg, matrac, autó-bútor kárpittisz-
títás. Bőrtisztítás, bőrjavítás, bőrfestés. 
Érd.: 06-30-851-5187, www.biokarpit.hu

Teherfuvarozás; építő, lom és 
tüzelőanyag fuvarozás, áruszállítás és 
költöztetés. Érd.: 06-30-314-2791

Matematika szakos egyetemista hét-
végenként korrepetálást vállal. Tel.: 
06-70-944-5752

Redőnyök, napellenzők, árnyékolók, szú-
nyoghálók tetőablakra is engedménnyel, 
helyi szakembertől. Tel.: 96/245-064

Redőny-akciók 60-70%-os árakon. Rel-
uxa, szalagfüggöny, napellenzők, har-
monikaajtók, szúnyoghálók. Vidéken is! 
06-30-994-2258

Szőnyegtisztító-gép kölcsönözhető kau-
ció nélkül, 3.500 Ft/nap. Díjmentes ház-
hozszállítás! Tel.: 06-20-2360-154

JÁRMŰ

Nagyméretű utánfutó folyamato-
san bérelhető. Mosonmagyaróvár, 
Károly u. 34/b. (víztoronynál). Tel.: 
+36-30-9390-169

Szőnyegtisztítás Felsőfokon garan-
ciával. Ipari vegytisztítás, portalanítás, 
atkátlanítás, ingyenes szállítás. Tel.: 
06-20-447-2726

Kőműves munkát, járólapozást, csem-
pézést, festést vállalok Mosonmagyaró-
váron. Érd.: 06-20-386-1338

Dugulás elhárítás, bontás nélkül, minősé-
gi munka garanciával! Érd.: 06-20-426-
0222 Hétvégén is!

Személygépkocsi bérelhető, akár kau-
ció és km-megkötés nélkül is. 4.000 Ft/
naptól. Érd.: 06-70-394-8852

Személyautó bérelhető km-megkötés 
nélkül és kaució nélkül, pályamatricá-
val. Érd.: 06-30-206-5858

Autóbérlés! Tel.: 06-20-267-7092

Teherautó km-megkötés nélkül bérelhe-
tő. Tel.: 06-30-682-4084

Személyautó km-megkötés nélkül bérel-
hető. Tel.: 06-30-682-4084

Utánfutó bérelhető Mosonmagyaróváron. 
Tel.: 06-70-394-8852, 06-96/821-173

Mindig TV: 7 magyar csatorna egysze-
ri kiépítési díjért. MINDIG TV EXTRA: egy-
szeri kiépítési díj + 1450 Ft/hó 17 csator-
na, 30 csatorna 2450 Ft/hó, 8 osztrák és 
6 szlovák csatorna vétele is megoldható. 
Tel.: 06-30-526-1558

Számítógép-szerelés, adatmentés, víru-
sirtás gyorsan és olcsón. Hívható hétvé-
gén is! Tel.: 06-30-526-1558

Fakivágás, fahasogatás, bozótirtás, 
elhanyagolt kertek, udvarok rendbe-
tétele, zöldhulladék elszállítása. Tel.: 
06-20-328-4057

Fal alászigetelés fűrésztechnikával, bur-
kolás, kőműves munkák, gipszkartonozás 
megbízható minőségben, szolid áron. Érd.: 
06-70-560-53-07

Redőnyjavítást vállalok! Tel.: 06-20-
9656-515, 06-70-536-5530 �SUGONICS

Nyílászárók beállítása, zárak javítása, 
karbantartása. HORVÁTH: +36-30-7473-
213, KMETY: +36-30-319-2687

Redőnyjavítás! Redőnyök, szúnyog-
hálók, árnyékolók gyártása, szerelése. 
HORVÁTH: +36-30-7473-213, KMETY: 
+36-30-319-2687

Jóslás, szerelmi kötés, rontáslevé-
tel, kéz, tenyér-elemzés, számmisz-
tika, energia felmérés, feltöltés. Érd.: 
06-20-314-8803, 96/207-007

