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Rajkán 100 m2-es téglaépítésű 
családi ház, 504 m2-es telekkel, 2 
melléképülettel, pincével eladó. Ár: 
23.800.000 Ft. Érd.: 06-20-545-
8537, 06-30-434-1241

Máriakálnokon 89 m2-es tégla-
építésű családi ház, 1050 m2-es 
megosztható, két utcafronti telek-
kel eladó. Ár: 17.500.000 Ft. Érd.: 
06-20-545-8537, 06-30-434-1241

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

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

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

Eladó Mosonmagyaróváron 3 szin-
tes ikerház egyik fele. Iá: 31.900.000 
Ft. Érd.: 06-30-507-2352

Eladó ingatlanokat keresek ügy-
feleim számára Mosonmagyaró-
vár és 15 km-es körzetében! Érd.: 
06-30-507-2352

Társasházi lakást keresek a har-
madik emeletig. Lajta, városköz-
pont, belváros, 20 MFt-ig. Tel.: 
06-30-850-5560

Mosonmagyaróváron új építésű, 
3 szoba + amerikai konyhás nap-
palis tégla, egyszintes családi ház 
saját telekkel, kondenzációs gáz-
kazánnal, térkövezett terasszal, 3 
rétegű üvegezésű nyílászárókkal, 
rejtett okos redőnyökkel, szúnyog-
hálókkal, azonnali átadással fűtés-
kész állapotban eladó. Ára: 21,9 
MFt. Érd.: 06-30-413-9346

Mosonmagyaróváron, kertváro-
si részen 3 szobás, 110 m2-es tég-
la családi ház melléképületekkel, 
gázfűtéssel és cserépkályhával 517 
m2-es telken eladó. Ára: 18,9 MFt. 
Érd.: 06-30-856-1505

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

Dunaszigeten (Doborgazon), a 
strandtól 50 m-re 92 m2-es tég-
laház, 390 m2-es telekhányad-
dal, külön-bejárattal, kulcsra-
kész állapotban leköthető. Ár: 
25.500.000 Ft. Érd.: 06-20-545-
8537, 06-30-434-1241

Bezenyén igényes, kétszin-
tes 85 m2-es családi ház, csen-
des utcában, 200 m2-es telek-
kel, terasszal, garázzsal eladó. Ár: 
31.500.000 Ft. Érd.: 06-20-545-
8537, 06-30-434-1241

Héderváron augusztusi átadás-
sal, kulcsrakész állapotban 90,5 
m2-es tégla lakóépület, 415 m2-es 
telekhányaddal leköthető. Ár: 
22.900.000 Ft. Érd.: 06-20-545-
8537, 06-30-434-1241

Mosonmagyaróváron 2017. 
decemberi átadással 104 m2-es iker-
házi lakások leköthetők, emeltszin-
tű, szerkezet-kész állapotban, igény 
szerint. Ár: 26.900.000 Ft. Érd.: 
06-20-545-8537, 06-30-434-1241

Magyar, szlovák és osztrák ügy-
feleink részére eladó családi háza-
kat, lakásokat, telkeket keresünk 
Mosonmagyaróváron és környé-
kén! HELLO HOME Kft Kolonics Ani-
ta 06-30-413-9346 és Mazán Márió 
06-30-856-1505

Dunaszigeten 4884 m2-es vízparti 
telek eladó. Ár: 8.000.000 Ft. Érd.: 
06-20-545-8537, 06-30-434-1241

Mosonmagyaróváron, közpon-
ti helyen, 2018. év eleji átadással 
sorházi lakások, igény szerinti kiala-
kítással, 250.000 Ft/m2 áron, emelt-
szintű, szerkezet-kész állapotban 
leköthetők. Érd.: 06-20-545-8537, 
06-30-434-1241

Eladó Levélen egy 3 szintes csa-
ládi ház! Iá: 35.800.000 Ft. Érd.: 
06-30-507-2352

Ásványrárón 50 m2-es, felújí-
tott 2 szobás téglaépítésű csalá-
di ház 1100 m2-es telekkel, fedett 
kocsi beállóval, tárolóval, ásott 
kúttal, gyümölcsfákkal eladó. Ár: 
12.950.000 Ft. Érd.: 06-20-545-
8537, 06-30-434-1241

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

Dunaszigeten 2017. júniusi átadás-
sal, emeltszintű, szerkezet-kész álla-
potban 94 m2-es téglaház leköthető, 
garázzsal, terasszal, 859 m2-es tel-
ken. Ár: 24.990.000 Ft. Érd.: 06-20-
545-8537, 06-30-434-1241

Mosonmagyaróváron 58 m2-es, 
2 szobás tetőtéri lakás gázfűtés-
sel eladó. Ár: 16.600.000 Ft. Érd.: 
06-20-545-8537, 06-30-434-1241

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

Mosonmagyaróváron 55 m2-es, 3 
szobás felújított, szigetelt panella-
kás eladó. Ár: 13.200.000 Ft. Érd.: 
06-30-434-1241, 06-20-545-8537

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

Mosonmagyaróváron Csók István 
utcában ( Lovarda oldalán Halászi úti 
Ltp.) tulajdonostól eladó 353m2 tel-
ken lévő kétszintes, 65m2-es telje-
sen felújított, alacsony rezsijű szép 
családi ház. Parkosított udvarban 
melléképület, fedett kerti pavilon. 
Panel, vagy tégla lakást beszámí-
tok. Ár: 24.7M Ft. Érd: 06309898946

Mosonmagyaróváron 65 m2-es 
téglalakás, zárt udvarban, garázzsal, 
kis előkerttel, 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 
kétszintes sorházi lakás, saját pad-
lással, alacsony rezsivel eladó. Ár: 
19.700.000 Ft. Érd.: 06-20-545-
8537, 06-30-434-1241

Halászin 700 m2-es összközmű-
vesített építési telek eladó. Ár: 
9.600.000 Ft. Érd.: 06-20-545-
8537, 06-30-434-1241
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Negyedik emeleti, kétszobás, fel-
újított téglalakás bútorozva eladó 
9,9 MFt-ért. Érd.: 06-30-850-5560

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

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

Mosoni városrészen 98 m2-es 
polgári lakás eladó. Tel.: 
06-70-267-22-46

Mosonudvaron jó állapotú családi 
ház eladó 18.900.000 Ft-ért. Érd.: 
06-70-267-22-46

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

Beach lakóparkban Duna-parti 
panorámás 58 m2-es lakás eladó. 
Iá: 28,9 MFt. Tel.: 06-70-628-2070

Mosoni városrészen 100 m2-es 
azonnal költözhetõ családi ház 1000 
m2-es rendezett telekkel eladó. Iá: 
29 M Ft Érd.: 06 30 9892 890

Városközponti kétszobás téglala-
kás eladó 15.200.000 Ft-ért. Érd.: 
06-70-267-22-46

