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INGATLAN
Ár alatt eladó Dunasziget csendes
részén, közel a Dunához egy a hatvanas
évek évégén épült családi ház, nagy telken, korának megfelelő állapotban. Érd.:
06-30-98171-530
Lajta lakóparkban lakás keresek! Tel.:
06-70-454-5367
Mosonmagyaróváron a városközpontban
70 m2-es, 3 szobás földszinti téglaépítésű
lakás eladó. Érd.: 06-20-553-7213
Mosonmagyaróváron a városközpontban
54 m2-es, 2 szobás földszinti téglaépítésű
lakás eladó. Érd.: 06-20-553-7213
Mosonmagyaróváron a városközpontban
47 m2-es, 2 szobás földszinti téglaépítésű új lakás eladó. Érd.: 06-20-553-7213
Mosonmagyaróváron a városközpontban
42 m2-es, 2 szobás földszinti téglaépítésű új lakás eladó. Érd.: 06-20-553-7213
Mosonmagyaróváron az ALDI közelében új téglaépítésű 78 m2-es sorházi lakás
saját kerttel eladó. Az ingatlanhoz tartozik egy 14 m2-es garázs külön. A lakás 4
szobás, igényes, modern építészeti formájú. CSOK és hitel ügyintézés. Átadása: 2017. június Érd.: 06-20-553-7213

Mosonmagyaróváron az ALDI közelében új téglaépítésű 83 m2-es sorházi lakás
saját kerttel eladó. Az ingatlanhoz tartozik
egy 14 m2-es garázs külön. A lakás 4 szobás, igényes, modern építészeti formájú.
CSOK és hitelügyintézés. Átadása: 2017.
június. Érd.: .: 06-20-553-7213
Mosonmagyaróváron,
Linhardt
11.sz. alatti Nefelejcs virágbolt;
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120 m -es eladó, vagy kiadó. Érd.:
06-30-616-85-25
Mosonmagyaróváron a Csók István
utcában (Lovarda oldalán, Halászi úti ltp.)
tulajdonostól eladó 353 m2-es telken lévő
kétszintes, 65 m2-es, teljesen felújított,
alacsony rezsijű szép családi ház, parkosított udvarban, melléképület, fedett kerti pavilon. Panelt vagy téglalakást beszámítok. Ár: 24 MFt. Érd.: 06-30-9898-946
Mosonmagyaróváron az ALDI közelében új téglaépítésű 47 m2-es sorházi lakások saját kerttel eladók. Az ingatlant 3
szobás, igényes, modern építészeti formájú. Átadása: 2017. szeptember. Érd.:
06-20-553-7213
Befektetés céljából lakást keresek
Mosonmagyaróváron 20 MFt-ig. Tel.:
06-70-454-5367

Dunaremetén kiváló családi ház gyönyörű környéken eladó 15,8 MFt-ért. Érd.:
06-30-850-5560
Mosonmagyaróváron keresek eladó sorházi lakást, kis kertkapcsolattal, gyors
értékesítéshez. Érd.: 06-30-850-5560
Beach lakóparkban Duna-parti panorámás 58 m2-es gyönyörű lakás eladó. Iá:
28,9 MFt. Érd.: 06-70-267-22-46
Városközponti 64 m2-es, erkélyes téglalakás eladó 19.900.000 Ft-ért. Tel.:
06-70-267-22-46
Új építésű 3 szobás, kétszintes sorházi
lakások kis kerttel, kulcsra készen eladók!
Iá: 26.000.000 Ft. Érd.: 06-70-267-22-46
Cseresznyés utcában, tégla társasházban
negyedik emeleti kétszobás lakás eladó.
Iá: 9.900.000 Ft. Érd.: 06-70-267-22-46
Eladó Mosonmagyaróváron a Kiserdő
Házban kiváló állapotú, részben bútorozott, 81,5 m2-es, 3 szobás, erkélyes,
I.emeleti társasházi lakás. Iá.: 24.900.000
Ft. Tel.: 06-20-292-5599
Móra ltp-en III. emeleti 36 m2-es garzon
10.100.000 Ft-ért eladó. Érd.: 06-30585-1928 Csak vasárnap!
3 szobás, felújítandó levéli családi ház megosztható telekkel eladó. Iá.:
20.000.000 Ft. Érd.: 06-70-7736-183

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

Papréten kétszobás, 63 m2-es téglalakás eladó. Iá: 12.800.000 Ft. Érd.:
06-30-850-5560

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

Levélen szép családi ház különálló apartman-házakkal eladó 31,9 MFt-ért. Tel.:
06-30-850-5560

3 hálószoba + nappali, I. emeleti, 70
m2-es, könnyűszerkezetes lakás eladó
Mosonmagyaróváron. Iá.: 21.000.000
Ft. Érd.: 06-70-77-36-183

Eladó Jánossomorján családi ház reális
áron. Tel.: 06-70-454-5370

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

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

Hagyatékot, érméket, kitüntetéseket,
festményeket, porcelánokat és egyéb
értéktárgyakat vásárok, vagy felértékelek. Hívásra házhoz megyek! Tel.:
06-30-9459-113

Sun lakóparki, II. emeleti, 28 m2, egyterű garzon eladó. Iá.: 37.000 Euró. Érd.:
06-70-773-183

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

Mosonmagyaróváron a Szekeres
Richárd utcában téglaépítésű, szigetelt
társasházban az I. emeleten eladó egy
36 m2-es, 1 szobás helyes lakás, új ablakokkal, saját tárolóval. Ár: 9,9 MFt. Érd.:
06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron 84 m2-es sorházi
lakás, 3 szoba-nappalis, közös udvarral,
kulcsrakészen eladó. Iá: 20,5 MFt. Érd.:
06-30-479-8346

Dunaszigeten 4884 m2-es építési telek,
erdő résszel, vízparttal eladó 7,56 MFtért. Érd.: 06-30-842-6466
Mosonmagyaróváron 4 szobás, erkélyes, 78 m2-es téglalakás eladó 18,9
MFt-ért. Érd.: 06-30-842-6466
Mosonmagyaróváron 2 szobás téglalakás 3. emeleten eladó. Ár: 14,99 MFt.
Érd.: +36-30-667-9887

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

Hegyeshalomban 4 szobás, felújított, 96
m2-es családi ház dupla garázzsal és 815
m2-es telekkel eladó. Ár: 26,9 MFt. Érd.:
+36-30-667-9887

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

Mosonmagyaróváron a Flesch ltpen 55 m2-es, 2 szoba-hallos, erkélyes lakás eladó. Ár: 11,7 MFt. Érd.:
06-20-551-94-13

Eladó házat, lakást vagy telket keresünk
Mosonmagyaróvár és környékéről értésesítés céljából. Érd.: 00-36-30-9459-113
Mosonmagyaróváron társasházi téglalakás, újszerű 68 m2 két szinten, kis kerttel, turbós gázfűtéssel és garázzsal eladó.
Ár: 19,6 MFt. Tel.: 0036-30-9459-113
Károlyházán ikerház eladó, 100 m2-es,
teljesen felújított. Iá: 19 MFt. Érd.:
06-70-3805-241