Gipszkartonozást vállalunk. Érd.: +36-
70-4212-186 Steiner

Asztalosmunkák, konyha beépített búto-
rok, ajtók, ablakok, lépcsők, előtetők, 
kocsi beállók készítését vállalom. Érd.: 
06-30-329-92-69

Építőipari vállalkozás szakirányú vég-
zettségekkel családi házak építését, tel-
jes körű felújítását minőségi munká-
val vállalja. Ugyanitt sírkövek felújítása. 
Érd.: 06-30-226-4185

Személyautó, kisteher, 9 személyes kis-
busz bérelhető rövid és hosszú távra egy-
aránt. Érd.: 06-20-396-0779

Eladásra szánt gépjárművét készpén-
zért megvásárlom. Lejárt műszakis, illetve 
sérült is érdekel. Tel.: 06-70-394-8852

Külföldről behozott járművek forga-
lomba helyezését vállaljuk teljes körű 
ügyintézéssel. Akár 2 nap alatt! Tel.: 
06-70-671-2966

Személyautó bérelhető km-megkötés 
nélkül. Tel.: 06-70-671-2966

Autóbérlés! Bérelhető autók: Fiat 
Ducatto 9 személyes, VW Transporter 
dobozos teherautó 3 személyes, Suzu-
ki Swift, Renault Megane, BMW 346. 
VIDAROB KFT. Tel.: 06-20-613-7004, 
06-30-900-5540

96-os évjáratú 1.4-es Opel Astra, 
2018. októberig műszakival eladó. Tel.: 
06-30-7197-408

Műszaki vizsgáztatást, kműszaki vizsgá-
ra való felkészítést rövid határidővel vál-
lalok. Tel.: 06-70-671-2966

TÁRSKERESÉS

Csinos negyvenes, ötvenes hölgyek, kife-
jezetten igényes urakkal ismerkednének. 
Tel.: 06-70-558-0600

Széparcú, jó alakú közgazdasági végzett-
ségű nyugdíjas hölgy jól szituált férfi tár-
saságát keresi. „Orchideák” jeligére leve-
let a Szuperinfó Szerkesztőségbe kérek. 
Mosonmagyaróvár, Kossuth L. u. 14. 

SZOLGÁLTATÁS

Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, 
napellenzők, szúnyoghálók, párkányok, 
harmonikaajtók, stb. kedvezménnyel, 
garanciával, 10 napos szállítási hatá-
ridővel mosonmagyaróvári szakember-
től! Kérjen ingyenes árajánlatot! Vidéken 
is! Tel.: +36-30-2350-927 Horváth Attila
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Régiséget, hagyatékot, bontóasztalt, 
konyhakredencet, stokedlikat, tájházba 
illő dolgokat, teknőket, népviseleti ruhá-
kat, lovas ekét, boronát, saját részre vásá-
rolok. Hívjon bizalommal, házhoz megyek! 
Tel.: 06-20-9779-690

AKCIÓS műanyag hőszigetelt bejárati 
ajtók, 98x208-as méret, felül üveg betét-
tel, 5 pontos biztonsági zárral + kilincs-
csel, kulcsokkal, fehér színben jobbos és 
balos kivitelben eladók CSAK FEBRUÁR-
BAN EXTRA -10 % KEDVE�MÉNNYEL! Ár: 
56.900 Ft/db. Munkaidőben 06-30-610-
3850, www.rbfnyilaszarokft.hu; Bősár-
kány, Ady E. u. 13.

Eladó sátor raktár 8 m széles, 12 m hosz-
szú, 3,5 m magas, horganyzott váz. Érd.: 
+36-30-544-0528

Kisméretű 125 literes fagyasztóláda eladó 
20.000 Ft-ért. Érd.: 06-30-541-0738

AKCIÓS acél biztonsági belső bejára-
ti ajtók 95x205-ös méretben, 11 pontos 
biztonsági zárral + kilinccsel, kulcsokkal, 
több színben, jobbos és balos kivitelben 
eladók CSAK FEBRUÁRBAN EXTRA -10 % 
KEDVE�MÉNNYEL! Ár: 49.900 Ft/db. Mun-
kaidőben 06-30-610-3850, www.rbfnyi-
laszarokft.hu; Bősárkány, Ady E. u. 13.