Mosonmagyaróváron 3 szoba + 
nappalis családi ház, alsó szinten 
külön-bejáratú lakrésszel (1 szo-
ba + nappali+konyha+fürdő+WC) 
eladó. Iá: 27.500.000 Ft. Érd.: 
+36-70-388-5758

Mofém gyár mögött 929 m2-es zárt 
kert eladó. Érd.: 06-70-28-10-953

Ásványrárón nyugodt, csendes 
környezetben 618,0 m2 jó tájolás-
sal rendelkező építési telek eladó. Iá: 
1.050.000 Ft. Érd.: 06-30-665-1738

Feketeerdői, 3 szobás, felújítandó 
100 m2-es családi ház, 980 m2-es 
telekkel eladó. Ár: 14,9 MFt. Érd.: 
+36-30-667-9887

Hegyeshalomban 3 szobás, felújí-
tandó 100 m2-es családi ház, 956 
m2-es telekkel eladó. Ár: 17,6 MFt. 
Érd.: +36-30-667-9887

Mosonmagyaróváron 1 szobás, 
24 m2-es nyaraló eladó 785 m2-es 
telken, 6.325.000 Ft-ért. Érd.: 
06-30-842-6466

Mosonmagyaróváron 5 szobás, 
emeletes 91 m2-es sorház, 100 
m2-es telekkel eladó 20.500.000 
Ft-ért. Érd.: 06-30-842-6466

Mosonszolnokon 3 szobás, 170.14 
m2 hasznos alapterületű családi 
ház eladó 46.500.000 Ft-ért. Érd.: 
06-70-328-8296

Ingatlan és ingóság értékbecslé-
sét vállalom Családi Otthonterem-
tési Kedvezmény (CSOK) igénylé-
séhez is. Tel.: 0036-30-9459-113

Mosonmagyaróváron négyla-
kásos társasházi földszinti 64,5 
m2-es, 3 szobás lakás, turbós gáz-
fűtéssel eladó. Ár: 17 MFt. Érd.: 
+36-30-9459-113

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

Mecséren 1415 m2-es telken fel-
újítandó ház eladó. Iá: 6,5 MFt. Tel.: 
06-20-519-1990

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

Máriakálnokon kétgenerációs, két-
szintes családi ház, egész alatt szu-
terén, teljes infrastruktúrával, 1619 
m2-es telken eladó. Ár: 35 MFt. Érd.: 
+36-30-9459-113

Eladó házat, lakást vagy telket kere-
sünk Mosonmagyaróvár és környé-
kéről értésesítés céljából. Érd.: 
00-36-30-9459-113

Mosonmagyaróváron társasházi 
téglalakás, újszerű 68 m2 két szin-
ten, kis kerttel, turbós gázfűtéssel és 
garázzsal eladó. Ár: 22,8 MFt. Érd.: 
+36-30-9459-113

Máriakálnokon a Rózsakert 
szomszédságában 1098 m2-es 
telek tulajdonostól eladó. Tel.: 
06-20-4724-380

Ásványrárón víkendövezetben 
400 m2-es közművesített telek, kis 
faházzal eladó. Iá: 3,8 MFt. Érd.: 
06-70-4148-734

Malomdűlőben 793 m2-es építési 
telek eladó, 6.000 Ft/m2 áron. Tel.: 
06-70-620-0304

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

Mosonmagyaróváron a belváros-
ban, 2005-ben épült szigetelt tár-
sasházban a II. emeleten eladó egy 
35 m2-es, erkélyes, klímás, helyes 
lakás, beépített konyhabútorral, 
alacsony rezsivel (15.000 Ft/hó), 
hálófülkével. Ár: 11,85 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron a Szekeres 
Richárd utcában téglaépítésű, szi-
getelt társasházban az I. emeleten 
eladó egy 36 m2-es, 1 szobás lakás, 
új ablakokkal, saját tárolóval. Ár: 9,9 
MFt. Érd.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron társashá-
zi 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

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

Jánossomorján 1400 m2-es telken 
lévő 105 m2-es ház fedett 30 m2-es 
terasszal, méltányos áron eladó. 
Tel.: 06-30-391-5520

Levélen 5 szobás, 2 fürdőszobás 
ház felújított, szigetelt, közpon-
ti fűtéses eladó. Iá: 11 MFt. Érd.: 
06-70-500-4173

Garázs eladó Mosonmagyaróváron 
Gorkij utca 27. (Hold utca mögötti 
garázs-soron), 15 m2. Iá: 2,3 MFt. 
Megtekintés elsősorban szerdai 
napokon!

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

Mosonmagyaróváron egy szo-
ba+nappalis, kertkapcsolatos lakás 
saját fedett kocsi beállóval eladó. 
Amennyiben felkeltette érdeklődé-
sét, keressen a következő számon: 
+36-70-388-5758

Mosonmagyaróváron zöldövezet-
ben, közel a Dunához, 550 m2-es 
telken új téglaépítésű, 80 m2-es, 3 
szoba+nappalis, teraszos családi 
ház leköthető. Átadás kulcsra-ké-
szen. A ház nagysága variálható! 
Ár: 24,0 MFt. Érd.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron kertvárosi 
környezetben, igényes 170 m2-es, 
2 generációs, szigetelt tégla csalá-
di ház, az emeleti rész külön-bejá-
rattal, 1047 m2-es parkosított telken, 
garázzsal, tárolóval eladó. Ára: 36,9 
MFt. Érd.: 06-30-856-1505

Mosonmagyaróváron 73 m2-es, 
3 szobás, 1. emeleti téglalakás, 
saját gázkazánnal eladó. Ára: 15,4 
MFt. Igény esetén kert vásárolha-
tó hozzá az épület mellett. Érd.: 
06-30-856-1505

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

Teljesen felújított 36 m2-es garzon-
lakás tízemeletesben a 9. emelten 
eladó. Érd.: 06-30-631-4724
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Ukrán ügyfeleim számára eladó 
ingatlanokat keresek Mosonma-
gyaróváron és környékéről! Nata-
lya Shchogolyeva +36-70-6310-034

Keresek Mosonmagyaróvár tér-
ségében 75 m2 körüli, 1. emeleti 
lakást, vagy kisebb családi házat. 
Érd.: 96/242-685

Kisbodakon 100 m2-es, 2000-ben 
épült könnyűszerkezetes, egyszin-
tes családi ház, beépített tetőtérrel, 
szépen parkosított 931 m2-es tópar-
ti telken eladó. Ára: 19,9 MFt. Érd.: 
06-30-413-9346

Vásárolnék óvári sorházat, házat 
20 MFt-ig, magánszemély. Tel.: 
06-70-507-0814

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

Mosonmagyaróvár városközpont-
jában, zöldövezeti környezetben, 
2011-ben épült, 58 m2-es, erkélyes, 
2 szobás + amerikai konyhás, tég-
laépítésű, földszinti társasházi lakás 
(6 lakásos társasházban), beépített 
bútorokkal, erkéllyel, mélygarázzsal 
eladó. Érd.: 06-30-631-6874

