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INGATLAN
Garázs eladó Mosonmagyaróváron,
Gorkij utca 27. (Hold utca mögötti
garázs-soron), 15 m2-es. Iá: 2,3 MFt.
Megtekintés elsősorban szerdai napokon! Tel.: 0036-70-250-7223
Mosonmagyaróváron 40 m2-es cirkó-fűtéses lakás, 4 lakásos társasházban, újszerű állapotban, saját kerttel
eladó. Tel.: 06-30-799-3912
Eladó a Móra Ferenc úton egy földszinti
50 m2-es erkélyes panellakás. A ház szigetelt, műanyag ablakos, egyedi mérővel felszerelt. Iá: 13,9 MFt. Érd.: 06-20347-1937 (munkanap; 16.00 óra után)
Liget lakóparkban ikerházi lakások
leköthetők, decemberi átadással. Érd.:
06-30-434-1241, 06-20-545-8537
Dunaszigeten ház eladó. Iá: 15,5 MFt.
Érd.: 06-30-256-2219

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 a belvárosban,
2005-ben épült szigetelt társasházban
a II. emeleten eladóm 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 és környékén
eladó ingatlanokat keresünk ügyfeleink részére. Érd.: 06-30-434-1241,
06-20-545-8537
Ingatlanok adás-vétele, teljes körű
hitelügyintézés, CSOK ügyintézés!
JOGI tanácsadás! Érd.: 06-30-4341241, 06-20-545-8537

Mosonmagyaróváron 2017. decemberi átadással 104 m2-es ikerházi lakások leköthetők, emeltszintű, szerkezet-kész állapotban, igény szerint. Ár:
26.900.000 Ft. Érd.: 06-20-545-8537,
06-30-434-1241
Mosonmagyaróváron 86 m2-es kétszintes sorházi lakás, saját padlással, alacsony rezsivel eladó. Ár:
19.700.000 Ft. Érd.: 06-20-545-8537,
06-30-434-1241
Mosonmagyaróváron 55 m2-es, 3
szobás felújított, szigetelt panellakás
eladó. Ár: 13.200.000 Ft. Érd.: 06-30434-1241, 06-20-545-8537
Mosonmagyaróváron a városközpontban másfél szobás, részben felújított lakás eladó. Érd.: 06-20-594-7620
Eladó családi házat keresek Majorokból. Tel.: 06-70-419-9491

Mosonmagyaróváron 50 m2-es ikerház, 90 m2-es telekkel és garáz�zsal eladó. Ár: 14,9 MFt. Érd.:
+36-30-667-9887
Mosonmagyaróváron 110 m2-es
családi ház garázzsal, 632 m2-es
telekkel eladó. Ár: 37 MFt. Érd.:
+36-30-667-9887
Máriakálnokon 4+1 szobás, 96
m2-es családi ház 960 m2-es telken eladó 28.000.000 Ft-ért. Tel.:
+36-30-842-6466
Mosonmagyaróváron 2+2 szobás,
kétszintes sorházi lakás eladó 163
m2-es telken 19.900.000 Ft-ért. Tel.:
+36-30-842-6466
Mosonmagyaróváron 3 szobás, tetőtér
beépítéses 106 m2-es ikerház, garáz�zsal eladó 48.000.000 Ft-ért. Érd.:
06-70-328-8296

Mosonmagyaróváron,
kertvárosi részen 3 szobás, 110 m2-es tégla
családi ház melléképületekkel, gázfűtéssel és cserépkályhával 517 m2-es
telken eladó. Ára: 18,9 MFt. Érd.:
06-30-856-1505
Mosonmagyaróváron a régi OTP lakásoknál 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. Érd.: 06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron a Szekeres
Richárd utcában téglaépítésű, szigetelt 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
Levélen 2 utcafrontos telken szerkezet-kész családi ház eladó. Érd.:
06-30-300-12-64
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Mosonmagyaróváron kertvárosi környezetben, igényes 170 m2-es, 2 generációs, szigetelt tégla családi ház, az
emeleti rész külön-bejárattal, 1047
m2-es parkosított telken, garázzsal,
tárolóval eladó. Ára: 36,9 MFt. Érd.:
06-30-856-1505
Mosonmagyaróváron és környékén eladó ingatlanokat keresek. Priska Csetõova +421-903-425-947
csetoova@gmail.com
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
Ingatlan és ingóság értékbecslését
vállalom Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) igényléséhez is. Tel.:
0036-30-9459-113
Máriakálnokon kétgenerációs, kétszintes családi ház, egész alatt szuterén, teljes infrastruktúrával, 1619
m2-es telken eladó. Ár: 35 MFt. Érd.:
+36-30-9459-113

Mosonmagyaróváron
társasházi téglalakás, újszerű 68 m2 két szinten, kis kerttel, turbós gázfűtéssel és
garázzsal eladó. Ár: 19,6 MFt. Tel.:
0036-30-9459-113
Mosonban 75 m2-es földszinti 3 szobás téglalakás, felújításra szoruló,
2018. májusi beköltözéssel eladó. Tel.:
06-30-750-2715
Mosonmagyaróváron, Fenyő-majorban 26.000 m2-es közművesített, bekerített ingatlan, lakóépülettel, istállóval
eladó. Érd.: 06-30-300-12-64
Mosonmagyaróváron a Liget lakóparkban 340 m2-es telken új téglaépítésű, 3 szoba+nappalis, 80
m2-es, teraszos családi ház leköthető. Átadás kulcsra-készen. A ház
nagysága és kialakítása variálható!
Ár: 25,0 MFt. Érd.: 06-20-329-6564
Mofém telepen 50 m2-es, 2. emeleti felújított lakás, beépített bútorokkal, cserépkályha-fűtéssel eladó. Iá: 12,5 MFt.
Érd.: 06-20-3288-635

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

Halásziban tulajdonostól 2 szobás,
összkomfortos családi ház eladó 22
MFt-ért. Széles, 1600 m2-es telken.
Érd.: 06-70-533-00-65

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

Ásványrárón
víkendövezetben
400 m2-es közművesített telek, kis
faházzal eladó. Iá: 3,8 MFt. Érd.:
06-70-4149-736