AKCIÓS GARÁ�SKAPU, bukórendszerű, 
NOVUM márkájú, fehér színben, vado-
natújan 1 év garanciával 240x200-as, 
240x210-es és 250x200-as méretben 
76.900 Ft/db CSAK FEBRUÁRBAN EXT-
RA -10% KEDVE�MÉNNYEL! Munkaidő-
ben 06-30-610-3850, www.rbfnyilasza-
rokft.hu Bősárkány, Ady E. u. 13.

Eladó pálinka, Budmil női kabát XL-es. 
Érd.: 06-30-282-2298

Új Bramac cserép komplett tetőre eladó. 
Érd.: 06-30-225-92-97

Számítástechnikai szaküzlet és szerviz 
üzemeltetési joga eladó. Érd.: uzletmo-
var@gmail.com

Költözés miatt szekrénysorok, kanapék, 
fotelek, egyéb bútorok olcsón eladók. Tel.: 
06-30-585-9317

Lovat veszek, öreget, selejtet is. Tel.: 
06-30-729-9170, 06-70-362-6325, 
06-20-493-4607

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

Matematika korrepetálást vállalok álta-
lános és középiskolások számára. Tel.: 
06-30-376-5430

Kőműves munkákat és gipszkartono-
zást vállalunk. Tel.: 06-30-1999-338, 
06-20-466-1914

Szakképzett kertész gyümölcsfák met-
szését, díszkertek gondozását vállalja. 
Érd.: 06-70-433-9991

Adminisztrációt vállalunk. Ha nincs ide-
je a papírmunkára, hívjon minket! Tel.: 
06-20-281-3095

Épületek Energetikai Tanúsítása Hő-ka-
merás vizsgálatok, Napelem telepítése. 
Tel.: 06-30-9564-771, www.energiaex-
pert.hu

Feleslegessé vált ócska vasat, kazánokat, 
villanymotorokat, gáztűzhelyét, mosógé-
pét ingyen elszállítom. Hétvégén is! Tel.: 
06-20-916-9800

Tanítónő, alsó tagozatosok korrepetá-
lását vállalja Mosonmagyaróváron. Tel.: 
06-20-241-78-33

Kisebb-nagyobb földmunkagépekkel 
tereprendezés, árokásások, alapsze-
dések, 15 cm-es kanálmérettől. Tel.: 
06-30-256-9011 LÉPSZ BT

Kati varroda házhoz megy Jánosso-
morján és környékén! Szőnyegtisztítás, 
ruhatisztítás. Felhajtások, cipzárcserék, 
ruhakészítés. Ingyenes szállítással! Tel.: 
06-20-916-8465

Vízvezeték, szennyvíz, dugulás elhárítást, 
központi fűtésszerelést, javítást vállalok 
Mosonmagyaróváron és környékén. Tel.: 
06-20-4879-377

Fuvarozást, bútorszállítást, költözte-
tést, csomagszállítást vállalok zárt fur-
gonnal országosan és külföldre is. Tel.: 
06-30-937-2685

Rossz mosógépét, műszaki cikkeket, 
mikrókat, számítógépet ingyen elszállí-
tom. Hétvégén is! Tel.: 06-20-916-9800

Használt könyveket, porcelánokat, hor-
gászfelszerelést, illetve hagyatékot vásá-
rolok. Házkitakarítást vállalok. Hétvégén 
is! Tel.: 06-20-381-4302

Kézi autómosó, autókozmetika, autó-
polírozás. Kérésre házhoz megyünk! Beje-
lentkezés: 06-20-265-6812

EGYÉB

RAKLAPFELVÁSÁRLÁS! Tel.: 
06-30-594-62-26

www.hasznaltablak.hu Új építkezésből 
megmaradt és bontott nyílászárók nagy 
választékban raktárkészletről azonnal 
vihetők!