Mosonmagyaróváron és környékén 
eladó ingatlanokat keresek. Pris-
ka Csetõova +421-903-425-947  
csetoova@gmail.com

Mosonmagyaróváron eladó gar-
zonlakás az Aranyossziget utca mel-
lett. Érd.: 06-70-225-05-12

Termálhoz közel 100 m2-es gázfű-
téses családi ház, 1000 m2-es tel-
ken + dupla garázs, tetőtérben gar-
zonlakással eladó. Iá: 28 MFt. Érd.: 
06-30-451-8277

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

Eladó családi házat keresek Malom-
dűlőből és a Mosoni-Duna környéké-
ről. Tel.: 06-70-419-9491

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

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

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

Hegyeshalomban építési telkek és 
családi házak reális áron eladók. 
Érd.: 06-30-268-6464

OMV kúttal szemben, zárt kert 
faházzal, közművesítve eladó, a 
Lajtához közel. Iá: 3,2 MFt. Érd.: 
06-30-268-6464

Hegyeshalomban ipari szolgál-
tató építési telek, 5000 m2, víz, 
villany bekötéssel eladó. Érd.: 
06-30-268-6464

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

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

Tulajdonostól eladó IV. emele-
ti, 2 szobás átalakított, korszerű-
sített, bútorozott lakás. Azonnal 
beköltözhető! Iá: 13,2 MFt. Érd.: 
06-20-928-0454

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

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

Eladó lakást keresek a Városköz-
pontból. Tel.: 06-70-342-1665, 
06-70-3600-377

Mosonmagyaróváron a Liget lakó-
parkban 310 m2-es telken új tégla-
építésű, 3 szoba+nappalis, 80 m2 
(nettó) teraszos családi ház leköt-
hető. Átadás kulcsra-készen. A ház 
nagysága variálható! Ár: 25,0 MFt. 
Érd.: 06-20-329-6564

Konkrét ügyfelünk számára kere-
sünk elsősorban újépítésű, vagy 
felújított családi házat, 30 MFt 
körül Mosonmagyaróváron és 
környékén. Érd.: Esztergályos 
Szilvia: 06-70-934-0209

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

Mosonmagyaróváron 1+2 félszo-
bás világos, jó elrendezésű, jó álla-
potú erkélyes, 2. emeleti téglala-
kás, rendezett társasházban eladó. 
Iá: 12,9 MFt. Tel.: 06-70-320-8304

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

Ügyfeleink számára keresünk 
eladó ingatlanokat Mosonmagya-
róváron és környékén. Érd.: Esz-
tergályos Szilvia: 06-70-934-0209

Kimlén 120 m2-es családi ház nagy-
méretű, 2200 m2-es telken gázfű-
téssel és kandallóval eladó. Ára: 
16,9 MFt. Érd.: 06-30-413-9346

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

KIADÓ
Mosonmagyaróvártól 4 km-re 
Halásziban 50 m2-es, gázfűté-
ses, 2 szoba+nappalis, bútoro-
zott lakás kiadó. Ár: 80.000 Ft/hó 
+ rezsi + 2 hónap kaució. Érd.: 
06-30-9-366-930

Új építésű I. emeleti 70 m2-es tár-
sasházi lakás hosszú távra kiadó 
Mosonmagyaróváron. Ár: 110.000 
Ft/hó + 2 havi kaució. Érd.: 
06-70-233-40-18

Mosonmagyaróváron 1 fő részére 
albérlet kiadó. Tel.: 06-70-625-0020

Mosonmagyaróváron Palánk utcá-
ban felújított, berendezett 40 m2-es 
lakás kiadó. Ár: 85.000 Ft/hó + rezsi, 
2 hó kaució. Érd.: 06-30-497-2044



92017. február 24. 92017. február 24.

Beach lakóparkban igényes 
lakás kiadó 1 személynek. Tel.: 
06-30-309-3088

Mosonmagyaróváron külön-be-
járatú, berendezett szoba, kony-
ha, fürdőszoba 1 fő, nemdohány-
zó részére kiadó. 1 hó kaució szük-
séges! Érd.: 06-70-520-8974, 
06-96/206-983

Mosonmagyaróváron földszinti 2 
szobás panellakás kiadó. Kisállat 
kizárva! Érd.: 06-30-834-3355

Mosonmagyaróváron sürgősen 
kiadó frekventált helyen 45 m2-es 
üzlet fogorvosi rendelőnek, szép-
ségszalonnak, vagy irodának, szo-
lid áron. Érd.: 06-30-658-47-01 (17-
20 óráig)

Mosonmagyaróváron 2-4 
ágyas szobák kiadók. Tel.: 
06-30-835-19-60

Halásziban április 1-jétől csa-
ládi ház, részben bútorozva, 2 
hónap kaucióval kiadó. Érd.: 
06-30-2044-198

3 évig papírboltként funkcionáló 
üzlethelyiség kiadó Jánossomor-
ján. Érd.: 06-20-9178-396

Ausztriában dolgozol, és szállást 
keresel? Tudok egy jánossomor-
jai lehetőséget! Hívj a 06-20-9178-
396-os számon!

Mosonmagyaróváron kiadó 210 
m2-es, 6 helyiségből álló klímás iro-
da és 240 m2-es száraz, fagy-men-
tes raktár, zárt térkövezett udvarban. 
Érd.: 06-30-474-7116

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 
gépesített 1 szoba+nappali 70 m2-es 
családi ház hosszú távra1 pár részé-
re, csendes utcában kiadó. Garázs is 
van! Érd.: 06-30-73-74-225

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

Mosonmagyaróváron a Lajta-part 
közelében garzonlakás kiadó 1 vagy 
2 fő részére. Tel.: 06-30-3962-997 
(14.00 óra után)

Mosonmagyaróváron a SUN lakó-
parkban új építésű társasházban 
63 m2-es, 3 szobás lakás bútoroz-
va 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 igényesen 
kialakított munkásszállás 2 ágyas 
szobákkal, mosási és főzési lehe-
tőséggel, korlátlan internet-haszná-
lattal, biztonságos parkolással kiadó. 
Érd.: 06-20-92-79-023

Erkel Ferenc út 10. szám alatti 
irodaházban 19m2-es és 38m2-es 
irodák kiadók, valamint termek 
rendezvények lebonyolítására bér-
be vehetők. Érd.: 06-30-495-15-65

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

Mosonmagyaróváron felújított, 
250 m2, 4 méter belmagasságú, 
szigetelt, fűthető csarnok irodával, 
mosdóval, bármilyen ipari tevékeny-
ségre alkalmas, 1500 m2-es zárt, 
betonozott ingatlanon kiadó. Érd.: 
06-30-974-9374