Tejfaluszigeten 930 m2-es telek eladó.
Érd.: 06-30-499-3829
Mosonmagyaróváron eladó bútorozott
garzonlakás a Laktanya közben. Ár: 9,5
MFt. Érd.: 06-70-225-0512
Malomdűlőben eladó 730 m2-es bekerített, gondozott, beépíthető telek. Gyümölcsfák, villanyóra, fúrt kút a telken. Iá:
7,1 MFt. Érd.: 06-30-849-7971
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Dunaszigeten eladó 1600 m2-es nyeles
telek. Ár: 3,9 MFt. Érd.: 06-30-350-06-72
Mosonmagyaróváron a Móra Ferenc
úton 4. emeleten panellakás, 2 szoba,
erkély, felújított, eladó. Iá: 11.900.000
MFt. Érd.: 06-70-411-7690
Mosonmagyaróváron 1.300 m2-es telken ikerház, 5 garázzsal, 2 család részére
eladó. Iá: 45 MFt. Érd.: 06-30-319-48-85
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 eladó egy 132
m2-es, kétszintes, akár két generációnak is alkalmas gyönyörű családi ház,
416 m2-es telekhányaddal, fedett naprolós terasszal, teljesen alápincézve. A
telken fúrt kút, hangulatos kemence,
garázs és melléképület is található. Ára:
32.600.000 Ft. Érd.: 06-30-434-1241,
06-20-545-8537
Eladó ingatlanokat keresünk készpénzes megbízóink számára Mosonmagyaróváron és környékén. Keressen minket bizalommal! Érd.: 06-30-434-1241,
06-20-545-8537

Levélen új építésű, 3 szobás, kétszintes sorházi lakások kerttel, fűtéskész állapotban, garázzsal, nagyméretű terasszal, kocsi beállóval eladók. Ára:
34.500.000 Ft. Érd.: 06-30-434-1241,
06-20-545-8537
Halászin a Babos Majorban, igényes
zöldövezetben, 2007-ben épült 3 szoba-nappalis családi ház, különálló garázzsal és filagóriával eladó. Iá:
31.500.000 Ft. Érd.: 06-70-319-4930
Héderváron 3 szobás téglaépítésű családi házak, 550 m2-es telekhányaddal,
kulcsra-kész vagy emeltszintű szerkezet-kész állapotban, igény szerinti kialakítással leköthetők, már 21.730.000 Ft-tól.
Érd.: 06-30-434-1241, 06-20-545-8537

Mosonmagyaróváron, csendes utcában 104 m2-es ikerházi lakás leköthető.
A tetőtér beépítéses házhoz 300 m2-es
telekhányad tartozik, igény szerinti kialakítással, emeltszintű állapotban kerülnek átadásra. Ára: 26.900.000 Ft. Érd.:
06-30-434-1241, 06-20-545-8537
Mosonmagyaróváron eladó egy 83
m2-es téglaház, 859 m2-es telekkel, melléképületekkel, pincével, garázzsal. Ára:
25.950.000 Ft. Érd.: 06-30-434-1241,
06-20-545-8537
Kisbodakon 100 m -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
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Kimlén (Horvátkimlén) eladó egy igényes 144 m2-es családi ház, 1200 m2-es
telken, 30 m2-es garázzsal, két melléképülettel, teljesen alápincézve. A rendezett udvaron vert kút, valamint szökőkút
is van. Ára: 25.950.000 Ft. Érd.: 06-30434-1241, 06-20-545-8537

Mosonmagyaróvár frekventált helyén
eladó egy 50 m2-es, minden igényt
kielégítő, sok extrával felszerelt földszinti
lakás, 90 m2-es udvarrésszel, igény esetén bútorozottan. Garázs is vásárolható
hozzá. Ára: 21.900.000 Ft. Érd.: 06-30434-1241, 06-20-545-8537

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

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

Mosonmagyaróváron eladó egy 68
m2-es tetőtér-beépítéses sorházi téglalakás, saját padlással, telekrésszel, igény
estén garázs is vásárolható hozzá. Ára:
20.500.000 Ft Érd.: 06-30-434-1241,
06-20-545-8537
Mosonmagyaróváron eladó egy 55
m2-es felújítandó, 1. emeleti téglalakás.
Ára: 13.500.000 Ft. Érd.: 06-30-4341241, 06-20-545-8537
Mosonmagyaróváron zárt udvarban
eladó egy 65 m2-es téglalakás, garáz�zsal. Ára: 12.700.000 Ft. Érd.: 06-30434-1241, 06-20-545-8537
Mosonmagyaróváron 42 m2-es felújított tetőtéri lakás, alacsony rezsivel, nyugodt helyen eladó. Ára: 12.600.000 Ft.
Érd.: 06-30-434-1241, 06-20-545-8537
Mosonmagyaróváron Lőpor-, Ferenczy-,
Vitéz utca, Mofém, Lajta lakópark, gimnázium környékéről keresek eladó családi
házat. Tel.: 06-70-631-0034

Eladó családi házat keresek Moson,
Majorok, Malomdűlőből és a Mosoni-Duna környékéről. Tel.: 06-70-360-0377,
06-70-342-7167
Eladó családi házat keresek Ipartelepről, Lucsony és környékéről, Halászi ltp.,
Liget lakópark, a Duna lakóparkból. Érd.:
06-70-360-0715
Eladó családi házat keresek Ipartelepről, Lucsony és környékéről, Halászi ltp.,
Liget lakópark, a Duna lakóparkból. Érd.:
06-70-315-8003
Ukrán ügyfeleim számára eladó ingatlanokat keresek Mosonmagyaróváron
és környékéről! Natalya Shchogolyeva
+36-70-6310-034
Kiemelt hirdetési lehetőség ingatlanok
számára az Openhouse irodán keresztül ukrán, orosz, szlovák és osztrák
weboldalakon. Natalya Shchogolyeva
+36-70-6310-034

Eladó családi házat keresek Moson,
Majorok, Malomdűlőből és a Mosoni-Duna környékéről. Tel.: 06-70-419-9491

Az Openhouse ingatlanirodán keresztül vásároló ügyfeleink részére díjmentes hitelügyintézés. Prikler Tamás
06-70-341-7518

Eladó lakást keresek a Városközpontból.
Tel.: 06-70-315-8003

Keresünk víkendtelket Mosonmagyaróvár környékén. Érd.: +36-30-544-0528
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Mosonmagyaróváron a városközpontban eladó magasföldszinti 2 szoba+amerikai konyhás nappalis 58 m2-es, 2011ben épült 6 lakásos társasházban lévő
igényes téglalakás, saját gázkazánnal,
az épület alatt garázzsal, tárolóval. Ára:
75.000 Euró. Érd.: 06-30-856-1505

Mosonmagyaróváron az ALDI közelében új téglaépítésű 83 m2-es sorházi lakás
saját kerttel eladó. Az ingatlanhoz tartozik
egy 14 m2-es garázs külön. A lakás 4 szobás, igényes, modern építészeti formájú.
CSOK és hitelügyintézés. Átadása: 2017.
június. Érd.: 06-20-552-8312

Győrszentivánon 3 szobás, teljesen alápincézett családi ház 19 MFt-ért tulajdonostól eladó. Érd.: 06-30-9292-622