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

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

Ásványrárón 112 m -es családi ház
600 m2-es telekkel eladó. Iá: 13,8 MFt.
Érd.: 06-30-287-9107
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Mosonmagyaróváron 68 m2-es IV.
emeleti klimatizált panellakás, azonnal
beköltözhető, eladó. Iá: 16,4 MFt. Érd.:
06-30-561-0253
20 m2-es üzlethelyiség a Malomszeren eladó! Érd.: 06-30-213-76-07
Halászin 892 m2-es építési telek eladó.
Iá: 9 MFt. Érd.: 06-30-407-20-17
Mosonmagyaróváron 54 m2-es panellakás, teljesen felújított, 2 liftes házban, tulajdonostól eladó, bútorozottan!
Ár: 13,8 MFt. Érd.: 06-70-222-1532
Mofém telepen 2. emeleti, teljesen felújított 53 m2-es gázfűtéses, erkélyes,
klímás lakás, saját tárolóval, tulajdonostól eladó. Ingatlanközvetítők ne hívjanak! Iá: 14,7 MFt. Tel.: 06-30-367-7629
Mosonmagyaróváron 73 m2-es, 3 szobás, 1. emeleti téglalakás, saját gázkazánnal eladó. Ára: 15,98 MFt. Igény
esetén kert vásárolható hozzá az épület
mellett. Érd.: 06-30-856-1505
Mosonmagyaróváron a Hold utca
4-ben eladó hőszigetelt téglaépítésű
2. emeleti, teljesen felújított 51 m2-es
lakás. Déli tájolás, zöldfelületre néző
erkély, saját pinceszinti tároló, egyedi gázfűtés, alacsony rezsi. Ár: 16,7
MFt. Érd.: 06-70-611-4220
Keresek Mosonmagyaróvár térségében 75 m2 körüli, 1. emeleti lakást vagy
kisebb családi házat. Érd.: 96/242-685
Mosonmagyaróvár városközpontjában, zöldövezeti környezetben, 2011ben épült, 58 m2-es erkélyes, 2 szobás + amerikai konyhás téglaépítésű, földszinti társasházi lakás (6 lakásos társasházban), beépített bútorokkal, erkéllyel, mélygarázzsal eladó. Érd.:
06-30-631-6874

Mosonmagyaróváron Lajta lakópark-,
Mofém telepről eladó lakást keresek.
Érd.: 06-70-342-1665
Ügyfeleink számára keresünk eladó
ingatlanokat Mosonmagyaróváron és
környékén. Érd.: Esztergályos Szilvia:
06-70-934-0209
Mosonmagyaróváron
Lőpor-,
Ferenczy-, Vitéz utca környékéről keresek eladó családi házat. Tel.:
06-70-3600-377
Konkrét ügyfelünk számára keresünk
elsősorban újépítésű, vagy felújított
családi házat, 30 MFt körül Mosonmagyaróváron és környékén. Érd.:
Esztergályos Szilvia: 06-70-934-0209
Eladó családi házat keresek Ipartelepről és a Duna lakóparkból. Tel.:
06-70-315-8003
Eladó Mosonmagyaróváron a Kiserdő házban kiváló állapotú, részben bútorozott, 81,5 m2-es, 3 szobás, erkélyes, első emeleti társasházi lakás. Iá: 24,9 MFt. Tel.:
+36-20-292-5599
Eladó családi házat keresek
Lucsonyból és a Halászi ltp-ről. Tel.:
06-70-360-0715
Eladó lakást keresek a Városközpontból. Tel.: 06-70-342-7167,
06-70-419-9491
Ukrán ügyfeleim számára eladó ingatlanokat keresek Mosonmagyaróváron
és környékéről! Natalya Shchogolyeva
+36-70-6310-034
Károly úton 2. emeleti, 2 szoba+hallos, nagy erkélyes lakás eladó. Ár:
12.000.000 Ft. Tel.: 06-30-9271-974,
06-20-2219-574

Kisbodakon 100 m2-es, 2000-ben
épült könnyűszerkezetes, egyszintes családi ház, beépített tetőtérrel,
szépen parkosított 931 m2-es tóparti telken eladó. Ára: 19,9 MFt. Érd.:
06-30-413-9346
Eladó egy földszinti erkélyes, felújított,
szép kivitelű panellakás 14,5 MFt-ért.
Érd.: 06-30-267-9530
Dunakilitin felújított, költözhető családi ház eladó. Érd.: 06-30-267-9530
A MOFÉM telepen 38 m2-es szépen
rendben tartott földszinti garzonlakás
eladó. Érd.: 06-30-267-9530
Bezenyén felújított parasztház, szép
környezetben eladó 16.500.000 Ft-ért.
Érd.: 06-30-267-9530
Ipartelepen zöldövezetében földszinti,
kertkapcsolatos, távfűtött lakás eladó
13,5 MFt-ért. Érd.: 06-30-267-9530
Megbízóknak keresünk szép kivitelű,
rendben tartott családi házakat Mosonmagyaróváron és környékén, készpénzes vásárlásra. Érd.: 06-30-267-9530
Levéli Expóban 130 m2-es családi
ház, telekkel 8,6 MFt-ért eladó. Érd.:
06-30-267-9530
Érdeklődőinknek keresünk tégla és
panellakásokat Mosonmagyaróváron,
10-20 MFt-ig. Érd.: 06-30-267-9530
Levéli 3 szobás, felújítandó családi ház
eladó. Érd.: 06-70-773-6183
Kimlén 120 m2-es családi ház nagyméretű, 2200 m2-es telken gázfűtéssel és
kandallóval eladó. Ára: 16,9 MFt. Érd.:
06-30-413-9346
Szép állapotú, első emeleti 70 m2-es,
3 hálószobás lakás eladó. Érd.:
06-70-773-6183
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Mosonmagyaróváron és környékén
eladó lakásokat, családi házakat keresünk fizetőképes ügyfeleinknek. Érd.:
06-70-773-6183, 06-30-267-9530

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

Levélen családi ház különálló panziókkal eladó 31,9 MFt-ért. Érd.:
06-30-850-5560

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

Bezenye-Papréten második emeleti, nagyon jó állapotú kétszobás lakás
eladó. Tel.: 06-30-850-5560