BOLHAPIAC! A Pártok Háza alatt! Műsza-
ki cikkek, kerékpárok, fűnyírók  és búto-
rok nagy választékban. Mosonmagyaró-
vár, Erkel Ferenc u. 10. Nyitva: Cs-P-Sz: 
9-12, 13.30-17.00-ig. V: 9-12 óráig. Érd.: 
06-20-5200-216

AKCIÓS fa üveges bejárati ajtók hőszige-
telt üveggel, záró gumitömítéssel, kilincs-
csel, kulccsal, 98x200-as méret (egy-
szárnyas kivitel) 53.900 Ft/db, valamint 
138x208-as (kétszárnyas kivitel) 79.900 
Ft/db. CSAK FEBRUÁRBAN EXTRA -10 % 
KEDVE�MÉNNYEL! Munkaidőben 06-30-
610-3850, www.rbfnyilaszarokft.hu; 
Bősárkány, Ady E. u. 13.

Bontásból származó jó minőségű natúr 
forgácslap (16-38 mm), MDF-lemez (6-9 
mm) eladó. Érd.: 06-20-9596-202

Mosógépét, villany és gáztűzhelyét 
ingyen elszállítom, ha már nincs szüksé-
ge rá. Tel.: 06-30-947-84-14

Lakás kipakolást, költöztetést válla-
lok, még használható holmikért cseré-
be. Körfűrészgép 220 V-os eladó. Tel.: 
06-70-597-1163
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Pedikûrös, mûkörmös alkalmazottat fel-
veszünk. Profi munka, profi bér! 06 30 
915-9327

Villamos és lakatos ismeretekkel ren-
delkező munkatársat keresünk szere-
lő munkakör betöltésére, ausztriai ügy-
félkörrel rendelkező mosonmagyaróvári 
telephelyű céghez. Jogosítvány feltétel! 
Érd.: +36-20-377-9958

Pizzeria Restaurant Socht Kellnerin – 
pessönliches Vorstellangsgespräch Bruck/
Leitha Altstadt 6. Herr Neco

Ablaképítésben jártas kollégát keresek. 
Tel.: 06-70-881-5578

Mosonmagyaróvári vegyipari cég keres 
férfi munkaerőt négy műszakos munka-
rendbe. Középfokú végzettség és alapfokú 
számítógép kezelő ismeretek szüksége-
sek! Érd.: munkanapokon 6-14 óra között: 
+36-20-985-4190-es mobilszámon lehet.

RECEPCIÓS kollégákat keresünk csa-
patunk bővítésére a Diamant Hotel, Szi-
getköz****superior-ba Dunakilitire, a 
magyar-osztrák-szlovák hármas határ-
hoz. Angol nyelvtudással rendelkező, 
munkájára igényes, nyitott, kommunika-
tív, lehetőleg gyakorlott jelentkezők fény-
képes önéletrajzát várjuk. Hostware fog-
lalási rendszer ismeret és további nyelv-
tudás előny, de nem feltétel. AMIT NYÚJ-
TUNK: modern, kulturált munkakörnyezet, 
fejlődési lehetőség, kiemelt bérezés. Ide-
iglenes szállást és albérletet hosszú táv-
ra biztosítunk. JELENTKE�NI: az info@dia-
manthotel.hu címen, vagy a +36-70-377-
0846-os telefonszámon.

RECEPCIÓS kollégákat keresünk csa-
patunk bővítésére a Diamant Hotel, Szi-
getköz****superior-ba Dunakilitire, a 
magyar-osztrák-szlovák hármas határ-
hoz. Angol nyelvtudással rendelkező, 
munkájára igényes, nyitott, kommunika-
tív, lehetőleg gyakorlott jelentkezők fény-
képes önéletrajzát várjuk. Hostware fog-
lalási rendszer ismeret és további nyelv-
tudás előny, de nem feltétel. AMIT NYÚJ-
TUNK: modern, kulturált munkakörnyezet, 
fejlődési lehetőség, kiemelt bérezés. Ide-
iglenes szállást és albérletet hosszú táv-
ra biztosítunk. JELENTKE�NI: az info@dia-
manthotel.hu címen, vagy a +36-70-377-
0846-os telefonszámon.