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

Mosonmagyaróváron a városközpontban
70 m2-es, 3 szobás földszinti téglaépítésű
lakás eladó. Érd.: 06-20-552-8312
Mosonmagyaróváron a városközpontban
54 m2-es, 2 szobás földszinti téglaépítésű
lakás eladó. Érd.: 06-20-552-8312
Mosonmagyaróváron a városközpontban
47 m2-es, 2 szobás földszinti téglaépítésű új lakás eladó. Érd.: 06-20-552-8312
Mosonmagyaróváron a városközpontban
42 m2-es, 2 szobás földszinti téglaépítésű új lakás eladó. Érd.: 06-20-552-8312
Mosonmagyaróváron az ALDI közelében új téglaépítésű 78 m2-es sorházi lakás
saját kerttel eladó. Az ingatlanhoz tartozik egy 14 m2-es garázs külön. A lakás 4
szobás, igényes, modern építészeti formájú. CSOK és hitel ügyintézés. Átadása: 2017. június Érd.: 06-20-552-8312
Mosonmagyaróváron a Mofém telepen
eladó 53 m2-es, 2 szobás, 1. emeleti,
erkélyes, műanyag ablakos, szigetelt tégla társasházi lakás, cserépkályha-fűtéssel. Ára: 13,9 MFt. Érd.: 06-30-413-9346
Eladó Kimlén közvetlen vízparti kapcsolattal 240 m2-es felújított családi ház. Tel.:
06-70-454-5370
Mosonmagyaróváron a városközpontban 1. emeleti panellakás, felújítva, önálló
mérőkkel, redőnnyel, telefonnal, alacsony
rezsivel, bútorozottan vagy a nélkül eladó.
Tel.: 06-30-572-1237

Dunaszigeten a Galambosi részen 1362
m2-es telek eladó. Közművek a telek előtt.
Tel.: 96/212-684
Mosonmagyaróvár és 15 km-es vonzáskörében, felújításra szoruló, lelakott lakást keresek, azonnali készpénzfizetéssel. Tel.: 06-70-319-4930
Mosonmagyaróváron 77 m2-es sorházi ház, saját udvarral, garázzsal eladó.
Eladási ár: 26 MFt. Érd.: 06-30-256-2219
A Lajta lakókertben kétszintes ikerház
jellegű családi ház, igényesen befejezve,
garázzsal, 428 m2-es kerttel eladó. Érd.:
06-30-856-1505
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
Mosonmagyaróváron 70 m2-es, 2
szoba-nappalis sorházi lakás, egyedi mérőkkel, kertrésszel eladó. Tel.:
06-30-467-5902
Mosonmagyaróváron, az óvári városrészen 1. emeleti, felújított 2 szobás, 50
m2-es téglalakás eladó. Ára: 13,9 MFt.
Érd.: 06-30-856-1505

Jánossomorján eladó tulajdonostól felújításra szoruló 64 m2-es családi ház,
700 m2-es sarki telekkel, ami építkezésre is alkalmas! Iá: 12.350.000 Ft. Érd.:
06-20-314-4944
Mosonmagyaróváron az ALDI közelében új téglaépítésű 47 m2-es sorházi lakások saját kerttel eladók. Az ingatlant 3
szobás, igényes, modern építészeti formájú. Átadása: 2017. szeptember. Érd.:
06-20-552-8312
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
Ásványrárón víkendövezetben közművesített telek, kis faházzal eladó. Érd.:
06-70-414-8736
Mosonmagyaróváron a Manninger ltpen földszinti 45 m2-es, 1,5 szobás, külsőleg szigetelt téglalakás, műanyag
ablakokkal, saját pincerésszel eladó. Iá:
11.500.000 Ft. Érd.: 06-20-483-7198
Szekeres Richárd utcában szigetelt társasházban 50 m2-es felújított, II. emeleti
erkélyes, 2 szobás lakás eladó beépített
bútorokkal, cserépkályha-fűtéssel, pincében saját tárolóval. Ár: 12.800.000 Ft.
Érd.: 06-20-3288-635
Bezenyén 2 db telek, 1 db 640 m2, 1 db
626 m2 a kettő együtt 1270 m2. A telek
közművesített: víz, villany, gáz, családi
ház, ikerház, társasház , sorház építésére is alkalmas csendes, nyugodt utcában.
Érd.: 06-30-254-8140
10 m2-es üzlethelyiség eladó, vagy kiadó
a Magyar utcán. Tel.: 06-20-223-5815
55 m2-es felújítandó téglalakás, alacsony rezsivel eladó. Iá: 13,5 MFt. Érd.:
06-70-625-6306

Jánossomorján családi ház eladó. Iá: 24
MFt. Érd.: 06-30-823-7245
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
Dunaszigeten a Galambosi részen 1362
m2-es telek eladó. Közművek a telek előtt.
Tel.: 96/212-684
Szigetelt téglaházban 62 m2-es,
műanyag ablakos 2,5 szobás lakás a
Manningert 3/B alatt eladó. Iá: 14,9 MFt.
Érd.: 06-30-858-6346
Mosoni városrészben zöldövezeti, 75
m2-es földszinti, 3 szobás, loggiás társasházi téglalakás – felújításra szoruló – tárolóval, pincével, garázzsal,
vagy a nélkül korrekt áron eladó. Tel.:
06-30-750-2715
Jánossomorján nyugodt környezetben, aszfaltos utcában 1060 m2-es építési telek eladó. Közművek a telekhatáron. Érd.: 06-30-233-9705 (egész nap)
Darnózselin eladó 619 m2-es építési
telek. Iá: 1,9 MFt. Érd.: 06-30-240-83-81
KIADÓ
Mosonmagyaróvár belvárosában felújított, bútorozott 57 m2-es, egyedi fűtésű társasházi lakás kiadó. 2 havi kaució
szükséges! Érd.: 06-30-398-7341
Első emeleti új lakás hosszú távra kiadó a
SUN lakóparkban. Érd.: 06-30-850-5560
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