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

Azonnal költözhető, felújított panellakás a Károly úton eladó 13,7 MFt-ért.
Tel.: 06-30-850-5560
Városközponti 64 m2-es, erkélyes téglalakás eladó 19.900.000 Ft-ért. Érd.:
06-70-267-22-46
Mosoni piachoz közel 98 m2-es polgári lakás, rendkívül jó áron eladó. Tel.:
06-27-267-22-46
Mosonudvaron jó állapotú családi 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
Városközponti kétszobás téglalakás eladó 15.200.000 Ft-ért. Tel.:
06-70-267-22-46
Halászin összközművesített 700 m2-es
építési telek, tulajdonostól eladó. Érd.:
06-30-266-4695
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
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

Mecséren 1415 m2-es telken felújítandó ház eladó. Iá: 6,5 MFt. Tel.:
06-20-519-1990
Malomdűlőben 793 m2-es építési telek eladó, 6.000 Ft/m2 áron. Tel.:
06-70-620-0304
Mofém gyár mögött 929 m -es zárt kert
eladó. Érd.: 06-70-28-10-953
2

KIADÓ
1 vagy 2 hölgy részére családi háznál
albérlet kiadó Mosonmagyaróváron.
Érd.: 06-30-865-72-14
Mosonban, a Kühne gyár és a vasútállomás között, családi ház emeleti részén, külön-bejáratú 70 m2-es
berendezett lakás, saját kertrésszel
kiadó. 2/3/4 felnőtt: 100/120/140.000
Ft/hó rezsivel. Érd.: 06-20-206-9718
Mosonban garzonlakás kiadó. Ár:
100.000 Ft rezsivel együtt. Tel.:
06-30-7469-242
Fodrász-műkörmös-masszőr vállalkozónak szalonban hely kiadó,
a Termálnál, vendégkörrel. Érd.:
06-30-645-6421
Mosonmagyaróváron a városközpontban 1,5 szobás, I. emeleti panellakás
kiadó. Tel.: 06-20-3-407-323

Mosonmagyaróváron külön-bejáratú
berendezett szoba, konyha, fürdőszoba
1 fő nemdohányzó részére kiadó. Egy
hó kaució szükséges. Tel.: 06-70-5208974, 06-96-206-983
Mosonmagyaróváron a SUN lakóparkban új építésű 40 m2-es garzon
bútorozva 90.000 Ft+rezsi kiadó. Tel.:
06-30-549-7898
Mosonmagyaróváron a Lajta lakóparkban, a Prestige házban 46 m2-es igényesen kialakított új lakás hosszú távra
kiadó. Tel.: 06-30-644-9470
Mosonmagyaróváron új téglaépítésű,
2 szobás lakás korrekt bérlőnek kiadó.
Érd.: 06-70-593-64-11
Családi háznál 40 m2-es különálló,
összkomfortos lakás berendezve 1 vagy
2 főnek kiadó. Érd.: 06-30-733-50-51

Mosonmagyaróváron a városközpontban 81 m2-es, 2 szoba-nappalis
téglalakás 120.000 Ft/hó igényesnek
kiadó. 2 havi kaució szükséges! Tel.:
06-30-9940-413
Mosonmagyaróváron garzonlakás
kiadó a Lajta-part közelében. Érd.:
06-30-3962-997 (14.00 óra után)
Garázs kiadó a Széchenyi ltp-en, hos�szú távra. Érd.: 06-30-9918-026
Mosonmagyaróváron lakás kiadó. Ár:
70.000 Ft+rezsi. Tel.: 06-30-658-4701
Mosonmagyaróváron a Halászi úti
ltp-en 3 szobás családi ház garáz�zsal, korrekt családnak kiadó. Érd.:
06-70-593-64-11
Mosonmagyaróvár
belvárosában
külön-bejáratú lakrész kiadó. Érd.:
06-30-500-81-25

Mosonmagyaróváron a Hold utcában 3. emeleti, 56 m2-es lakás áprilistól kiadó. Ár: 90.000 Ft/hó + rezsi +
2 havi kaució. Érd.: 06-70-430-21-96
Mosonmagyaróváron üzlet kiadó a
Magyar utcánál. Tel.: 06-30-658-4701
Mosonmagyaróváron a Móra ltp-en
szoba kiadó 1 fő nemdohányzó részére, kisállat nélkül! Ár: 50.000 Ft rezsivel
+ 1 hó kaució. Érd.: 06-20-599-6325
Mosonmagyaróváron
frekventált
helyen (nem belváros), 37 m2-es, napfényes üzlethelyiség, ugyanekkora alsószinti helyiséggel és mellékhelyiségekkel kiadó. Igényes üzlet, rendelő vagy
iroda részére, belső parkolási lehetőséggel. Érd.: 06-20-4500-557
Mosonmagyaróváron szoba kiadó 1-2
fő részére. Érd.: 06-70-589-2382
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Mosonmagyaróváron 50 m2-es helyiség értékesebb dolgok tárolására, kedvező áron kiadó. Érd.: 06-70-6012-684
Máriakálnokon 80 m2-es épület (víz,
villany, gáz van), lakásra alakítható,
majd a befektetett összeg lelakható.
Ugyanitt 150 m2-es helyiség raktárnak kiadó, szép környezetben. Érd.:
06-70-6012-684
Mosonmagyaróváron igényesen kialakított munkásszállás 2 ágyas szobákkal,
mosási és főzési lehetőséggel, korlátlan
internet-használattal, biztonságos parkolással kiadó. Érd.: 06-20-92-79-023
Mosonmagyaróváron a Mediterrán
lakóparkban 54 m2-es plusz 2 teraszos lakás hosszú távra bérbe adó.
Érd.: 06-30-500-8236
Mosonmagyaróváron teljesen bútorozott 2 szoba-nappalis, 65 m2-es
lakás hosszú távra kiadó. Ár: 100.000
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.:
06-30-479-83-46
Máriakálnokon 35 m2-es kis ház felújítva kiadó. Ár: 75.000 Ft/hó + rezsi
+ 2 hó kaució. Érd.: 06-20-9107-897