SUN lakóparkban új építésű, igé-
nyesen berendezett garzonlakás 
1 vagy 2 főnek kiadó. Ár: 90.000 
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 
06-30-654-1023

Albérletet keresek Mosonmagyaró-
váron kutyussal, szép kertes családi 
ház érdekel. Tel.: 06-30-850-5560

3 szobás lakás a belvárosban hosszú 
távra kiadó. Tel.: 06-70-267-22-46

Különálló belvárosi mini szoba, für-
dővel teljesen berendezve 1 fő részé-
re kiadó. Ár: 65.000 Ft rezsivel + 2 
hó kaució. Érd.: 06-20-9182-730

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

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

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

KIADÓ! Héderváron a központban 
igényes, 3 szobás, 2. emeleti lakás 
saját gázkazánnal, zárt udvarban 
parkolóval, beépített bútorokkal és 
gépekkel hosszú távra kiadó. Bérleti 
díj: 90.000.- Ft/hó + rezsiköltség (2 
havi kaució). Érd.: 06-30-856-1505

Mosonmagyaróváron a Terv utcá-
ban 75 m2-es sorházi lakás, saját 
kertrésszel kiadó. Ár: 110.000 Ft/
hó + rezsi + 2 hó kaució. Tel.: 
06-20-528-8839

Munkásoknak apartmanok kiadók 
számlaképesen Mosonmagya-
róváron és Jánossomorján. Érd.: 
06-70-249-3626

Mosonban garzonlakás tel-
jes berendezéssel kiadó. Érd.: 
06-30-9271-974

2 és félszobás felújított lakás 2 fő részé-
re hosszú távra kiadó. 3 hónap kaució 
szükséges! Érd.: 06-30-5656-561

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

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

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

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

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

Egyágyas és kétágyas szobák 
HOSSZÚ TÁVRA kiadók! A szobában 
zuhanyzó, WC, TV, Internet.  Közel-
ben tabak, non-stop ABC, buszmeg-
álló, étterem. Tel.: 06-70-935-6040

Hosszú távra kiadó családi ház 
emeleti részén, külön-bejáratú 70 
m2-es, 2,5 szobás lakás, saját kert-
résszel (Kühne gyár közelében). 
2/3/4 felnőtt: 100/120/140.000 Ft/
hó rezsivel. Érd.: 06-20-206-9718

Mosonmagyaróváron garzonlakás 
kiadó, 1 havi kaució szükséges! Érd.: 
6-20-321-0641 (15.00 órától)

Családi ház alsó szintjén lak-
rész kiadó 1 fő részére. Érd.: 
06-20-3588-654

Mosonmagyaróváron a Gaz-
dász utcában 68 m2-es, telje-
sen új lakás terasszal kiadó. Ár: 
150.000 Ft/hó + rezsi + kaució. 
Érd.: 06-30-660-9501

Mosonmagyaróváron, Széchenyi 
út 11. sz. alatt panelszoba 1 főnek 
kiadó március 10.-től. Ár: 48.000 
Ft rezsivel + 1 havi kaució. Érd.: 
06-30-616-7822

Mosonmagyaróváron 28 m2-es 
modern, bútorozott lakás kiadó. Ár: 
85.000 Ft rezsivel együtt havonta. 
Tel.: 06-20-462-1300

42 m2-es bútorozott lakás kiadó a 
Lajta lakóparkban 1-2 fő részére. Ár: 
100.000 Ft/hó+rezsi+2 hó kaució. 
Érd.: +421-90808-0292

Rajkai luxus, nagyméretű lakás 
kiadó. Ár: 130.000 Ft/hó + rezsi + 
3 hó kaució. Érd.: 06-70-631-0034

Kórház utcában, forgalmas, kiraka-
tos 22-44 m2-es helyiségek üzlet-
nek, irodának, parkolóval kiadók. 
Érd.: 06-20-9596-202
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Apró DONATELLA Gyorsvarroda! Nad-
rág-szoknya felhajtás, zipzárcse-
re, szűkítés, bővítés, kisebb javítá-
sok 1 órán belül. Egyéb átalakításo-
kat rövid határidővel vállalunk, ked-
vezményes áron! Malomszer Üzlet-
ház középső sor; Bőr - Szőrme Butik 
mellett. Tel.: 06-30-678-4227

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

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

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

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

Mindig TV: 7 magyar csatorna egy-
szeri kiépítési díjért. MINDIG TV EXT-
RA: egyszeri kiépítési díj + 1450 Ft/
hó 17 csatorna, 30 csatorna 2450 
Ft/hó, 8 osztrák és 6 szlovák csa-
torna vétele is megoldható. Tel.: 
06-30-526-1558

Számítógép-szerelés, adatmentés, 
vírusirtás gyorsan és olcsón. Hívható 
hétvégén is! Tel.: 06-30-526-1558

Kőműves munkát, járólapo-
zást, csempézést, festést válla-
lok Mosonmagyaróváron. Érd.: 
06-20-386-1338

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

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

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

Kati varroda házhoz megy Jánosso-
morján és környékén! Szőnyegtisz-
títás, ruhatisztítás. Felhajtások, cip-
zárcserék, ruhakészítés. Ingyenes 
szállítással! Tel.: 06-20-916-8465

OKJ-s dajkaképzés. www.
kaszaszakkepzes.hu Tel.: 
06-30-269-1061

Redőnyök, napellenzők, árnyékolók, 
szúnyoghálók tetőablakra is enged-
ménnyel, helyi szakembertől. Tel.: 
96/245-064

Redőny-akciók 60-70%-os ára-
kon. Reluxa, szalagfüggöny, napel-
lenzők, harmonikaajtók, szúnyog-
hálók. Vidéken is! 06-30-994-2258

Szőnyegtisztító-gép kölcsönöz-
hető kaució nélkül, 3.500 Ft/nap. 
Díjmentes házhozszállítás! Tel.: 
06-20-2360-154

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

Asztalosmunkák, konyha beépí-
tett bútorok, ajtók, ablakok, lép-
csők, előtetők, kocsi beállók készíté-
sét vállalom. Érd.: 06-30-329-92-69

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

Festést, kőműves munkát, burko-
lást, szigetelést, sírkövek felújítá-
sát és lakások külső-belső felújí-
tását vállalom Rövid határidővel. 
Garanciával! Kis munka is munka! 
Tel.: 06-70-615-3039

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

JÁRMŰ

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

REDŐNYJÁRAT indul hétvégen-
ként Mosonmagyaróvárra és kör-
nyékére! Redőnyök, szúnyoghálók 
10-20% engedménnyel! Hőszige-
telt alumínium redőnyök, reluxák, 
pliszék, szalagfüggönyök, napellen-
zők, sávrolók. Kérjen ingyenes hely-
színi árajánlatot! Minőségi árnyé-
kolót 46 éves megbízható cégétől. 
HÉRICS LÁSZLÓ, Kapuvár, Pozsonyi 
u. 90. Tel.: 96/242-655, 06-30-204-
0-205, www.hericsredony.hu, www.
rolo96redony.extra.hu