Mosonmagyaróváron 6-8 fős brigádoknak számlaképes szállás kiadó 26 főig.
Érd.: 06-70-249-3626
Ausztriában dolgozol, és szállást keresel? Tudok egy jánossomorjai lehetőséget! Hívj a 06-20-9178-396-os számon!
Városközponti 55 m2-es panellakás
kiadó. Érd.: 06-30-447-6350
Mosonmagyaróváron újszerű, erkélyes, 63 m2-es, saját gázfűtéses lakás
igényes 1-2 személy részére kiadó. Érd.:
06-20-365-3035
Mosonmagyaróváron igényesen kialakított munkásszállás 2 ágyas szobákkal,
mosási és főzési lehetőséggel, korlátlan
internet-használattal, 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 bérbe vehetők. Érd.:
06-30-495-15-65
Malomszer Üzletházban 45 m2 alapterületű, igényesen kialakított helység, mozgás, tánc, jóga stúdiónak, vagy
szoláriumnak hosszú távra kiadó. Érd.:
06-30-2772-454
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Mosonmagyaróvár központjában 63 m2-es
bútorozott lakás 1 vagy 2 fő részére hos�szú távra kiadó, Háziállat kizárva! Érd.:
+43-680-5544615
Szoba kiadó gázfűtéses lakásban 1 nemdohányzó, megbízható személynek. Tel.:
06-20-223-5815
Kórház utcában, forgalmas, kirakatos
22-44 m2-es helyiségek üzletnek, irodának,
parkolóval kiadók. Érd.: 06-20-9596-202
Mosonmagyaróváron 2 szoba-hallos panellakás április 1-jétől kiadó. Érd.:
06-30-642-3682
Keresek kiadó vagy eladó üzlethelyiséget
hosszú távra. Érd.: 06-70-3633-151
Mosonmagyaróváron a Mosonyi Mihály
úton 68 m2-es, 3 szobás, erkélyes lakás
kiadó. Dohányzás, háziállat kizárt! Ár:
90.000 Ft/hó + rezsi + 3 havi kaució. Érd.:
06-30-9470-020
Tesco közelében újépítésű 55 m2-es lakás
kiadó. Érd.: 06-20-4565-085
Mosonmagyaróváron hosszú távra 2 szobás lakás kiadó a Lajta lakókertben. Ár:
120.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.:
06-20-346-0660
Tesco mellett 2 fő részére szoba kiadó.
Érd.: 06-30-4466-323

Óvári városrészen csendes utcában szép
kis családi ház, rendezett kerttel kiadó. Ár:
500 EUR/hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.:
06-30-9898-946
Károly utcában új építésű, igényes
berendezet másfél szobás lakás kocsibeállóval kiadó. Érdeklődni: 06 70 3344
572-es telefonszámon lehet.
96 m2-es családi ház a Duna lakóparkban,
részben bútorozva hosszú távra kiadó. 2
havi kaució szükséges! Ár: 199.000 Ft/hó
+ rezsi. Tel.: 06-30-611-4902
Máriakálnokon 230 m2-es épület kiadó,
többféle célra használható. Víz, villany, gáz
van. Tel.: 06-70-6012-684
Fodrász-, műkörmös-, masszőr-vállalkozónak, hely kiadó szalonban a Termálnál, vendégkörrel. Érd.: 06-30-64-56-421
Mosonmagyaróváron, mosoni részen a
Hajós utcában garázs kiadó. Iá: 20.000 Ft/
hó. Érd.: 06-30-479-8346
Mosonmagyaróváron teljesen bútorozott,
2 szoba-nappalis, 65 m2-es lakás, ugyanitt
garzon kiadó. Érd.: 06-30-479-8346
100 m2-es műhely fémipari tevékenységű
telephelyen kiadó. Érd.: 06-70-583-2130
Árpád úton ház alatti, nagyméretű garázs
hosszú távra kiadó. Érd.: 06-30-362-4291

Mosonmagyaróváron családi háznál 1
vagy 2 fő hölgy részére szoba kiadó. Érd.:
06-30-865-7214
Mosonmagyaróváron az ÁRPÁD utcában kertkapcsolattal rendelkező 80
m2-es, ill. 110 m2-es lakások kiadók. Tel.:
06-30-9-271-974
Mosonmagyaróváron a Hunyadi János
utcában 2 szobás, bútorozatlan lakás kiadó.
Tároló és mélygarázs biztosított. Ár: 90.000
Ft/hó+rezsi + 2 hó kaució. Számlaképes!
Érd.: 06-20-204-5773
Mosonmagyaróváron a városközpontban
63 m2-es, 1. emeleti nem panellakás kiadó.
3 szobás, bútorozatlanul, hosszú távra, 2 hó
kaució szükséges. Tel.: +36-30-493-9050
Mosonmagyaróváron 43 m2-es új lakás
garázzsal vagy a nélkül kiadó. Érd.:
06-70-613-33-17
Mosonmagyaróváron számlaképes albérleti szobák kiadók – cégeknek is. Ugyanitt autó bérelhető. Érd.: 06-70-573-6608
Mosonmagyaróvár belvárosában felújított, bútorozott 57 m2-es, egyedi fűtésű
lakás kiadó. 2 hó kaució szükséges! Érd.:
06-30-398-7341
KIADÓ 120 m2-es családi ház a mosoni városrészben. Érd.: 06-30-600-52-11

Mosonmagyaróvár belvárosában 60 m2-es
2 szoba+étkezős, felújított, szigetelt lakás
eladó vagy kiadó. Tel.: 06-30-5656-561
Lajta lakókertben 50 m2-es lakás kiadó,
hosszú távra. Érd.: 06-20-386-60-55
Mosonmagyaróváron a Móra Ferenc utcában bútorozatlan 2 szoba-hallos panellakás
kiadó. Ár: 80.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 06-30-6383-290
Kiadó Mosonmagyaróváron a városközpontban egy alacsony rezsijű szoba-konyhás lakás. Ár: 80.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó
kaució. Érd.: 06-70-3649-490
Mosonmagyaróváron a városközpontban
50 m2-es üzlethelyiség működő profillal is
kiadó. Tel.: 06-70-275-1015
Mosonmagyaróváron bútorozott, gépesített, alacsony rezsis lakás kiadó 2 fő részére. Érd.: 06-20-356-3502
Mosonmagyaróváron
szálláskeresők
részére szobák kiadók. Ár: 1.350 Ft/fő/
nap. Érd.: 06-30-835-1960
Apartman lakások kiadók Halászin. Nyugalom, csend, biztonság! Garázs és tároló
lehetőséggel. Érd.:.06/-706799-193
Óvári városrészen 50 m2-es felújított garzonlakás saját gázkazánnal 1-2 igényes
fő részére kiadó. Tel.: 06-20-365-3035

Hegyeshalmi határon lévő fürdőszobás
szobákkal rendelkező panzióim Ausztriában dolgozó cégeknek kiadó. Érd.:
06-70-250-7192
Mosonmagyaróváron családi háznál jó
adottságokkal rendelkező kert, művelésre kiadó. Tel.: 06-20-520-0024
Máriakálnokon 35 m2-es kis ház kiadó,
70.000 Ft+ rezsi, 2 hó kaució. Érd.:
06-20-9107-897
Kiadó vendégház, csárda az osztrák-magyar határon, Frauenkirchentől 7 km-re.
Érd.: 06-70-247-6660
53 m2-es panellakás 2017. április 1-jétől
háztartási gépekkel felszerelve, bútorozatlanul kiadó. 2 havi kaució szükséges. Érd.:
06-30-557-5178
Mosonmagyaróváron új építésű 43
m2-es lakás első bérlőnek parkolóval
kiadó. Ár: 100.000 Ft+rezsi/hó. Érd.:
06-30-9699-179
Mosonmagyaróváron különálló, bútorozott szoba, konyha, fürdőszobás lakás
1-2 fő részére kiadó. (cserépkályhás) Érd.:
06-20-393-2882
Óvári részen, frekventált helyen 65 m2-es
erkélyes lakás (2. emelet), kiadó. Érd.:
06-20-9457-593
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Apró
JÁRMŰ
Nagyméretű utánfutó folyamatosan bérelhető. Mosonmagyaróvár,
Károly u. 34/b. (víztoronynál). Tel.:
+36-30-9390-169