Az ECM Kft. munkatársat keres vegyi 
anyag gyártó munkakörbe hosszú táv-
ra, azonnali belépéssel. Versenyképes 
jövedelem, cafetéria, utazási- ill. lak-
hatási támogatás. Targoncás gyakor-
lat előny, de kezdőket is várunk. Érd.:  
(H-P:8-16), 06-20-468-5306

Mosonmagyaróvári telephelyre vagyo-
nőröket keresünk fő- ill. mellékállásba, 12 
órásmunkarendbe. Tel.: 06-20-669-8937

SZAKÁCS munkakörbe keresünk mun-
kavállalót hétfőtől péntekig tartó egy-
műszakos, 8 órás, nappali munkarend-
be. Jelentkezés: 06-30-688-4572

Mosonmagyaróvári varrodába varrónőt 
felveszünk. Megbízható munkahely, jó 
kereseti lehetőség. Érd.: 06-30-678-4227

OLDTIMER autók restaurálásával fog-
lalkozó mosonmagyaróvári cég keres 
karosszérialakatost. Pályakezdők jelent-
kezését is várjuk! Magas kereseti lehe-
tőség! Jelentkezéseket Önéletrajz kül-
désével a következő e-mail címre vár-
juk: office@vehicle-experts.com, Tel.: 
+36-96-566-416

Jánossomorjai dohányboltba kereske-
delmi gyakorlattal rendelkező eladót fel-
veszünk. Érd.: 06-30-9161-199

Szakmaszerzési lehetőség! Jelenleg 
étteremként működő vállalkozás profil-
váltás miatt munkatársakat keres Beze-
nyére. Ha nincs szakmád, vagy érde-
kel a vendéglátás, 2017. 02.19-ig tör-
ténő jelentkezésed esetén a beiskolázá-
sodat biztosítjuk (szakács, felszolgáló és 
büféáru eladó). Érdeklődés:  06-70-415-
5645,  vagy a szepasszonyven@freema-
il.hu e-mail címen! 

Tetőépítésben jártas ÁCS szakmunkást 
keresek azonnali kezdéssel. Jelentkez-
ni lehet: Kozma �oltán: 06-30-375-0574 
telefonszámon.

Szakácsot – versenyképes bérezéssel – 
mosonmagyaróvári Simbad hotel éttermé-
be felveszünk. Érdeklődni lehet: 06-30-
631-6875, hr@simbad.hu

Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő 
vagy másodállásban (alapbér+jutalék). 
Tel.: 06-30-650-6088

RECEPCIÓS kollégákat keresünk csa-
patunk bővítésére a Diamant Hotel, Szi-
getköz****superior-ba Dunakilitire, a 
magyar-osztrák-szlovák hármas határ-
hoz. Angol nyelvtudással rendelkező, 
munkájára igényes, nyitott, kommunika-
tív, lehetőleg gyakorlott jelentkezők fény-
képes önéletrajzát várjuk. Hostware fog-
lalási rendszer ismeret és további nyelv-
tudás előny, de nem feltétel. AMIT NYÚJ-
TUNK: modern, kulturált munkakörnyezet, 
fejlődési lehetőség, kiemelt bérezés. Ide-
iglenes szállást és albérletet hosszú táv-
ra biztosítunk. JELENTKE�NI: az info@dia-
manthotel.hu címen, vagy a +36-70-377-
0846-os telefonszámon.
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Takarítást vállalok magánházaknál és 
kisebb irodákban. Tel.: 06-70-625-0511