Mosonmagyaróvár
központi helyén 40 m2-es garzonlakás (nem
panel), hosszabb távra kiadó. Tel.:
06-20-943-6575
Hegyeshalomban téglaépítésű garzonlakás kiadó. Érd.: 06-30-300-12-64
Mosonmagyaróváron szigetelt, erkélyes 2 szobás lakás, 1-2 igényes,
nemdohányzó fő részére kiadó. Érd.:
06-20-365-3035
Mosonmagyaróváron szállást keresők
részére szobák kiadók. Ár: 1.350 Ft/fő/
nap. Érd.: 06-30-835-1960
SUN lakóparkban 36 m2-es igényes garzon hosszú távra kiadó. Iá: 80.000 Ft/hó
+ kaució. Érd.: 06-70-940-8769
Mosonmagyaróvár belvárosában felújított, bútorozott 57 m2-es, egyedi fűtésű társasházi lakás kiadó. 2 havi kaució szükséges! Érd.: 06-30-398-7431
Mosonmagyaróváron felújított, 250
m2, 4 méter belmagasságú, szigetelt,
fűthető csarnok irodával, mosdóval,
bármilyen ipari tevékenységre alkalmas, 1500 m2-es zárt, betonozott ingatlanon kiadó. Érd.: 06-30-974-9374

Egyágyas és kétágyas szobák HOS�SZÚ TÁVRA kiadók! A szobában zuhanyzó, WC, TV, Internet. Közelben tabak,
non-stop ABC, buszmegálló, étterem.
Tel.: 06-70-935-6040
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, kirakatos 22-44 m2-es helyiségek üzletnek, irodának, parkolóval kiadók. Érd.:
06-20-9596-202
Beach lakóparkban igényes lakás kiadó
1 személynek. Tel.: 06-30-309-3088
Exkluzív belvárosi 2 szoba+nappalis
lakás bútorozva igényes párnak kiadó!
Tel.: 06-70-267-22-46
Belvárosi 3 szobás lakás kocsi beállóval, azonnal költözhetően kiadó. Tel.:
06-70-267-22-46
Mosonmagyaróváron Palánk utcában
felújított, berendezett 40 m2-es lakás
kiadó. Ár: 85.000 Ft/hó + rezsi, 2 hó
kaució. Érd.: 06-30-497-2044

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

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

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

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

Erkel Ferenc út 10. szám alatti irodaházban 19m2-es és 38m2-es irodák
kiadók, valamint termek rendezvények
lebonyolítására bérbe vehetők. Érd.:
06-30-495-15-65
Mosonmagyaróvár, Fő u. 49. Magyar
utca felőli oldalán utcafronti 40 m2-es
nagy üvegportálos üzlet kiadó. Érd.:
06-30-976-1328
3 évig papírboltként funkcionáló üzlethelyiség kiadó Jánossomorján. Érd.:
06-20-9178-396
Ausztriában dolgozol, és szállást keresel? Tudok egy jánossomorjai lehetőséget! Hívj a 06-20-9178-396-os számon!

Mosonmagyaróváron a Gazdász utcában 68 m2-es, teljesen új lakás teras�szal kiadó. Ár: 150.000 Ft/hó + rezsi +
kaució. Érd.: 06-30-660-9501

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
SUN lakóparkban új építésű, igényesen
berendezett garzonlakás 1 vagy 2 főnek
kiadó. Ár: 90.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó
kaució. Érd.: 06-30-654-1023
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Apró
JÁRMŰ
Nagyméretű utánfutó folyamatosan bérelhető. Mosonmagyaróvár,
Károly u. 34/b. (víztoronynál). Tel.:
+36-30-9390-169

Utánfutó bérelhető Mosonmagyaróváron. Tel.: 06-70-394-8852,
06-96/821-173
TÁRSKERESÉS
61 éves egyedülálló, megbízható férfi,
korban hozzáillő, független hölgyet
keres. Tel.: 06-30-3577-656
PARTNERT keres 47 éves, fiatalos, sportos testalkatú férfi. Tel.:
06-30-793-69-89
Nem adom fel társkereső irodában
a nőknek a nőnap hetében ingyenes
regisztráció! Legyen akár 30, vagy
40 éves hívjon minket bizalommal!
06-20/-411-4325
Csinos harmincas, negyvenes lányok,
asszonyok kifejezetten igényes urakkal
ismerkednének. Tel.: 06-70-558-0600
Egyedülálló hölgy 58 éves korig, megbízható, káros szenvedélytől mentes
férfi társat keres, komoly kapcsolat
céljából. Jelige: „Tavasz” Leveleket
a Szerkesztőségbe Kossuth L. u. 14.
alá kérjük.
SZOLGÁLTATÁS

Teherautó km-megkötés nélkül bérelhető. Tel.: 06-30-682-4084
Személyautó km-megkötés nélkül
bérelhető. Tel.: 06-30-682-4084
Külföldről behozott járművek forgalomba helyezését vállaljuk teljes körű
ügyintézéssel. Akár 2 nap alatt! Tel.:
06-70-671-2966
Személyautó bérelhető km és kaució nélkül, autópálya matricával ellátva. Érd.: 06-30-206-58-58
Személyautó bérelhető km-megkötés
nélkül. Tel.: 06-70-671-2966

Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők, szúnyoghálók, párkányok,
harmonikaajtók, stb. kedvezménnyel,
garanciával, 10 napos szállítási határidővel mosonmagyaróvári szakembertől! Kérjen ingyenes árajánlatot! Vidéken is! Tel.: +36-30-2350-927 Horváth Attila
Kőműves munkák, átalakítás, felújítás,
kémények, kúpok átrakása, tetőfedés,
lapos tető szigetelések kivitelezése,
kerítésépítés, elemes kerítések gyártása, építése rövid határidővel. Érd.:
06-20-3360-487

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

Hajtó Ferenc fuvarozó költöztetést
vállal rakodókkal. Érd.: 96/217-015,
06-30-94-78-414
Szőnyeg, matrac, autó-bútor kárpittisztítás. Bőrtisztítás, bőrjavítás, bőrfestés. Érd.: 06-30-851-5187, www.
biokarpit.hu