Robogó eladó! Piaggió FLY 50 cmł
4.T szín (fekete). Mosonmagyaróvár, Móra F. u.1. Tel.: 06-96/204-308,
06-20-4628-935
Külföldről behozott járművek forgalomba helyezését vállaljuk teljes körű
ügyintézéssel. Akár 2 nap alatt! Tel.:
06-70-671-2966
Személyautó bérelhető km-megkötés
nélkül. Tel.: 06-70-671-2966
Műszaki vizsgáztatást, műszaki vizsgára való felkészítést rövid határidővel vállalok. Tel.: 06-70-671-2966
Készpénzes autófelvásárlás, kortól-állapottól függetlenül. Kérésre házhoz
megyünk. Érd.: 06-70-671-2966
TÁRSKERESÉS
Középkorú hölgy diszkrét kapcsit
keres. Svéd masszázst vállalok. Tel.:
06-70-359-7592
SZOLGÁLTATÁS

Személyautó bérelhető km és kaució nélkül, autópálya matricával ellátva. Érd.:
06-30-206-58-58
Teherautó km-megkötés nélkül bérelhető. Tel.: 06-30-682-4084
Személyautó km-megkötés nélkül bérelhető. Tel.: 06-30-682-4084

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, kedd: 18-19 óráig.
Középsős és nagycsoportos óvodásokat várunk! Érd.: 06-30-479-1679,
06-30-268-7808

Szőnyeg, matrac, autó-bútor kárpittisztítás. Bőrtisztítás, bőrjavítás, bőrfestés.
Érd.: 06-30-851-5187, www.biokarpit.hu
Szőnyegtisztítás Felsőfokon garanciával. Ipari vegytisztítás, portalanítás,
atkátlanítás, ingyenes szállítás. Tel.:
06-20-447-2726

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
VASÁRNAPI AKCIÓ! Minden sertéshús
1.000 Ft, bőrös félsertés 750 Ft, füstölt
házikolbász 1.490 Ft, 8-11 óráig. Erzsébet utalványt elfogadok, vadhús rendelhető! Jánossomorja, Kereszt u. 22. Tel.:
06-30-400-95-97
Hajtó Ferenc fuvarozó költöztetést vállal rakodókkal. Érd.: 96/217-015,
06-30-94-78-414

FOLYAMATOS AKCIÓ!
Szent István K. u. 82.

(A mosoni piacnál)

ZÁLOGHITEL

4.500,-Ft/g-7.000,-Ft/g árig,
minőségtől és árfolyamtól függően!
-Ha lejár a zálogjegye a hosszabbításnál
idegen zálogjegynél segíthetünk.
-Használt ékszerek korlátozott
választékban kaphatók.
-Törtarany felvásárlás napi árfolyamon.
SZOMBATON IS NYITVA! 8.00-12.00 ÓRA

Dugulás elhárítás, bontás nélkül, minőségi munka garanciával! Érd.: 06-20-4260222 Hétvégén is!
Teherfuvarozás; építő, lom és
tüzelőanyag fuvarozás, áruszállítás és
költöztetés. Érd.: 06-30-314-2791
Fakivágás, fahasogatás, bozótirtás,
elhanyagolt kertek, udvarok rendbetétele, zöldhulladék elszállítása. Tel.:
06-20-328-4057
Keresek olyan személyt, aki német
nyelvből korrepetálást vállal. Érd.:
06-70-518-48-69

Megnyitottunk! Gyorsvarroda, Károly u.
1. Megszokott, precíz, gyors munkával
várjuk Önöket a volt MARY Gyorsvarrodás
csajok! Tel.: 06-30-789-7710 Mosonmagyaróvár, Károly u. 1.
CELLULITMASZÁZS! A problémás
helyeken található zsírpárnák megdolgozására alkalmas. A masszázs
során alkalmazott erőteljes mozdulatok hatására felszabadulnak a zsír és
a salakanyagok, amelyek a nyirok utakon át a nyirokcsomók irányába távoznak. A masszázshoz használt speciális
készítmények alkalmazása az anyagcsere és a vérkeringés fokozásával felerősítik a hatást. Érd.: 06-30-268-7808
Háztartási és ipari gép berendezés szerviz! Hűtők, ipari hűtők, jég és fagyi gépek,
mosó és mosogató gépek, nagy konyhai
gépek, stb. javítása garanciával! Alkatrészek tartozékok vásárolhatók. Garanciás és garancián túli javítások Nagy Universal Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Szolgáltatóház Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos út 128. Tel.: 06-20-378-2433.
Rossz gépek begyűjtése!
Redőny-akciók 60-70%-os árakon. Reluxa, szalagfüggöny, napellenzők, harmonikaajtók, szúnyoghálók. Vidéken is! Tel.:
06-30-994-2258
Villanyszerelés! Lakások, családi házak
komplett villamos felújítását, emellett
kisebb villanyszerelői munkák elvégzését vállaljuk! Tel.: +36-30-868-3605,
+36-20-975-5170
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Kerti kis és nagy gép szerviz! Fűnyírók,
fűnyíró traktorok, rotációs kapák, motorfűrészek, stb, javítása garanciával! Garanciás és garancián túli javítások. Alkatrészek tartozékok vásárolhatok, új és használt gép adás vétele, Nagy Universal
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szolgáltatóház Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos
út 128. Tel.: 06-20-378-2433. A gépekért házhoz megyünk és javítva vissza is
visszük Önnek! Rossz gépek begyűjtése!
Szobafestést, mázolást, tapétázást és
gipszkartonozást vállalok. Minőség, kedvező áron! Érd.: 06-30-234-8598
Vízvezeték, szennyvíz, dugulás elhárítást,
központi fűtésszerelést, javítást vállalok
Mosonmagyaróváron és környékén. Tel.:
06-20-4879-377
Redőnyjavítást vállalok! Zsugonics:
06-20-965-6515, 06-70-536-5530

REDŐNYJÁRAT indul hétvégenként
Mosonmagyaróvárra és környékére! Redőnyök, szúnyoghálók 10-20 %
engedménnyel! Hőszigetelt alumínium
redőnyök, reluxák, pliszék, szalagfüggönyök, napellenzők, sávrolók. Kérjen
ingyenes helyszíni árajánlatot! Minőségi árnyékolót 46 éves megbízható cégtől. HÉRICS LÁSZLÓ, Kapuvár, Pozsonyi
u. 90. Tel.: 96/242-655, 06-30-204-0205, www.hericsredony.hu, www.rolo96redony.extra.hu
Redőnyjavítás! Redőnyök, szúnyoghálók, árnyékolók gyártása, szerelése.
HORVÁTH: +36-30-7473-213, KMETY:
+36-30-319-2687
Szőnyegtisztító-gép kölcsönözhető
kaució nélkül, 3.500 Ft/nap. Díjmentes
házhozszállítás! Tel.: 06-20-2360-154,
www.takaritogep-kolcsonzes-mosonmagyarovar.hu
Redőnyök, napellenzők, árnyékolók, szúnyoghálók, tetőablakra is engedménnyel,
helyi szakembertől. Tel.: 96/215-064
Festés: új lakások glettelését, festését, régi lakások teljes körű felújítását rövid határidővel vállalok. Érd.:
06-20-418-8296