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

Személyautó, kisteher, 9 sze-
mélyes kisbusz bérelhető rövid 
és hosszú távra egyaránt. Érd.: 
06-20-396-0779

Személygépkocsi bérelhe-
tő, akár kaució és km-megkö-
tés nélkül is. 4.000 Ft/naptól. Érd.: 
06-70-394-8852

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

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

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

Autóbérlés! Bérelhető autók: Fiat 
Ducatto 9 személyes, VW Transpor-
ter dobozos teherautó 3 személyes, 
Suzuki 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

Építőipari vállalkozás szakirányú 
végzettségekkel családi házak épí-
tését, teljes körű felújítását minősé-
gi munkával vállalja. Ugyanitt sírkö-
vek felújítása. Érd.: 06-30-226-4185

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

Tehertaxi (belföldön és külföldön), 
bútorszállítás, költöztetés, szom-
baton, vasárnap is. Tel.: +36-70-
53-40-031 E-mail: mibomix.kft@ 
gmail.com

Fuvarozást, bútorszállítást, költöz-
tetést, csomagszállítást vállalok zárt 
furgonnal országosan és külföldre is. 
Tel.: 06-30-937-2685

Autóbérlés! Tel.: 06-20-267-7092

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

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

Műszaki vizsgáztatást, műsza-
ki vizsgára való felkészítést 
rövid határidővel vállalok. Tel.: 
06-70-671-2966

TÁRSKERESÉS

PARTNERT keres 47 éves, fiata-
los, sportos testalkatú férfi. Tel.: 
06-30-793-69-89

61 éves egyedülálló, megbízható 
férfi, korban hozzáillő, független höl-
gyet keres. Tel.: 06-30-3577-656

SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, szalagfüggö-
nyök, napellenzők, szúnyoghálók, 
párkányok, harmonikaajtók, stb. 
kedvezménnyel, garanciával, 10 
napos szállítási határidővel moson-
magyaróvári szakembertől! Kér-
jen ingyenes árajánlatot! Vidéken 
is! Tel.: +36-30-2350-927 Hor-
váth Attila

Kőműves munkák, átalakítás, fel-
újítás, kémények, kúpok átrakása, 
tetőfedés, lapos tető szigetelések 
kivitelezése, kerítésépítés, elemes 
kerítések gyártása, építése rövid 
határidővel. Érd.: 06-20-3360-487

Hagyományos OVISÚSZÁS a Móra 
Ferenc Általános Iskolában. Hét-
fő: 19-20 óráig. Középsős és 
nagycsoportos óvodásokat 
várunk! Érd.: 06-30-479-1679, 
06-30-268-7808
Kádfényezés beépített állapotban, 
garanciával. Érd.: +36-20-9262-060

Készpénzfizetés azonnal! Napi leg-
magasabb áron! Arany-ékszerre, 
ezüst tárgyakra, régiségekre, fest-
ményekre, egyes műszaki cikkek-
re. Arany-ékszerek árusítása ked-
vező áron. Régi képcsarnoki képe-
ket, hagyatékot vásárolok. Ingyenes 
értékbecslés. Zálogház (Kisalföld 
Áruház mellett). Tel.: 96/215-808

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, 
Cukrász, Pincér, Vendéglátásszer-
vező-vendéglős, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tan-
folyam. 06-70-637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011)
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Feleslegessé vált ócska vasat,  
kazánokat, villanymotorokat, gáz-
tűzhelyét, mosógépét ingyen 
elszállítom. Hétvégén is! Tel.: 
06-20-916-9800

Rossz mosógépét, műszaki cikke-
ket, mikrókat, számítógépet ingyen 
elszállítom. Hétvégén is! Tel.: 
06-20-916-9800

Használt könyveket, porceláno-
kat, horgászfelszerelést, illetve 
hagyatékot vásárolok. Házkitaka-
rítást vállalok. Hétvégén is! Tel.: 
06-20-381-4302

Dunnákat, párnákat vásárolok 
19.500 Ft/kg-ig, örökséget, régisé-
get. Tel.: 06-30-7840-197

Keresem azt az illetőt, aki Moson-
magyaróvárról a könyveket meg-
vette. Hívja fel Jenőt! Érd.: 
06-20-916-9800

Kerékpár-tartartó vonóhorog-
ra, elektromos roller, projektor,  
férfi-női-gyermek kerékpár, 
gázkazán és íróasztal. Érd.: 
06-30-433-8361

Mosoni családi háznál biokert kiadó. 
Tel.: 06-20-553-8824

Polymobil 4 ütemű robbanómo-
tor kerékpár 2,5 éves jó állapot-
ban eladó. Iá: 120.000 Ft. Érd.: 
06-30-649-7929

Használt 125 literes kis fagyasz-
tóláda eladó. Iá: 20.000 Ft. Érd.: 
06-30-541-0738

Jó minőségű bontott cserép 
eladó. Kb. 190 m˛ + kúpcse-
rép. Ár: megegyezés szerint. Érd.: 
06-20-314-7663

Kőris tűzifa eladó Mosonmagyaróvá-
ron, 25.000 Ft/erdei mł. Érd.: 06-30-
481-4321 (15.00 óra után)

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

www.hasznaltablak.hu Új építke-
zésből megmaradt és bontott nyí-
lászárók nagy választékban raktár-
készletről azonnal vihetők!

AKCIÓS fa üveges bejárati ajtók 
hőszigetelt üveggel, záró gumi-
tömítéssel, kilinccsel, kulccsal, 
98x200-as méret (egyszárnyas kivi-
tel) 53.900 Ft/db, valamint 138x208-
as (kétszárnyas kivitel) 79.900 Ft/
db. CSAK FEBRUÁRBAN EXTRA -10 
% KEDVEZMÉNNYEL! Munkaidőben 
06-30-610-3850, www.rbfnyilasza-
rokft.hu; Bősárkány, Ady E. u. 13.

AKCIÓS műanyag hőszigetelt bejá-
rati ajtók, 98x208-as méret, felül 
üveg betéttel, 5 pontos biztonsá-
gi zárral + kilinccsel, kulcsokkal, 
fehér színben jobbos és balos kivi-
telben eladók CSAK FEBRUÁRBAN 
EXTRA -10 % KEDVEZMÉNNYEL! Ár: 
56.900 Ft/db. Munkaidőben 06-30-
610-3850, www.rbfnyilaszarokft.hu; 
Bősárkány, Ady E. u. 13.