Készpénzfizetés azonnal! Napi legmagasabb áron! Arany-ékszerre, ezüst
tárgyakra, régiségekre, festményekre,
egyes műszaki cikkekre. Arany-ékszerek árusítása kedvező áron. Régi képcsarnoki képeket, hagyatékot vásárolok.
Ingyenes értékbecslés. Zálogház (Kisalföld Áruház mellett). Tel.: 96/215-808
DONATELLA Gyorsvarroda! Nadrág-szoknya felhajtás, zipzárcsere,
szűkítés, bővítés, 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
Régi kapuk, kerítések felújítása, újak készítése, lakatos munkák, költségkímélő megoldások. Érd.:
+36-20-97-58-521
Mindig TV: 7 magyar csatorna egyszeri
kiépítési díjért. MINDIG TV EXTRA: egyszeri kiépítési díj + 1450 Ft/hó 17 csatorna, 30 csatorna 2450 Ft/hó, 8 osztrák
és 6 szlovák csatorna vétele is megoldható. Tel.: 06-30-526-1558
Számítógép-szerelés, adatmentés,
vírusirtás gyorsan és olcsón. Hívható hétvégén is! Tel.: 06-30-526-1558
Fakivágás, fahasogatás, bozótirtás,
elhanyagolt kertek, udvarok rendbetétele, zöldhulladék elszállítása. Tel.:
06-20-328-4057

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
Cukrász, Pincér, Vendéglátásszervező-vendéglős, Vendéglátó Eladó,
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam.
06-70-637-4750. www.minervakft.hu
(E-000909/2014/A001-A011)
Redőny-akciók 60-70%-os árakon.
Reluxa, szalagfüggöny, napellenzők,
harmonikaajtók, szúnyoghálók. Vidéken is! 06-30-994-2258
Redőnyök, napellenzők, árnyékolók,
szúnyoghálók tetőablakra is engedménnyel, helyi szakembertől. Tel.:
96/245-064
Épületek Energetikai Tanúsítása,
Hő-kamerás vizsgálatok, Napelemek
telepítése. Tel.: 06-30-9564-771,
www.eneergiaexpert.hu
Nyílászárók beállítása, zárak javítása, karbantartása. HORVÁTH: +36-307473-213, KMETY: +36-30-319-2687

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

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

Kőműves munkát, járólapozást, csempézést, festést vállalok Mosonmagyaróváron. Érd.: 06-20-386-1338

Frissítő masszázst vállalok Nikelsdorf környékén, házhoz megyek. Érd.:
06-70-250-07-01

Dugulás elhárítás, bontás nélkül, minőségi munka garanciával! Érd.: 06-20426-0222 Hétvégén is!

Fakivágás! Vállaljuk veszélyes helyeken lévő fák kivágását. Igény esetén zöldhulladék elszállítását. Tel.:
06-30-859-0458

Teherfuvarozás; építő, lom és
tüzelőanyag fuvarozás, áruszállítás és
költöztetés. Érd.: 06-30-314-2791
Építőipari vállalkozás szakirányú végzettségekkel családi házak építését, teljes körű felújítását minőségi munkával
vállalja. Ugyanitt sírkövek felújítása.
Tel.: 06-30-226-4185

Műszaki vizsgáztatást, műszaki vizsgára való felkészítést rövid határidővel
vállalok. Tel.: 06-70-671-2966
Festés: új lakások glettelését, festését, régi lakások teljes körű felújítását rövid határidővel vállalok. Érd.:
06-20-418-8296
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Tetőfestés, tetőmosás, térkő-felújítás, betonelem festését vállalom. Érd.:
06-20-3940-860, www.tetofestesek.hu
Bútorkárpitozás! Hargitai László kárpitos Mosonmagyaróvár, Szále János u.
21. Tel.: 06-96/219-662, 06-30-5827662, 06-30-9401-397
Szőnyegtisztító-gép kölcsönözhető
kaució nélkül, 3.500 Ft/nap. Díjmentes
házhozszállítás! Tel.: 06-20-2360-154,
www.takaritogep-kolcsonzes-mosonmagyarovar.hu

Beázik a tető? Palatetők, cseréptetők javítása, mosása, bádogos munkák, palatetők bontás nélküli átfedése,
cserepes lemezzel. Lapos-tetők szigetelése, beázások elhárítása, javítások vállalása. www.tetobau.com Tel.:
06-30-27-14-170
Festés, kőműves munkát, burkolást,
szigetelést, sírkövek felújítását és
lakások külső-belső felújítását vállalom. Rövid határidővel! Garanciával! Kis
munka is munka! Tel.: 06-70-615-3039

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

Kézi autómosó, autókozmetika, autópolírozás. Kérésre házhoz megyünk!
Bejelentkezés: 06-20-265-6812

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

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

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

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

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

EGYÉB
RAKLAPFELVÁSÁRLÁS!
06-30-594-62-26

Tel.:

AKCIÓS fa üveges bejárati ajtók hőszigetelt üveggel, záró gumitömítéssel,
kilinccsel, kulccsal, 98x208-as méret
(egyszárnyas kivitel) 53.900 Ft/db, valamint 138x208-as (kétszárnyas kivitel)
79.900 Ft/db. Munkaidőben: 06-30610-3850, www.rbfnyilaszarokft.hu;
Bősárkány, Ady E. u. 13.
AKCIÓS műanyag hőszigetelt bejárati ajtók, 98x208-as méret, felül üveg
betéttel, 5 pontos biztonsági zárral +
kilinccsel, kulcsokkal, fehér színben
jobbos és balos kivitelben eladók! Ár:
56.900 Ft/db. Munkaidőben: 06-30610-3850, www.rbfnyilaszarokft.hu;
Bősárkány, Ady E. u. 13.
AKCIÓS acél biztonsági belső bejárati
ajtók 95x205-ös méretben 11 pontos
biztonsági zárral+ kilinccsel, kulcsokkal, több színben, jobbos és balos kivitelben eladók! Ár: 49.900 Ft/db. Munkaidőben: 06-30-610-3850, www.rbfnyilaszarokft.hu; Bősárkány, Ady E. u. 13.
AKCIÓS GARÁZSKAPÚ, bukórendszerű,
NOVUM márkájú, fehér színben, vadonatújan 1 év garanciával 240x200-as,
240x210-es és 250x200-as méretben
76.900 Ft/db. Munkaidőben: 06-30610-3850, www.rbfnyilaszarokft.hu;
Bősárkány, Ady E. u. 13.
BOLHAPIAC! A Pártok Háza alatt!
Műszaki
cikkek,
kerékpárok,
fűnyírók  és bútorok nagy választékban.
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