Számítógép-szerelés, adatmentés, vírusirtás gyorsan és olcsón. Hívható hétvégén is! Tel.: 06-30-526-1558
Épületek Energetikai Tanúsítása, Hő-kamerás vizsgálatok, Napelemek telepítése:
06-30-9564-771, www.energiaexpert.hu
Fuvarozást, áruszállítást, költöztetést
vállalok 3,5 tonnás teherautóval! Érd.:
06-30-451-5092
Bútorkárpitozás! Hargitai László kárpitos Mosonmagyaróvár, Szále János u. 21.
Tel.: 06-96/219-662, 06-30-5827-662,
06-30-9401-397
Nyílászárók beállítása, zárak javítása,
karbantartása. HORVÁTH: +36-30-7473213, KMETY: +36-30-319-2687
Matematika korrepetálást vállalok általános és középiskolások részére. Tel.:
06-30-376-5430
Asztalos munkát vállalunk. Egyedi bútorok, nyílászárók, lépcsők, korlátok készítése. Pergolák, kerti pavilonok, szaunák építése. Tel.: +36-20-501-2817,
+36-70-565-7748
Favágást és kivágást is vállalok, Mosonmagyaróváron és környékén. Érd.:
06-30-60-15-702

Kőműves, festő, hőszigetelő, gipszkartonozói munkákat vállalunk Ausztriában is
saját gépkocsival, akár hétvégén is. Érd.:
06-30-958-8468, 06-20-228-0736
Kreatív film,- videó készítés (esküvő,
rendezvény, reklám). www.odpictures.
hu, e-mail: farkas.ferenc@odpictures.
hu Tel.: +36-30-604-9195
Gépi földmunkát vállalok mini kotrógéppel. Árokásás, tereprendezés, medenceásás, stb. Érd.: 06-30-9871-530
Festés, Mázolás, Tapétázás, Gipszkartonozás, Hőszigetelés. Precíz munka,
garanciával! Tel.: +36-70-321-9646
EGYÉB
RAKLAPFELVÁSÁRLÁS!
06-30-594-62-26

Új Bramac cserép natúr barna eladó,
3000 db + 200 db kúpcserép. Érd.:
06-30-225-92-97
Ipari Ezüst, Platina, Amalgám, Palládium
felvásárlása, helyszíni készpénzfizetéssel.
Érd.: 06-70-292-1004
Ól-kisöprés! Duroc x Mangalicahízók
100-150 kg, 450 Ft/kg eladók. Érd.:
+36-30-268-7388
Bontásból származó jó minőségű natúr
forgácslap (16-38 mm), MDF-lemez (6-9
mm) eladó. Érd.: 06-20-9596-202
Eladó: csíkos pampafű, nyári orgona, kék,
sárga, kerti hortenzia, futórózsák, leanderek. Tel.: 06-96-213-124

Tel.:

Nyárfa tűzifa konyhakészen megrendelhető. Érd.: 06-30-400-9597

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

Húsvétra kiskecskék eladók. Érd.: 06-30259-0939 Mosonmagyaróvár

Használt könyveket, porcelánokat, horgászfelszerelést, illetve hagyatékot
vásárolok. Házkitakarítást vállalok. Tel.:
06-20-381-4302
Mosógépét, villany és gáztűzhelyét
ingyen elszállítom, ha már nincs szüksége rá. Tel.: 06-30-947-84-14
Feleslegessé vált ócska vasat, kazánokat, villanymotorokat, gáztűzhelyét,
mosógépét ingyen elszállítom. Tel.:
06-20-916-9800

Jó minőségű bontott cserepet keresek.
Érd.: 06-30-998-21-59
Szedd magad! Akció diófa csemete,
sövénytuja eladó (1000 Ft/db), Mosonmagyaróvár. Tel.: 06-70-259-34-17
Újszerű vizes csempevágó (EINHELL/
RT-TC 5204), kisméretű samott-tégla
kb. 80 db eladó. Tel.: 06-70-530-9743
Antik tálaló fekete márványlapos eladó.
Érd.: 06-30-9063-193
Koksz
ingyen
06-20-336-4728

elvihető!

Érd.:

Kuvaszkölykök 6 hetesek eladók első
oltással és chippel. Tel.: 06-20-9-464-460
Nemes tojórécék, szabadtartású bevált
fajták, évekig sok kitűnő tojás. Csibe 500
Ft-tól. Tel.: 06-30-633-1325
Növényvédelem: díszfák, cserjék, bokrok, díszkertek gondozása, gyümölcsfák permetezése, pázsitfelületek rendszere gyomtalanítása. Érd.: 06-70-4339991-A kertész
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Hegesztő és lakatos ismeretekkel rendelkező munkatársat keresünk alumínium és rozsdamentes kerítések, korlátok
gyártásához ausztriai ügyfélkörrel rendelkező mosonmagyaróvári telephelyű céghez. Érd.: +36-20-377-9958
Alapfokú német nyelvtudással, heti váltással Ausztriába munkaerőt keresek,
nyugdíjas hölgyet. Tel.: 06-30-259-0939
Főzni tudó konyhai kisegítőt keresünk,
kiemelt bérezéssel. Érd.: 06-70-611-9903
Felszolgálót keresünk kiemelt bérezéssel. Érd: 06-70-611-9903
Büfébe pultos hölgyet keresünk. Érd.:
06-20-995-4944
Festésben és külső szigetelésben jártas festőt, vagy segédmunkást felveszek
hosszú távra. Érd.: 06-30-29-22-387
Mosonmagyaróváron a Fő úti pékségbe péket és takarítónőt keresünk. Érd.:
06-20-321-5177
Mosonmagyaróvári pizzéria pizza-szakácsot felvesz. Tel.: 06-70-770-1319
Szépségszalonba vállalkozó igazolván�nyal rendelkező kozmetikus váltótársat
keresünk. Érd.: 06-20-624-5408
A Füvacop Kft. nemzetközi viszonylatra „B” kategóriás furgonra GÉPKOCSIVEZETŐT felvesz, mosonmagyaróvári
telephelyére. Kiemelt bérezéssel! Érdeklődni: Tel.: 06-96-576-348 vagy e-mail:
vjmondan@gmail.com
Halászkert vendéglőbe konyhai kisegítőt azonnali kezdéssel felveszünk. Érd.:
06-20-458-0857