Akciós bõrös félsertés 750 Ft/kg, 
csontos karaj 1100 Ft/kg és füstölt 
házi kolbász 1490 Ft/kg, házi hur-
ka, disznósajt kapható. Érd.: 06 30 
400 9597 

AKCIÓS acél biztonsági belső bejá-
rati ajtók 95x205-ös méretben, 11 
pontos biztonsági zárral + kilinccsel, 
kulcsokkal, több színben, jobbos és 
balos kivitelben eladók CSAK FEB-
RUÁRBAN EXTRA -10 % KEDVEZ-
MÉNNYEL! Ár: 49.900 Ft/db. Mun-
kaidőben 06-30-610-3850, www.
rbfnyilaszarokft.hu; Bősárkány, Ady 
E. u. 13.

AKCIÓS GARÁZSKAPU, bukórend-
szerű, NOVUM márkájú, fehér szín-
ben, vadonatújan 1 év garanciá-
val 240x200-as, 240x210-es és 
250x200-as méretben 76.900 Ft/
db CSAK FEBRUÁRBAN EXTRA -10% 
KEDVEZMÉNNYEL! Munkaidőben 
06-30-610-3850, www.rbfnyila-
szarokft.hu Bősárkány, Ady E. u. 13.

Régiséget, hagyatékot, bontóasz-
talt, konyhakredencet, stokedli-
kat, tájházba illő dolgokat, teknő-
ket, népviseleti ruhákat, lovas ekét, 
boronát, saját részre vásárolok. Hív-
jon bizalommal, házhoz megyek! 
Tel.: 06-20-9779-690

Monitor, kis TV, autó akkumulátor, 
kerékpárok, autógumik, fékpad, 
króm 60 literes ételhordó, panelba 
radiátor, autó-rádió, villanyszerelési 
dolgok, kazán és csőszerelési anya-
gok eladók. Tel.: 06-70-584-3445

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

20 éve működő vendéglátó-ipa-
ri egység eladó Rajkán. Érdek-
lődés és bővebb információ: 
+36-30-234-0137

Akkumulátoros 4 kerekű rokkant 
kocsi családi okok miatt, jó álla-
potban eladó. Iá: 150.000 Ft. Érd.: 
06-30-649-7929

Vízvezeték, szennyvíz, dugu-
lás elhárítást, központi fűtéssze-
relést, javítást vállalok Mosonma-
gyaróváron és környékén. Tel.: 
06-20-4879-377

Matematika korrepetálást vállalok 
általános és középiskolások számá-
ra. Tel.: 06-30-376-5430

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

Kisebb-nagyobb földmunkagé-
pekkel tereprendezés, ároká-
sások, alapszedések, 15 cm-es 
kanálmérettől. Tel.: 06-30-256-
9011 LÉPSZ BT

Kézi autómosó, autókozmeti-
ka, autópolírozás. Kérésre ház-
hoz megyünk! Bejelentkezés: 
06-20-265-6812

Hidegburkolási munkát vállalok 
Mosonmagyaróváron és környé-
kén. Tel.: 06-30-65-71-896

Metszést, tavaszi permetezést 
vállalok Mosonmagyaróvár kör-
nyékén. Hívjon bizalommal! Érd.: 
06-20-911-1133

Beázik a tető? Palatetők, cserépte-
tők javítása, mosása, bádogos mun-
kák, palatetők bontás nélküli átfe-
dése, cserepes lemezzel. Lapos-te-
tők szigetelése, beázások elhárítá-
sa, javítások vállalása. www.teto-
bau.com Tel.: 06-30-27-14-170

Vegyszermentes takarítást vállalok. 
Érd.: 06-30-6304-370

Fuvarozást vállalok 3,5 tonnás 
teherautóval! Érd.: 06-30-451-5092

Festés: új lakások glettelését, fes-
tését, régi lakások teljes körű felújí-
tását rövid határidővel vállalok. Érd.: 
06-20-418-8296

EGYÉB

BOLHAPIAC! A Pártok Háza alatt! 
Műszaki cikkek, kerékpárok, 
fűnyírók és bútorok nagy válasz-
tékban. Mosonmagyaróvár, Erkel 
Ferenc u. 10. Nyitva: Cs-P-Sz: 9-12, 
13.30-17.00-ig. V: 9-12 óráig. Érd.: 
06-20-5200-216

Mosógépét, villany és gáztűzhe-
lyét ingyen elszállítom, ha már nincs 
szüksége rá. Tel.: 06-30-947-84-14
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Mosonmagyaróvári kisboltba kise-
gítő munkatársat keresünk. Főként 
hétvégi munkavégzésre, lehet nyug-
díjas is! Tel.: 06-30-558-7009

Borostyán Autókozmetika KFT. fel-
vételt hirdet autómosó munkakörbe. 
Tel.: 06-70-369-5645

Benzinkútkezelő kollégát kere-
sünk. Fényképes önéletrajzot a:  
divosszabolcs@edobenzinkutak.hu

Költöztetéshez és bútorszállítás-
hoz keresek alkalmi munkavállaló-
kat. Érd.: 06-70-408-32-16

Jánossomorjai kertészeti árudánk-
ba megbízható munkaerőt keresünk! 
Német nyelvtudás feltétel, kertésze-
ti végzettség előnyt jelent! Jelent-
kezés önéletrajzzal: napsugar. 
gazdabolt@gmail.com

Ács vagy tetőfedőt felvennék, 
esetleg ebben jártas segédmun-
kást. Dunakiliti és környékén. Érd.: 
06-20-378-6398

Gyümölcsfák metszésére kisegítő 
munkaerőt keresek délutáni, hétvégi 
elfoglaltságra. Gyakorlat nem szük-
séges. Bérezés megegyezés szerint. 
Érd.: 06-30-944-9749

Fő utcai fodrászüzletünkbe fod-
rász alkalmazottat felveszünk. Érd.: 
06-70-948-8425

Mosonmagyaróvári pizzéria azon-
nali kezdéssel diszpécsert, piz-
za-szakácsot és ételfutárt keres. 
Érd.: 06-70-770-1319

Segédmunkásokat keresünk. 
Érdeklődni munkanapokon 
09.00-17.00 óra között. Tel.: 
06-30-396-0014
Szépségszalonban masszőrnek 
és műkörmösnek hely kiadó. Érd.: 
06-70-940-9232

Monarchia Kávéház keres 1 fő taka-
rítónőt a reggeli órákra. Jelentkez-
ni személyesen az üzletben: Jókai 
utca 8.

3 műszakos munkarendbe kere-
sünk munkavállalókat sziva-
csok csomagolására halászi 
partnerünkhöz. NYUGDÍJAS és 
PÁLYAKEZDŐK jelentkezésére is 
számítunk! Utazás céges busz-
járattal megoldott. Jelentkez-
ni a +36-80-200-218-as INGYE-
NES SZÁMON, +36-30-530-4028, 
+36-30-549-2905. Nyilv.szám: 
10/2011.
Kőművest és építőipari segédmun-
kást felvesz mosonmagyaróvári kis-
vállalkozás. Tel.: 06-30-2046-929

Pedikűrös, műkörmös alkalmazot-
tat felveszünk. Profi munka, profi 
bér! Tel.: 06-30-915-9327

Mosonmagyaróvári faipari cég 
targoncavezetõi engedéllyel ren-
delkezõ munkatársat keres. C kat. 
jogosítvány elõny. Jelentkezés: 06 
30 9161 130

DIVAT Webáruház termékeinek 
csomagolására várjuk elsősor-
ban női munkaerő jelentkezé-
sét hegyeshalmi munkahelyre, 2 
műszakban. Érd.: 06-90-200-218 
(ingyenes számon), +36-30-549-
2905, +36-30-530-4028. Nyilv.
szám: 10/2011.