Kertészvállalkozás metszésben, 
sövénynyírásban járatos munkatársat 
keres folyamatos munkavégzésre. Tel.: 
06-30-490-1472

Önállóan dolgozni tudó, németül beszé-
lő, szempillaépítésében jártas kozmeti-
kus alkalmazottat keresek mosonmagya-
róvári üzletembe. Tel.: 06-30-498-1880

Mosonmagyaróvári pizzériába diszpé-
csert, pizza-szakácsot és futárt keresünk. 
Tel.: 06-70-770-1319

Takarítónőt keresek kéthetente 4 órába, 
800 Ft/óra. Tel.: 06-70-358-4211 (szom-
bat-vasárnap 12-14 óráig)

Minerva Hotel német és angol nyelv-
tudással recepcióst keres. Fényképes 
önéletrajzokat a hotelminerva@hotelmi-
nerva.hu e-mail címre kérünk.

Versenyképes fizetéssel hosszú távú 
munkalehetőség, női ill. férfi munka-
társakat keresünk Mosonmagyaró-
vár körzetére. Szállás biztosított. Érd.: 
06-70-883-2033

Jánossomorjai trafik alkalmazottat keres 
részmunkaidős foglalkoztatásban. Tel.: 
06-70-255-0476

Benzinkútkezelő kollégát keresünk, lehet 
50 éve feletti is. Fényképes önéletrajzot a 
divosszabolcs@edobenzinkutak.hu e-ma-
il címre várjuk.

Mosonmagyaróváron a Lajta-Haas Kft-
be keresünk női ill. férfi munkavállalókat 
betanított munkára, 1 és 2 műszakra. Érd.: 
H-Cs: 8.30-15.30-ig: 06-96/576-030

Mosonmagyaróváron a Lajta-Haas kft-
be keresünk 1 fő takarítónőt, 6 vagy 8 
órás munkaidőre. Érd.: H-Cs: 8.30-15.30: 
06-96/576-030

Party Csárda Halászi pincér, konyhai 
kisegítő, pultos, karbantartó munkatár-
sakat keres. Szállást, ellátást biztosítunk. 
Érd.: 06-30-272-9015

Mosonmagyaróvári vegyipari cég keres 
férfi munkatársat egyműszakos munka-
rendbe üzemtakarításra, azonnali kez-
déssel! Érd.: munkanapokon 6-14 óra 
között: +36-20-985-4190-es mobilszá-
mon lehet.

KONYHAI KISEGÍTŐT keresünk hétfőtől 
péntekig tartó egyműszakos, 8 órás, 
nappali munkarendbe. Friss nyugdí-
jasok jelentkezését is várjuk! Jelent-
kezés: 06-30-688-4572

„B” kategóriás jogosítvánnyal, illetve tar-
goncás papírral rendelkező munkatársat 
keresünk mosonszolnoki telephelyünkre. 
Jelentkezés e-mailben: saling.agnes@
fazekaskft.com

Betonipari munkára betanított mun-
kást alkalmazottnak felveszek. Tel.: 
06-30-558-2963

Matematika szakos egyetemista hét-
végenként korrepetálást vállal. Tel.: 
06-70-944-5752

Takarítónőt keresünk azonnali belé-
péssel, akár mellékállásban is! Érd.: 
06-20-977-4302

Galéria étterem felszolgálót keres. Érd.: 
06-70-363-0051

Takarítói állás hétvégenként Mosonma-
gyaróváron. Érd.: 06-30-3767-283

Férjem mellé 2 hetes váltásban kisegítő 
ápolóhölgyet szeretnék felvenni, itt alvás-
sal, nem fekvő beteg. Jánossomorja. Érd.: 
06-20-2879-441

Festő szakmunkásokat keresünk. 
Érdeklődni hétköznap 09.00-16.00 
óráig. Tel.: 06-30-396-0014

Főzési tapasztalattal rendelkezőket 
keresünk hétfőtől péntekig tartó egy-
műszakos, 8 órás, nappali munkarend-
be. Jelentkezés: 06-30-688-4572