2017. március 31.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG! Rob Gym edzőteremben, táplálék kiegészítő boltba csinos, sportos, munkájára igényes, jó munkabírású női recepcióst keresünk egész
napos, főállású munkarendben! Havi
15 munkanap reggeltől estig, ill. váltott
munkarendben, minden második hétvége szabad! Jelentkezz: nrkomp@mailbox.
hu, vagy üzletünkben Szent István király
u. 26. Fényképes önéletrajz szükséges!
A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (Mosonmagyaróvár, Soproni út
65.) – Mosonmagyaróvárra és Rajkára
házi gondozói feladatra szociális gondozókat rész- és teljes munkaidőre, mosonmagyaróvári bentlakásos intézményeibe
szociális gondozókat keres. Jelentkezéseket 2017. április 07-ig postai úton a fenti
címre, illetve az info@szocmkt.hu e-mail címre várjuk.
Ausztriában takarítónőket felveszünk,
azonnal belépéssel. Német nyelvtudás
szükséges. Tel.: 06-20-977-4302
Segédmunkára munkaerőt, mosonmagyaróvári munkára, azonnali kezdéssel, kiemelt fizetéssel felveszünk. Érd.:
06-20-977-4302
Pultost keres Levélre a Hidegkő vendéglő, jó kereseti lehetőség! Érd.:
06-30-381-00-12
Mosonmagyaróvári traffikba eladót felveszünk. Fényképes önéltrajzot az alábbi e-mail címre kérünk: hirdetesmovar@
gmail.com
Kertépítő cég munkaerőt keres. Érd.:
06-30-4901-472

Mosonmagyaróváron a Lajta-Haas Kftbe keresünk női munkavállalókat csomagolói munkakörbe, egy műszakba. Érd.:
H-Cs.: 8.30-15.30-ig: 06-96-576-030
Érdekli a divat? Szereti a márkás ruhákat? Hegyeshalomba keresünk munkavállalókat 2 műszakba, ruhák újra
csomagolására. Kijutás céges járattal. Érdeklődni: 06-80-200-218 (ingyenes számon), +36-30-549-2905. Nyilv.
szám: 10/2011.
Mosonmagyaróváron a Lajta-Haas Kftbe keresünk 1 fő takarítónőt 6 órába. Érd.:
H-Cs.: 8.30-15.30-ig: 06-96-576-030
3 műszakos munkarendbe keresünk
munkavállalókat szivacsok csomagolására halászi partnerünkhöz. NYUGDÍJASOK és PÁLYAKEZDŐK jelentkezésére is számítunk! Utazás céges buszjárattal megoldott. Jelentkezni a +3680-200-218-as INGYENES SZÁMON, +
36-3-549-2905. Nyilv.szám: 10/2011.
Parndorfba keresünk konyhai kisegítőt és szakácsot 40 éves korig Mosonmagyaróvárról és környékéről. Tel.: +43
2166 2238
Mosonszentmiklósra várjuk munkavállalók jelentkezését 2 műszakos munkarendbe operátori, összeszerelési
munkára. Érd.: +30-80-200-218; +3630-549-2905. Nyilv.szám: 10/2011.
München környékére gasztronómiai rendezvényekre németül jól beszélő fiatalokat felveszünk. Érd.: 06-30-9696-741
Takarítókat keresek Mosonmagyaróvárra. Érd.: 06-70-466-1039

KIWI SUN Szoláriumba Mosonmagyaróvárra teljes munkaidős és részmunkaidős
recepcióst keresünk. Fényképes önéletrajzot: harsanyiviki@gmail.hu e-mail címre kérjük.
Büfébe férfi munkaerőt keresünk. Gyakorlat nem szükséges. Érd.: 06-20-9954944, Kebap Ház, Fő út 17.
PARTY Csárda Halászi; pincér, pultos,
konyhai segítő, büfés munkatársakat
keres. Szállást, ellátást biztosítunk. Érd.:
06-30-272-9015
Suche Aushilfskellner/in Für Wochenende
in Deutsch Jahrndorf (ganzjährig) Bewerbung: altes@landgut-werdenich.at Tel.:
+43-676-9203758
Magyaros vendéglő kiemelt fizetéssel, gyakorlattal rendelkező, szakképzett szakácsot keres. Érd.: személyesen
az étteremben: Magyar utca 3. illetve:
06-30-500-7115
Segédmunkás kollégát keresünk csapatunk bővítéséhez Mosonmagyaróvár és Rajka vonzáskörzetéből. E-mail: kovacskftrajka@gmail.com Tel.:
+36-30-556-7224
Nehézgépkezelő kollégát keresünk csapatunk bővítéséhez gumikerekes forgókotróra. Mosonmagyaróvár és környéki munkákra. E-mail: kovacskftrajka@
gmail.com, Tel.: +36-30-556-7224
Mosonmagyaróvári varrodába keresünk varrónőt, ruhajavításban jártas hölgyet főállásra, vagy mellékállásba, akár
nyugdíjast is! Megbízható munkahely, jó
kereseti lehetőség! Érd.: 06-30-678-4227

Autószerelő vagy nehézgépkezelő kollégát keresünk csapatunk bővítéséhez
Mosonmagyaróvár és Rajka vonzáskörzetéből. Kezdők és nyugdíjasok jelentkezését is várjuk! E-mail: kovacskftrajka
@gmail.com. Tel.: +36-30-556-7224
Mosonmagyaróvári Vigadó söröző,
D’Corner kávézó kollegát, kolleginát keres
péntek, szombat estére. Pályakezdő is
lehet! Érd.: 06-30-217-5317
Mosonmagyaróváron festékboltba számítógépes ismerettel és gyakorlattal rendelkező, agilismunkatársat keresünk.
Tel.: 06-30-398-7341
Takarítási munkakörbe munkatársakat
keresünk Mosonmagyaróvár és környékéről. Tel.: 06-20-360-7510
Önállóan dolgozni tudó ács-állványozót, ácssegédet felveszek. Érd.:
06-30-262-9157
Fiatal beugrós pultos lányokat keresünk
éttermünkbe, kimagasló fizetéssel. Érd.:
96/576-885, 06-30-392-1420
Ács-kőműves szakmunkásokat, illetve
segédmunkásokat keresünk hosszú távra. Érd.: hétköznap 08.00-16.00-ig Tel.:
06-30-451-9715
Mosonmagyaróvári munkahelyre fiatal
kőművest, azonnali kezdéssel felveszek.
Érd.: 06-20-22-16-701
Mosogatónőt felvesz az Ambrózia étterem. Jelentkezés személyesen, vagy telefonon: 06-30-97-91-506
Mosonmagyaróvári autószerelő műhely
autószerelőt keres. Tel.: 06-30-298-1519
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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)

Landwirtschaftlicher Arbeiter gesucht.
Praxis im Umgang mit Pferden ist von Vorteil. Deutschkenntnisse sollten vorhanden
sein. Reitschule Georgshof,Obere Weingartenswiese, Podersdorf am Seee. Tel.:
+43-21772764

Keresünk segédmunkásokat Óvár és környékéről, bérezés megegyezés szerint.
Érd.: +36-30-544-0528
Pozsgai Hidraulika Kft. Mosonmagyaróváron felvételre keres géplakatost, szerkezetlakatost, mezőgazdasági gépszerelőt, hajtott szerszámos CNC eszterga és hagyományos forgácsoló gépekre forgácsoló szakembereket. Pályakezdők jelentkezését is várjuk! Amit kínálunk: folyamatos képzési lehetőség, útiköltség térítés, Cafeteria, teljesítményarányos bérezés. Jelentkezni: allas@
pozsgaihidraulika.com. Tel.: 06-20-426-9920
Gyakorlattal rendelkező takarítónőt felveszünk Jánossomorjára, 2
műszakba, kiemelkedő bérrel! Tel.:
+36-70-375-7870
Okleveles bébiszitter, 10 év gyakorlattal
gyermekfelügyeletet vállal Mosonmagyaróváron. Tel.: 06-30-654-4362
Ács-munkában jártas munkavállalókat keresünk. 40 órás munkahét, túlóra, kocsi-futás. Érd.: 06-30-973-6279
Reál-Express Ingatlaniroda értékesítő
munkatársat keres. Előny: értékesítésben szerzett tapasztalat. Pályakezdőket
is várunk! Tel.: 06-30-642-3682