Eladó kovácsoltvas virágtartó udvari 61
cm magas, 8.000 Ft. Érd.: 96/217-368
Eladó Leander lila és fehér 500 Ft-tól
1.500 Ft-ig. Érd.: 96/217-368
„A” minősítésű ajtó - ablak - redőny
- szúnyogháló. 3 hetes beépítési határidő. Ingyenes felmérés! Kivitelezőknek
nagy kedvezmény! Thermolux Óvár Kft.
9200. Mosonmagyaróvár, Ostermayer u.
1. Tel.: 06-70-380-5241
GARÁZSVÁSÁR 2017. március 11.-én
szombaton: Mosonmagyaróvár, Királyhidai u. 27. sz. alatt, 07.30-13.00 óráig. Tel.: 06-30-23-94-793
Akciós bőrös félsertés 750 Ft/kg, csontos karaj 1.100 Ft/kg és füstölt házi kolbász 1.490 Ft/kg, házi hurka, disznósajt
kapható. Tel.: 06-30-400-9597
Kisméretű Privilege 125 literes fagyasztóláda eladó Mosonmagyaróváron. Érd.:
06-30-541-0738
Háromrészes ülőgarnitúra (egy kanapé) megkímélt állapotban eladó. Tel.:
06-96-216-604, 06-30-323-7022
Vasárnaponként minden sertéshús
1.000 Ft. Jánossomorja, Kereszt u 22.
Tel.: 06-30-400-9597
Halászin 4 db mangalica keverékhízó
és 8 db malac, ugyanitt 6 db Japán Spic
kiskutya eladó. Érd.: 06-30-356-7443,
Új Bramac cserép natúr barna eladó,
3000 db + 200 db kúpcserép. Érd.:
06-30-225-92-97
Mosógépét, villany és gáztűzhelyét
ingyen elszállítom, ha már nincs szüksége rá. Tel.: 06-30-947-84-14
Régiséget, hagyatékot, bontóasztalt,
konyhakredencet, stokedlikat, tájházba illő dolgokat, teknőket, népviseleti
ruhákat, lovas ekét, boronát, saját részre vásárolok. Hívjon bizalommal, házhoz
megyek! Tel.: 06-20-9779-690
Feleslegessé vált ócska vasat, kazánokat, villanymotorokat, gáztűzhelyét,
mosógépét ingyen elszállítom. Hétvégén is! Tel.: 06-20-916-9800
Használt könyveket, porcelánokat,
horgászfelszerelést, illetve hagyatékot
vásárolok. Házkitakarítást vállalok. Hétvégén is! Tel.: 06-20-381-4302
500 db német társalgási nyelvkönyv
kiejtéssel, egyben eladó fél áron!
Viszont eladók jelentkezését várom!
Tel.: 99/316-552
Bontásból származó jó minőségű natúr
forgácslap (16-38 mm), MDF-lemez
(6-9 mm) eladó. Érd.: 06-20-9596-202
Jó minőségű bontott cserép eladó. Kb.
190 m˛ + kúpcserép. Ár: megegyezés
szerint. Érd.: 06-20-314-7663
Kőris tűzifa eladó Mosonmagyaróváron,
25.000 Ft/erdei mł. Érd.: 06-30-4814321 (15.00 óra után)
20 éve működő vendéglátó-ipari egység eladó Rajkán. Érdeklődés és bővebb
információ: +36-30-234-0137
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Kebap és Pizzaház saját gépjárművel
rendelkező futárt keres. Érd.: Fő út 17.
Tel.: 06-20-99-54-944

Takarítót
keresek
hétvégenként Mosonmagyaróvárra. Érd.:
06-30-3767-283

Családi házhoz megbízható takarítónőt keresek, heti 2-3 alkalommal. Tel.:
06-20-562-2682

Mosonmagyaróvári munkahelyre folytonos három műszakba vegyipari végzettségű, vagy laboratóriumi gyakorlattal rendelkező női munkatársat keresünk. Érd.: +36-30-597-7376

Mosonmagyaróvári
üzletünkbe kereskedelemben jártas női
eladót, magas kereseti lehetőséggel felveszünk. Érd.: 06-70-258-7408,
06-70-573-3276

Mosonmagyaróvári szépségszalonba gyakorlattal rendelkező kozmetikust keresek. Jelentkezés: 96/207283 H,Szo: 8-17-ig, K,Sz.,Cs,P: 8-19-ig.

A mosonmagyaróvári Fagylalt Szalonba elsősorban szombati vagy vasárnapi napokra pultos kolléganőt keresünk.
Fényképes önéletrajzokat az info@
fagylaltszalon.hu címre várjuk.

Mosonmagyaróvári Nemzeti Dohányboltba eladót felveszünk. Tel.:
06-30-9692-681

Egyetemista Lányok figyelem! A
mosonmagyaróvári Fagylalt Szalonba részmunkaidős pultost keresünk.
Fényképes önéletrajzokat az info@
fagylaltszalon.hu címre várjuk.

Nagykunsági özvegynő 24 órában
betegápolást és házvezetőnőséget vállal
(Győrtől-Bécsig). Reális áron! Leinformálható! Tel.: 06-20-581-1368

58 éves fiatalos nyugdíjas nő munkát vállalna 4 órában, vagy heti
2-3 alkalommal. Autó van! Érd.:
06-20-594-19-82
Mosonmagyaróvári varrodába keresünk varrónõt, ruhajavításban jártas
hölgyet fõállásba, akár nyugdíjast is!
Megbízható munkahely, jó kereseti
lehetõség! Érd.: 06 30 678 4227
Mosonmagyaróvári Pizzéria pizza-szakácsot, diszpécsert, ételfutárt keres.
Tel.: 06-70-770-1319
Kertépítéssel foglalkozó brigádba keresünk önállóan dolgozni tudó embert.
Szakirányú végzettség, tapasztalat
előny! Érd.: 06-30-490-1472