Monarchia Kávéház felvételre 
keres 1 fő hétvégi konyhai kise-
gítőt. Jelentkezni személyesen az 
üzletben: Jókai utca 8.

Mosonszentmiklósi munkahe-
lyre, csomagolási munkára vár-
juk munkavállalók jelentkezését 
2 műszakos munkarendbe. Érd.: 
+36-80-200-21, +36-30-549-
2905. Nyilv.szám: 10/2011.

Mosonmagyaróvári szépségsza-
lonba gyakorlattal rendelkezõ koz-
metikust keresek. Jelentkezés: 
96/207-283 H, Szo.: 8-17-ig ; K, 
Sz, Cs, P: 8-19-ig

Autófényező műhelybe tanulékony 
segédmunkás kollégát keresünk. 
Érd.: H-P-ig 08.00-16.00 között. 
Tel.: 06-30-9563-474

Orosz-ukrán-magyar-olasz nyelv-
tudással rendelkező hölgy munkát 
keres. Tel.: 06-70-387-1819

BIXI TRANS KFT. mosonmagyaró-
vári fuvarozó cég nemzetközi gép-
kocsivezetőket keres „B” ill. „C” 
kategóriás jogosítvánnyal (GKI 
kártya). Gyakorlat előny! Szállás 
megoldható! Tel.: 06-20-576-1100

Büfébe férfimunkaerőt keresünk. 
Gyakorlat nem szükséges. Fő út 
17. Tel.: 06-20-995-4944

Kertépítő cég keres munkájára igé-
nyes kertész szakembert, ICB-re 
gépkezelőt, segédmunkást, kőmű-
vest. Tel.: 06-20-417-4765

KÜHNE étterem szakácsot keres. 
Lehet nyugdíjas részmunkaidős 
is! Tel.: 06-30-351-48-95

Monarchia Kávéház 1 fő konyhai 
kisegítőt keres felvételre. Jelent-
kezni személyesen az üzletben: 
Jókai utca 8.

Minerva hotel német és angol nyelv-
tudással rendelkező recepciós mun-
katársat keres. Fényképes önéletraj-
zokat a hotelminerva@hotelminerva.
hu e-mail címre kérjük.

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

Rajkai telephelyű cég csapatának 
bővítéséhez billenős tehergépjármű-
re kollégát keres (C és GKI vizsgá-
val) Mosonmagyaróvár és környéké-
ről. Nyugdíjasok jelentkezését is vár-
juk. E-mail: kovacskftrajka@gmail.
com. Tel.: +36-30-5567-224

Rajkai telephelyű cég csapatának 
bővítéséhez gumikerekes forgókot-
róra, rézsűzésben jártas kollégát 
keres Mosonmagyaróvár és kör-
nyékéről. Nyugdíjasok jelentkezését 
is várjuk. E-mail: kovacskftrajka@
gmail.com. Tel.: +36-30-5567-224

Rajkai telephelyű cég csapatának 
bővítéséhez segédmunkás kollé-
gákat keres (előnyt jelent útépí-
tésben való jártasság) Mosonma-
gyaróvár és környékéről. E-mail: 
kovacskftrajka@gmail.com. Tel.: 
+36-30-5567-224

Szakácsot felveszünk mosonma-
gyaróvári étterembe. Csapatunk 
bővítéséhez kreatív, tapasztalattal 
rendelkezőket várunk! Amit kíná-
lunk: kiemelt fizetés, hosszú távú 
munkalehetőség, barátságos mun-
kaidő. Tel.: 06-30-435-8108

Kertek, parkok, építésével, fenntar-
tásával foglalkozó cég keres megbíz-
ható munkaerőt. Kertészeti tapasz-
talat előny! Érd.: 06-30-4901-472
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Szeretnél kötetlen munkaidőben 
dolgozni egy szuper csapatban! 
Munkatársakat keresünk az Otthon 
Centrum ingatlanközvetítő iroda fia-
talos csapatába tanácsadói munka-
körbe. Érd.: +36-70-454-5373 szá-
mon tudsz!

Hegesztő és lakatos ismeretekkel 
rendelkező munkatársat keresünk 
alumínium és rozsdamentes keríté-
sek, korlátok gyártásához ausztriai 
ügyfélkörrel rendelkező mosonma-
gyaróvári telephelyű céghez. Érd.: 
+36-20-377-9958

KORCZ KFT. keres 1 fő megbíz-
ható, kizárólag gyakorlattal ren-
delkező nehézgépkezelőt. Tel.: 
06-70-315-6877

Friss nyugdíjas férfit ház körüli mun-
kákra, napi 3-4 órai munkára felve-
szek. Jogosítvány szükséges. Érd.: 
06-30-631-6876

Felszolgálót, versenyképes bére-
zéssel, hegyeshalmi határra, Rózsa 
csárdába felveszünk. Saját gépkocsi 
szükséges. Érd.: 06-30-631-6874

Tetőépítésben jártas ÁCS szak-
munkást keresek azonnali kezdés-
sel. Jelentkezni lehet: Kozma Zoltán: 
06-30-375-0574 telefonszámon.

Mosonmagyaróvári vegyipari cég 
keres férfi munkatársat egyműsza-
kos munkarendbe üzemtakarításra, 
azonnali kezdéssel! Érd.: munkana-
pokon 6-14 óra között: +36-20-985-
4190-es mobilszámon lehet.

Szakácsot versenyképes bérezés-
sel – mosonmagyaróvári Simbad 
hotel éttermében felveszünk. Érdek-
lődni lehet: 06-30-631-6875, hr@
simbad.hu

Mosonmagyaróvári telephelyre 
vagyonőröket keresünk fő ill. mel-
lékállásba, 12 órás munkarendbe. 
Tel.: 06-20-669-8937

Mosonmagyaróvári nyílászárós 
üzlet 20-40 éves beépítőt keres! 
Bérezés megegyezés szerint. Érd.: 
06-30-9463-976

Versenyképes fizetéssel hosszú 
távú munkalehetőség, női ill. férfi 
munkatársakat keresünk Moson-
magyaróvár körzetére. Szállás biz-
tosított. Érd.: 06-70-883-2033

Mosonmagyaróváron Ipari parkban 
lévő Fres Point mosoda kollektívája 
bővítése céljából, azonnali belépés-
sel keres teljes munkaidőben fog-
lalkoztatott mosodai alkalmazottat, 
betanított munkára. Amit nyújtunk: 
versenyképes fizetés, kiszámítható-
ság, kellemes munkahely. Amit elvá-
runk: rugalmasság, megbízhatóság, 
terhelhetőség, csapatszellem, loja-
litás. Érd.: személyesen: Juhar utca 
7. címen.