A Geszterédi Piac Kft. Mosonmagyaróvárra keres 2 fő virágbolti eladót (nem kell
csokrot kötni), 1 fő szakácsot főállásba és
1 fő szakácsot részmunkaidőbe, továbbá
1 fő büfé eladót főállásba, 1 fő büfé eladót
részmunkaidőbe. Érd.: 06-20-7456-700

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

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

Versenyképes fizetéssel hosszú távú
munkalehetőség, női ill. férfi munkatársakat keresünk Mosonmagyaróvár körzetére. Szállás biztosított. Érd.:
06-70-883-2033

Mosonmagyaróváron családi ház és
apartmanok takarítására megbízható
hölgyet keresek. Lehet friss nyugdíjas
is! Érd.: 06-70-249-3626
Mosonmagyaróvári Tesco áruházba
azonnali kezdéssel takarító munkatársakat keresünk. Tel.: 06-30-469-5774,
06-30-523-5457
Furgonra gépkocsivezetőt felveszek, „B”
kategóriás jogosítvánnyal, nemzetközi
gyakorlat előny! Érd.: 06-20-489-71-68
Építőipari cég fiatal kőművest ill. segédmunkást keres Mosonmagyaróvár és környékéről. Érd.: 06-20-417-5757
Mélyépítéssel foglalkozó cég keres
segédmunkást,
C,E
kategóriás
teher-gépkocsivezetőket, illetve gépkezelőket, azonnali kezdéssel. Tel.:
06-30-956-9001

Jánossomorjára panzióba szobaas�szonyt azonnali kezdéssel felveszünk.
Tel.: 06-70-249-3626
Fiatal pultos lányok figyelem! Fő- vagy
mellékállásban várjuk jelentkezéseteket. Jó fizetés, jó munkahely! Érd.:
06-30-392-1420
Pedikűrös, műkörmös alkalmazottat
felveszünk. Profi munka, profi bér! Érd.:
06-30-915-9327
Gyakorlattal rendelkező, németül
beszélő fodrászt keresünk. Sürgős! Érd.:
06-20-9385-810
Gyakorlott pénzváltót keresek jánossomorjai irodába, havi kb. 10 nap elfoglaltsággal. Érd.: 06-20-9178-396
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Mosonmagyaróvári műhelybe személy-, teher vizsgabiztost keresünk. Érd.:
06-30-298-1519
Hegyeshalomba, a Horváth Vendégházba délelőttönkénti pár órás elfoglaltságra takarítónőt keresünk. (Friss nyugdíjas
is lehet). Érd.: 06-30-3842-568
Építőipari cég megbízható fiatal kőművest illetve segédmunkást keres Mosonmagyaróvár és környékéről. Kiemelt
bérezéssel, hosszú távú munka! Alvállalkozók jelentkezését is várjuk! Tel.:
06-20-417-5757
Keresünk pályakezdő lakatosokat vagy
egyéb fém szakmában jártas kollégákat.
Érd.: +36-30-544-0528
Mosonmagyaróvári telephelyre vagyonőr kollégákat keresünk 12 órás munkarendbe, kiemelt bérezéssel. Tel.:
06-20-669-8937
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Irodai munkára jó kommunikációs képességgel rendelkező munkatársat keresünk
hosszú távra. Fényképes önéletrajzokat
a kkhomekft@gmail.com e-mail címre kérjük.
Kőművest és segédmunkást keres építőipari vállalkozás. Érd.: 06-20-999-4809 (este és hétvégén)
Mezőgazdasági munkában jártas, traktorra is érvényes jogosítvánnyal rendelkező munkaerőt keres német cég 2017-es
évi főszezonra. Bejelentett munka, szállás megoldható. Minimális német nyelvtudás szükséges!. Érd.: +4917683709057
telefonszámon magyarul.
Renommierte Weinbar / Wiener Innenstadt sucht selbständigen Mitarbeiter für
Service. Sprachkenntnisse; Deutsch und
Englisch, PC-Kenntnisse, 40 h/ Woche.
Bewerbung an: info@villon.at

Mosonmagyaróvári pékségbe 2 műszakos munkarendbe eladót felveszünk. Érd.:
06-20-321-5177 vagy személyesen:
LOERA Pékség, Fő út 8.
Festő szakmunkásokat felveszünk.
Érd.: munkanapokon 9-17 óra között.
Tel.: 06-30-396-0014
Szépségszalonba pedikűrös kollégát
keresünk. Ugyanitt műkörmösnek és
masszőrnek hely kiadó. Érd.: 06-96217-973, 06-70-940-9232
Műszaki ismeretekkel rendelkező, adminisztrációs munkában jártas fiatal, jogosítvánnyal rendelkező munkatársat keresek. Érd.: 06-70-671-2966
C és CE kategóriás, hivatásos gépkocsivezetőket, versenyképes bérezéssel,
azonnali kezdéssel keresünk. Hétvége
itthon! Érd.: btcargokft@gmail.com Tel.:
06-20-334-7563

Ausztriai cég (Bruck/Leitha) ipari területre takarítót keres. 40 óra/hét. Alapfokú
német nyelvtudás szükséges. Targoncajogosítvány előnyt jelent. Abfallservice Jüly
GmbH 2460 Bruck an der Leitha Industriegelände West 21 E-mail: office@juely.
at. Tel.: +43-2162-639-39
Csomagolókat keresünk 8 órás, egy,
illetve több műszakos munkakörbe
Mosonmagyaróvár és környékére. Tel.:
06-20-360-7510
Hosszú távra megbízható hidegburkolókat, alvállalkozókat keresünk. Érd.:
06-20-325-0066
Fő utcai Fornetti üzletbe helyi lakosú női munkatársat keresek. Érd.:
06-20-990-83-51
Hegyeshalmi Lottó Cafe-ba eladót felveszünk. Előny: lottóterminál-kezelői jogosítvány. Érd.: 06-30-9692-681

Hegyeshalmi élelmiszerüzletbe eladót
felveszünk kiemelt bérezéssel. Érd.:
06-30-9692-681
Építőiparban
jártas
szakembert
azonnali kezdéssel felveszek. Érd.:
06-70-602-3503
Halászkert vendéglőbe szakácsot felveszünk. Érd.: 06-20-458-0857
Mosonmagyaróvári KEBAP-os üzletbe
keresünk férfi vagy női munkatársat. Érd.:
06-20-990-83-51
Festésben és szigetelésben jártas kollégát keresünk ausztriai munkára. Érd.:
06-70-882-8207
Portárs állásra munkatársakat keresünk
Mosonmagyaróvár és környékére. Tel.:
06-20-360-7510
Gipszkartonozót, festőt hosszú távra felveszek. Tel.: 06-30-262-2008
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