Suche Reinigungskraft und Küchenhilfe 
ab April mit guten Deutschkenntnissen 
für Gasthof in Deutsch Sahrndorf Bewer-
bungen unter Tel.Nr. +43-6769203758 
oder e-mail: altes@landgut-werdenich.at

A WHC Kft. keres KIEMELT bérezéssel 
Mosonmagyaróváron működő partnere 
részére könnyű fizikai munkára, folyama-
tos munkarendbe munkatársakat. Munkába 
járás 100%-ban térítve. Jelentkezni 08.00-
16.00 óra között lehet a 06-30-820-3452-es 
telefonszámon. Munkaügyi engedélyszám: 
481-6/2002-2000, XX-M-001/407/2013. 
Jelentkezésével hozzájárul személyes ada-
tai kezeléséhez a www.whc.hu oldalon elér-
hető szabályzat szerint. Adatkezelési nyil-
vántartási szám: NAIH-102776/2016
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Fiatal, gyakorlott pultos lányokat kere-
sünk. Lehet beugrós is, rugalmas mun-
kaidőben, jó kereseti lehetőséggel. Tel.: 
06-30-632-6669

Ács, tetőfedő munkatársakat fel-
veszek egész éves munkára. Érd.: 
06-70-517-8324

Ácsot, tetőfedőt, tetőn dolgozó segédet 
felveszek. Érd.: 06-20-427-7417

Mosonmagyaróvár körzetében munka-
társak jelentkezését várjuk autóipari gyár-
ba, betanított munkára, illetve minősé-
gellenőri munkakörbe. Hosszú távú mun-
kalehetőség, versenyképes fizetés. Tel.: 
06-20-613-9813

Mosonmagyaróvári munkahelyre rész-
munkaidős takarítónőt felveszek. Tel.: 
06-30-682-4084

Kebap-os Pizzaház saját gépjárművel 
rendelkező futárt keres. Érd.: Fő út 17. 
Tel.: 06-20-99-54-944

Mosonmagyaróvári Halászkert vendég-
lőbe (Kis-Duna) konyhai kisegítőt felve-
szünk. Érd.: 06-20-458-0857

Trafikba elkötelezett, fiatal nőt keresünk 
kétműszakos munkára. Eladói gyakorlat 
előny. Fényképes önéletrajzot a hirdetes-
movar@gmail.com e-mail címre kérjük.

Borozónkba megbízható, rugalmas 
középkorú pultos hölgyet keresünk, hosz-
szú távra. Érd.: 06-30-412-56-19

Hegyeshalmi szépségszalonba fodrász 
munkatársat keresünk, heti 3 napra, bejá-
ratott vendégkörrel. Érd.: 06-96/711-082

Gipszkartonozót, festőt hosszú távra fel-
veszek. Tel.: 06-30-262-2008

Mosonmagyaróvári cég nemzetközi 
fuvarozásra, furgonra sofőrt keres, azon-
nali kezdéssel. Tel.: 06-30-9-792-063

Schönheitssalon im Bezirk Neusiedl zu 
vermieten Friseur, Kosmetik, Massage, 
Tattoo. E-mail: em.hausverw@aon.at

Reál-Express Ingatlaniroda értékesítő 
munkatársat keres. Előny: értékesítés-
ben szerzett tapasztalat. Pályakezdőket 
is várunk! Tel.: 06-30-642-3682

Szeretnél kötetlen munkaidőben dolgoz-
ni egy szuper csapatban! Munkatársakat 
keresünk az Otthon Centrum ingatlanköz-
vetítő iroda fiatalos csapatába tanácsadói 
munkakörben. Érd.: +36-70-454-5373 
számon tudsz!