D’Corner Kebap és Pizza kollégát-kolleginát keres. Tel.: 06-30-217-5317

Vigadó Söröző Mosonmagyaróváron
kolleginát keres. Tel.: 06-30-217-5317
Építőipari cég felvesz festőt és
segédmunkást, azonnali kezdéssel.
Érd.: munkanapokon 09.00-17.00-ig.
Tel.: 06-30-396-0014
NON-STOP élelmiszerüzletbe sofőr-raktárost felveszünk. Tel.: 06-30-214-8816
NON-STOP élelmiszerüzletbe 2 műszakos munkarendbe bolti eladót felveszünk. Tel.: 06-30-843-5384
Mosonmagyaróvári faipari cég targoncavezetői engedéllyel rendelkező munkatársat keres. „C” kategóriás jogosítvány előny! Jelentkezés:
06-30-9161-130

Mosonmagyaróváron a Halászkert
vendéglőbe (Kis-Duna) konyhai kisegítőt azonnali kezdéssel felveszünk. Tel.:
06-20-458-0857

Mosonmagyaróvári Tesco áruházba
azonnali kezdéssel takarító munkatársakat keresünk. Tel.: 06-30-469-5774,
06-30-523-5457

Konyhai kisegítő hölgyet keresünk
mosonmagyaróvári étterembe. Tel.:
06-30-226-2749

Jánossomorjára 6 és féléves kisfiam
mellé megbízható, kedves bébiszittert
keresek, lehetőleg autóval rendelkező
hölgy személyében. Érd.: 06-70-5245714 (esti órákban)

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

Hideg-meleg burkolót, kőművest,
festőt és gondnokot, takarítót keresünk Mosonmagyaróvárra. Érd.:
06-70-774-33-77

Kisebb kőműves, burkoló, festő, gipszkartonozó és építőipari munkákat vállalok. Több évtizedes tapasztalattal! Tel.:
06-70-770-9672

PINCÉR munkakörbe tapasztalt és
betanulni akarók jelentkezését is
várjuk. Tel.: 06-30-688-4572

Recepciós munkatársat keresünk
angol és/vagy német nyelvismerettel mosonmagyaróvári szállodába.
Jelentkezni: 06-30-277-1184, info@
nimrodetterem.hu
Fodrász alkalmazott szakembert
keresünk szépségszalonba. Tel.:
06-70-633-5197
SZAKÁCS munkakörbe keresünk
munkavállalót hétfőtől péntekig
tartó egy műszakos, 8 órás, nappali munkarendbe. Jelentkezés:
06-30-688-4572
Pedikűrös alkalmazott szakembert keresünk szépségszalonba. Tel.:
06-70-633-5197
Festésben és szigetelésben jártas kollegát keresünk ausztriai munkára. Érd.:
06-70-882-8207

CNC gépkezelőket és fémipari betanított
munkásokat keresünk. Érd.: Tono-Invest Kft. Tel.: 06-20-926-7181
Mosonmagyaróvári
gyorsbüfébe
keresünk női-férfi alkalmazottat. Tel.:
06-20-990-8951
Villanyszerelés! Lakások, családi
házak komplett villamos felújítását,
emellett kisebb villanyszerelői munkák
elvégzését vállaljuk! Tel.: +36-30-8683605, +36-20-975-5170
Mosonmagyaróvár és környékéről vagyonőr és portás munkakörbe munkatársakat keresünk. Érd.:
06-20-314-65-10
Mosonmagyaróvár és környékére takarítási, csomagolási és válogatási munkakörbe munkatársakat
keresünk. Érd.: 06-20-314-65-10,
06-20-232-23-06

Női vagy férfi fodrász kollégát keresünk,
mosonmagyaróvári hajszalonba! Tel.:
+36-70-516-9539
Gyermekfelügyeletet, idős ember ápolását, gondozását vállalom, 24 órában
is! Tel.: 06-70-523-6351
Személy- és vagyonőrt mosonmagyaróvári portaszolgálatra felvesz munkáltatónk, részmunkaidőben, havi 110120 órában. Tel.: 06-70-380-7726,
vas.gyor@gmail.com
CNC-gépkezelőket, forgácsolókat, villamos mérnököket, ill. kovácsüzembe
fémipari szakmunkásokat, repedésvizsgálókat és géplakatosokat keresünk.
Magas órabér! Tel.: 06-70-941-0185,
06-70-941-0994, hegeszto2016@
gmail.com
Mosonmagyaróvári vegyipari cég
keres férfi munkaerőt négy műszakos
munkarendbe. Középfokú végzettség
és alapfokú számítógép kezelő ismeretek szükségesek! Érd.: munkanapokon 6-14 óra között: +36-20-9854190-es mobilszámon lehet.
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Mosonmagyaróvári vegyipari cég
keres férfi munkatársat egyműszakos
munkarendbe üzemtakarításra azonnali kezdéssel! Érd.: munkanapokon
6-14 óra között: +36-20-985-4190es mobilszámon lehet.

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

Ausztriai Nightclub hostess munkára
keres csinos lányokat 19 éves kortól,
top keresettel. Tel.: 00-43-664-59996-95, 06-30-313-35-16

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

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

Fogászati asszisztensnőt keresünk.
Feltétel: szakképzettség, német
nyelvtudás. Érd.: hegeldent@t-online.
hu, 06-30-200-4575,06-30-667-4881

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

Minerva hotel német és angol nyelvtudással rendelkező recepciós munkatársat keres. Fényképes önéletrajzokat a
hotelminerva@hotelminerva.hu e-mail címre kérjük.