Ács-vállalkozás fiatal bádogost 
vagy bádogozni tudó szakmunkást 
keres hosszú távú munkára. Tel.: 
06-30-997-0087

Ablakos cég beépítő kollégát keres! 
Tel.: 06-70-881-5578

Mosonmagyaróvári munkahelyre 
Mosonmagyaróvárról és környéké-
ről fiatal kőművest felveszek. Érd.: 
06-20-22-16-701

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

Mosonmagyaróvár és környé-
kére térburkolásban jártas kol-
légát keresünk hosszú távra. Bére-
zés megegyezés szerint. Érd.: 
06-30-209-7982

Betanított dolgozókat keresünk 
kiemelt bérezéssel mosonmagya-
róvári és győri munkahelyünkre. 
Szállás, étkezés, utazás biztosított! 
Érd.: 06-70-354-9321
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Schönheitssalon im Bezirk Neusi-
edl zu vermieten Friseur, Kosmetik, 
Massage, Tattoo. E-mail: em.haus-
verw@aon.at

Reál-Express Ingatlaniroda érté-
kesítő munkatársat keres. Előny: 
értékesítésben szerzett tapaszta-
lat. Pályakezdőket is várunk! Tel.: 
06-30-642-3682

Gyakorlott pénzváltót keresek 
jánossomorjai irodába. Havi 10 nap 
elfoglaltság, nyugdíjasokat is szíve-
sen látunk. Érd.: 06-20-9178-396

Jánossomorjai dohányboltba 
kereskedelmi gyakorlattal ren-
delkező eladót felveszünk. Érd.: 
06-30-9161-199

Mosonmagyaróvári vegyipari cég 
keres férfi munkaerőt négy műsza-
kos munkarendbe. Középfokú vég-
zettség és alapfokú számítógép kez-
elő ismeretek szükségesek! Érd.: 
munkanapokon 6-14 óra között: 
+36-20-985-4190-es mobilszá-
mon lehet.

Folyamatos ausztriai munkavég-
zésre épület-villanyszerelésben jár-
tas villanyszerelőket keresünk. Tel.: 
+36-30-2890-420

Mosonmagyaróvári építőipari cég 
személyi asszisztenst keres, azon-
nali kezdéssel. Főbb feladatok: ügy-
vezető munkájának támogatása, 
ügyfelekkel és partnerekkel való 
kapcsolattartás. Jelentkezni info@
pitko.hu címen fényképes önélet-
rajzzal lehet.

Fogászati asszisztensnőt kere-
sünk. Feltétel: szakképzett-
ség, német nyelvtudás. Érd.:  
hegeldent@online.hu, 06-30-200-
4575, 06-30-667-4881

Személy- és vagyonőrt szombat-
helyi portaszolgálatra felvesz mun-
káltatónk, részmunkaidős havi 110-
120 órában. Érd.: 06-70-380-7726,  
vas.gyor@gmail.com

Felszolgálót, versenyképes bére-
zéssel hegyeshalmi határra, Rózsa 
csárdába felveszünk. Saját gépkocsi 
szükséges! érd.: 06-30-631-6874

Csőszerelőket keresek hosz-
szú távra, biztos munkára, ver-
senyképes jövedelemmel. Érd.: 
06-20-467-87-84

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

Kézilányt és futárt keresünk március 
1-jei kezdéssel mosonmagyaróvári 
étterembe. Tel.: 06-30-235-7630

Mosonmagyaróváron szakácsot 
főállásba, 8 órás bejelentéssel fel-
veszek. Érd.: 06-30-2160-594

Mosonmagyaróvár körzetében 
munkatársak jelentkezését várjuk 
autóipari gyárba, betanított mun-
kára, illetve minőségellenőri mun-
kakörbe. Hosszú távú munkalehe-
tőség, versenyképes fizetés. Tel.: 
06-20-613-9813

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

Jánossomorjai panzióba szo-
baasszonyt felveszünk. Érd.: 
06-70-249-3626

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

Építőipari cég fiatal kőművest 
ill. segédmunkást keres Moson-
magyaróvár és környékéről. Érd.: 
06-20-417-5757

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

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

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

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

Mosonmagyaróvári munkahelyre 
részmunkaidős takarítónőt felve-
szek. Tel.: 06-30-682-4084

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

Mosonmagyaróvári Halászkert ven-
déglőbe (Kis-Duna) konyhai kisegítőt 
felveszünk. Érd.: 06-20-458-0857

Trafikba elkötelezett, fiatal nőt 
keresünk kétműszakos munká-
ra. Eladói gyakorlat előny. Fényké-
pes önéletrajzot a hirdetesmovar@ 
gmail.com e-mail címre kérjük.

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

Hegyeshalmi szépségszalonba fod-
rász munkatársat keresünk, heti 3 
napra, bejáratott vendégkörrel. Érd.: 
06-96/711-082

Gipszkartonozót, festőt hosszú táv-
ra felveszek. Tel.: 06-30-262-2008

Mosonmagyaróvári cég nemzet-
közi fuvarozásra, furgonra sofőrt 
keres, azonnali kezdéssel. Tel.: 
06-30-9-792-063

Mosoni borozóba, főállásba pultos 
felveszünk. Érd.: 06-20-553-8824

Hidegburkolót keresek Moson-
magyaróvár és környékéről. Érd.: 
06-20-328-3435

A WHC Kft. keres KIEMELT bére-
zéssel Mosonmagyaróváron műkö-
dő partnere részére könnyű fizi-
kai munkára, folyamatos munka-
rendbe munkatársakat. Munkába 
járás 100%-ban térítve. Jelentkez-
ni 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 szemé-
lyes adatai kezeléséhez a www.
whc.hu oldalon elérhető szabály-
zat szerint. Adatkezelési nyilván-
tartási szám: NAIH-102776/2016

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

Fiatal, gyakorlott pultos lányokat 
keresünk. Lehet beugrós is, rugal-
mas munkaidőben, jó kereseti lehe-
tőséggel. Tel.: 06-30-632-6669

Fodrászt és műkörmöst kere-
sünk alkalmazotti viszonyba. Érd.: 
06-30-210-7283

OLDTIMER autók restaurálásá-
val foglalkozó mosonmagyaróvá-
ri cég keres karosszérialakatost. 
Pályakezdők jelentkezését is várjuk! 
Magas kereseti lehetőség! Jelent-
kezéseket Önéletrajz küldésével 
a következő e-mail címre várjuk: 
office@vehicle-experts.com, Tel.: 
+36-96-566-416
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