Jánossomorján a Cézár-borozóba női 
pultost felveszünk. Jó kereseti lehe-
tőség. Akár hétvégi kisegítőt is. Érd.: 
06-30-21622-40

Mosonmagyaróvári lottózóba női alkal-
mazottat felveszek. Fényképes önéletraj-
zot: mobilgame@vipmail.hu

Dunaszigeti vegyesboltba teljes mun-
kaidős munkatársat felveszünk. Érd.: 
06-70-539-3203

Irodai asszisztenst keresünk angol nyel-
vű ügyintézéshez. Fényképes önéletrajzot 
iroda50@freemail.hu címre várjuk Moson-
magyaróvár és környékéről.

Műszaki beállítottságú 3D tervezőt kere-
sünk Mosonmagyaróvár és környékéről. 
Tel.: 06-30-939-7627

Asztalost, illetve fához értő szakem-
bert keresünk betanulható munkához 
Mosonmagyaróvár és környékéről. Tel.: 
06-30-939-7627

Építőipari cég fiatal kőművest ill. segéd-
munkást keres Mosonmagyaróvár és kör-
nyékéről. Érd.: 06-20-417-5757

Targoncást és betanított férfimunkaerőt 
keresünk mosonmagyaróvári munkahe-
lyre, egyműszakos munkarendbe. Érd.: 
06-20-535-0440

BIXI-TRANS KFT. mosonmagyaróvári 
fuvarozó cég gépkocsivezetőket keres 
„B” ill. „C” kategóriás jogosítvánnyal 
(GKI kártya). Gyakorlat előny. Szállás 
megoldható. Tel.: 06-20-576-1100

Építőipari cég felvesz azonnali kezdés-
sel szak- és segédmunkásokat, hosszú 
távra. Érd.: 06-70-602-3503

Burkolót vagy burkolni tudó kőművest fel-
veszek. Érd.: 06-70-245-3236

Éjjel-nappali élelmiszerüzletbe önál-
lóan dolgozni tudó bolti eladót felve-
szünk, folyamatos munkavégzésre. Érd.: 
06-30-843-5384

Jánossomorjai panzióba szobaasszonyt 
felveszünk. Érd.: 06-70-249-3626

Csőszerelőket keresek hosszú távra, biz-
tos munkára, versenyképes jövedelem-
mel. Érd.: 06-20-467-87-84

Szeretnél egy sikeres, folyamatosan fej-
lődő motivált szalonban fodrászként dol-
gozni? Hívj most! Tel.: 06-70-516-9539 
Gyergyovits Hajszalon

Takarítónőt hegyeshalmi határon lévő 
üzletembe éves állásra felveszek. Érd.: 
06-70-250-7192

SUCHEN KOCH/KÖCHIN GUTE DEUTSH/
KENTNISSE GAN�JAHRESSTELLUNG. Érd.: 
+43-664-4503012

Hidegburkolót keresek Mosonmagyaró-
vár és környékéről. Érd.: 06-20-328-3435

Ausztriába, szépségszalonban pedikű-
rös, masszőr és kozmetikus részére 
helyiség kiadó, Andautól 1 km-re. Érd.: 
06-30-987-2496

Fodrászt és műkörmöst keresünk alkal-
mazotti viszonyba. Érd.: 06-30-210-7283

Bejáratott fodrászüzletben kozmetikus-
nak, pedikűrösnek, műkörmösnek beren-
dezett hely kiadó. Érd.: Mosonmagyaró-
vár, Magyar u. 17.

Térkő-burkolásban jártas munka-
társakat keresek. LÉPSZ BT. Tel.: 
06-30-256-9011

Fodrászüzletben fodrászszék kiadó, frek-
ventált helyen. Érd.: 06-30-282-6228

Mosonmagyaróváron szakácsot főállás-
ba, 8 órás bejelentéssel felveszek. Érd.: 
06-30-2160-594

Jánossomorjai kertészeti árudánkba 
megbízható munkaerőt keresünk! Német 
nyelvtudás feltétel, kertészeti végzettség 
előnyt jelent! Jelentkezés önéletrajzzal: 
napsugar.gazdabolt@gmail.com

Asztalost felveszünk mosonmagyaróvá-
ri munkahelyre, kiemelt bérezéssel. Tel.: 
06-30-277-0930
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