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

Mosonmagyaróvári
nyílászárós
üzlet 20-40 éves beépítőt keres!
Bérezés megegyezés szerint. Érd.:
06-30-9463-976
213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szállás, előleg megoldott. Sárvárra betanított munkásokat keresünk több műszakos munkarendbe. Érd.: 06-20-2240242, 06-30-791-0950

Galéria étterem felszolgálót és szakács munkatársat keres. Érd.:
06-70-363-0051
OLDTIMER autók restaurálásával foglalkozó mosonmagyaróvári cég keres
karosszérialakatost. Pályakezdők jelentkezését is várjuk! Magas kereseti lehetőség! Jelentkezéseket Önéletrajz küldésével a következő e-mail címre várjuk: office@vehicle-experts.com, Tel.:
+36-96-566-416

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

Benzinkútkezelő kollégát keresünk, lehet 50 éve feletti is. Fényképes önéletrajzot a divosszabolcs@
edobenzinkutak.hu e-mail címre várjuk.
3 műszakos munkarendbe keresünk
munkavállalókat szivacsok csomagolására halászi partnerünkhöz.
NYUGDÍJAS és PÁLYAKEZDŐK jelentkezésére is számítunk! Utazás céges
buszjárattal megoldott. Jelentkezni a +36-80-200-218-as INGYENES
SZÁMON, +36-30-530-4028, +3630-549-2905. Nyilv.szám: 10/2011.
Gipszkartonozót, festőt hosszú távra
felveszek. Tel.: 06-30-262-2008

Mosonmagyaróvári cég nemzetközi fuvarozásra, furgonra sofőrt
keres, azonnali kezdéssel. Tel.:
06-30-9-792-063
DIVAT Webáruház termékeinek csomagolására várjuk elsősorban női
munkaerő jelentkezését hegyeshalmi munkahelyre, 2 műszakban. Érd.:
06-90-200-218 (ingyenes számon),
+36-30-549-2905, +36-30-530-4028.
Nyilv.szám: 10/2011.
Schönheitssalon im Bezirk Neusiedl zu
vermieten Friseur, Kosmetik, Massage,
Tattoo. E-mail: em.hausverw@aon.at
Reál-Express Ingatlaniroda értékesítő munkatársat keres. Előny: értékesítésben szerzett tapasztalat. Pályakezdőket is várunk! Tel.: 06-30-642-3682
Mosonszentmiklósi munkahelyre,
csomagolási munkára várjuk munkavállalók jelentkezését 2 műszakos munkarendbe. Érd.: +36-80200-21, +36-30-549-2905. Nyilv.
szám: 10/2011.
Autófényező műhelybe tanulékony
segédmunkás kollégát keresünk.
Érd.: H-P-ig 08.00-16.00 között. Tel.:
06-30-9563-474
BIXI TRANS KFT. mosonmagyaróvári fuvarozó cég nemzetközi gépkocsivezetőket keres „B” ill. „C” kategóriás jogosítvánnyal (GKI kártya).
Gyakorlat előny! Szállás megoldható! Tel.: 06-20-576-1100
Kőművest és építőipari segédmunkást
felvesz mosonmagyaróvári kisvállalkozás. Tel.: 06-30-2046-929
Orosz-ukrán-magyar-olasz nyelvtudással rendelkező hölgy munkát keres.
Tel.: 06-70-387-1819

Büfébe férfi munkaerőt keresünk. Gyakorlat nem szükséges. Fő út 17. Tel.:
06-20-995-4944
Kertépítő cég keres munkájára igényes kertész szakembert, ICB-re gépkezelőt, segédmunkást, kőművest. Tel.:
06-20-417-4765
Rajkai telephelyű cég csapatának bővítéséhez billenős tehergépjárműre kollégát keres (C és GKI vizsgával) Mosonmagyaróvár és környékéről. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. E-mail: kovacskftrajka@gmail.com. Tel.:
+36-30-5567-224
Mosonmagyaróváron Ipari parkban
lévő Fres Point mosoda kollektívája
bővítése céljából, azonnali belépéssel
keres teljes munkaidőben foglalkoztatott mosodai alkalmazottat, betanított munkára. Amit nyújtunk: versenyképes fizetés, kiszámíthatóság, kellemes munkahely. Amit elvárunk: rugalmasság, megbízhatóság, terhelhetőség,
csapatszellem, lojalitás. Érd.: személyesen: Juhar utca 7. címen.
Benzinkútra érettségizett kútkezelőt
keresünk Mosonmagyaróváron. Tel.:
00-36-20-935-3201 96/216-610
Rajkai telephelyű cég csapatának
bővítéséhez gumikerekes forgókotróra, rézsűzésben jártas kollégát keres
Mosonmagyaróvár és környékéről.
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.
E-mail: kovacskftrajka@gmail.com.
Tel.: +36-30-5567-224
Rajkai telephelyű cég csapatának bővítéséhez segédmunkás kollégákat keres
(előnyt jelent útépítésben való jártasság) Mosonmagyaróvár és környékéről. E-mail: kovacskftrajka@gmail.com.
Tel.: +36-30-5567-224
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Jánossomorjai kertészeti árudánkba megbízható munkaerőt keresünk!
Német nyelvtudás feltétel, kertészeti
végzettség előnyt jelent! Jelentkezés
önéletrajzzal: napsugar.gazdabolt@
gmail.com

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

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

Mosonmagyaróvár körzetében munkatársak jelentkezését várjuk autóipari gyárba, betanított munkára, illetve
minőségellenőri munkakörbe. Hosszú
távú munkalehetőség, versenyképes
fizetés. Tel.: 06-20-613-9813

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

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

Mosonmagyaróvári kisboltba kisegítő munkatársat keresünk. Főként hétvégi munkavégzésre, lehet nyugdíjas is!
Tel.: 06-30-558-7009
Gyümölcsfák metszésére kisegítő
munkaerőt keresek délutáni, hétvégi
elfoglaltságra. Gyakorlat nem szükséges. Bérezés megegyezés szerint. Érd.:
06-30-944-9749
Pedikűrös, műkörmös alkalmazottat felveszünk. Profi munka, profi bér!
Tel.: 06-30-915-9327

Költöztetéshez és bútorszállításhoz
keresek alkalmi munkavállalókat. Érd.:
06-70-408-32-16
Versenyképes fizetéssel hosszú távú
munkalehetőség, női ill. férfi munkatársakat keresünk Mosonmagyaróvár körzetére. Szállás biztosított. Érd.:
06-70-883-2033
Mosonmagyaróvár és környékére térburkolásban jártas kollégát keresünk
hosszú távra. Bérezés megegyezés
szerint. Érd.: 06-30-209-7982

KORCZ KFT. keres 1 fő megbízható, kizárólag gyakorlattal rendelkező
nehézgépkezelőt.
Tel.:
06-70-315-6877
Ács-vállalkozás fiatal bádogost
vagy bádogozni tudó szakmunkást
keres hosszú távú munkára. Tel.:
06-30-997-0087
Mosonmagyaróvári
munkahelyre Mosonmagyaróvárról és környékéről fiatal kőművest felveszek. Érd.:
06-20-22-16-701
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