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INGATLAN
Jánossomorján üzlethelyiség,
közvetlenül a városban, a Fő úton
összközművesítve kiadó, illetve
eladó. Tel.: 0043-699-17065217
Mosonmagyaróváron,
Erkel
Ferenc utca 25-ben, szigetelt panelházban 4. emeleti kétszoba-hallos felújítandó lakás
eladó. Iá: 12.300.000 Ft. Érd.:
06-30-957-8650
Mosonmagyaróváron
telket
vagy telekrészt keresek kutyám
számára. Érd.: 06-70-602-2818,
06-30-929-6702
690 m2-en 100 m2-es családi
ház felújítva, berendezve 20 MFt
és 1013 m2 rajta álló épülettel 7
MFt egybe vagy külön, alku nélkül
eladó Mosonmagyaróváron. Ipari,
kereskedelmi tevékenységre, illetve telephelynek kis kiválóan alkalmas! Érd.: 06-30-316-7193
Eladó panellakást keresek 47
m2-től. Tel.: 06-70-200-6184
Mosonmagyaróváron Lőpor-,
Ferenczy-, Vitéz utca, Mofém, Lajta lakópark, gimnázium környékéről keresek eladó családi házat.
Tel.: 06-70-631-0034
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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 Lajta-szeren eladó egy földszinti 38
m2-es, 1 szobás, felújított lakás,
saját tárolóval. A lakás szigetelt, újak a nyílászárók, a víz és
a villanyvezetékezés. Azonnal
költözhető! Ár: 10,6 MFt. Érd.:
06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron 2005ben épült, igényes, kiváló adottságokkal rendelkező (amerikai
konyhás, 2 szobás, nagy nappalis, külön fürdő – WC) 68 m2-es 2.
emeleti lakás eladó. 5,2 m2 erkély,
zárt udvar 2 autóbeállóval, elektromos kapu. Nagyon alacsony rezsi!
Közelben óvoda, iskola, bolt található. Egyedi cirkó gázfűtés. Igény
szerint bútorozva. Ár: 21.900.000
Ft. Érd.: 06-20-229-0574
Eladó családi házat keresek
Moson, Majorok, Malomdűlőből
és a Mosoni-Duna környékéről.
Tel.: 06-70-419-9491

Jánossomorján családi ház a
Péteri részen, saroktelken eladó.
Tel.: +36-70-934-3545
Mosonmagyaróváron 51 m2-es,
3 szoba-nappalis, tetőtéri lakás
garázzsal együtt eladó. Iá: 18,5
MFt. Érd.: 06-70-257-2999,
06-70-941-8525
Jánossomorján két családnak is
megfelelő családi ház eladó 25,9
MFt-ért. Érd.: 06-70-317-3180
Duna lakóparkban eladó egy 81
m2-es családi ház, 500 m2-es telken. Érd.: 06-20-510-8605
Mosonmagyaróváron, majoroki
zöldövezetben 688 m2-es telken
2 generációs, teljes tetőteres és
alápincézett, tehermentes 5 szobás családi ház garázsokkal eladó.
Ingatlanosok ne hívjanak! Iá: 29,9
MFt. Érd.: 06-20-912-4815
Mosonmagyaróváron a Halászi
úti lakótelepen eladó 720 m2-es
parkosított telken 3 szoba +amerikai konyhás nappalis, 131 m2-es
kétszintes, igényes családi ház
garázzsal! Érd.: 06-30-856-1505
Csornán 23 m2-es üzlethelyiség
eladó, körbe kirakatos, ingyenes
parkolóval. 06-20/213-8986

Mosonmagyaróvár Centrumában eladó egy 2008-ban épült 79
m2-es, 2 szoba + amerikai konyhás nappalis igényes, újszerű,
szigetelt téglalakás nagyméretű
(40 m2) tetőterasszal, saját gázkazánnal, zárt udvarban kocsi
beállóval. Ára: 85.000 Euró. Érd.:
06-30-413-9346
Mosonmagyaróváron újonnan
épülő 18 lakásos társasházban
lakások 30 m2-től 70 m2-ig leköthetők. Minden lakáshoz fedett
terasz és saját parkoló tartozik.
Átadás fűtés-készen. Ár: 280.000
Ft/m2-től. Tel.: 06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron 12 lakásos társasházban a II. emeleten
eladó egy új, bruttó 94 m2-es, 3
szobás, kulcsrakész penthouse,
dupla terasszal, saját parkolóval. A
lakás 62 m2, a teraszok 32 m2. Ár:
23,2 MFt. Tel.: 06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron a termálfürdő mellett eladó egy 64
m2-es, 2 szoba+nappalis, 2 szintes, gázfűtéses sorház-apartman, 100 m2-es telekkel, teras�szal. A jelenlegi bérlő hosszú távon
tovább bérelné. Ár: 17,95 MFt.
Tel.: 06-20-329-6564

Levélen 330 m2-es telken eladó
egy 2007-ben épült, 2 szinten 96
m2-es, 3 szoba+nappalis, gázfűtéses családi ház, kertre néző
terasszal, 15 m2-es garázzsal,
melléképülettel. Ár: 28,5 MFt.
Érd.: 06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron közel a
Dunához újonnan épülő 3 lakásos társasházban I. emeleti, 36
m2-es, 1 szobás lakás leköthető,
saját parkolóval, zárt udvarban.
Átadás: fűtés-készen. Ár: 12,14
MFt. Tel.: 06-20-329-6564
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
Mosonmagyaróvár központjában
550 m2-es telken 2 szobás, amerikai konyhás nappalis családi ház
felújítva, gépesítve, bútorozva 32
MFt-ért eladó vagy 140.000 Ft/
hó + 2 havi kaucióért kiadó. Érd.:
06-70-673-5147
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Mosonmagyaróváron háromszobás zöldövezeti családi ház
összkomfortos, teljesen felújított,
kiváló minőségben 916 m2-es
telken eladó. Ár: 28,9 MFt. Tel.:
0036-30-9459-113
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
Az Openhouse ingatlanirodán
keresztül vásároló ügyfeleink
részére díjmentes hitelügyintézés.
Prikler Tamás 06-70-341-7518
Mosonmagyaróváron az Aldinál zöldövezetben eladó egy 60
m2-es, új téglaépítésű 3 szobás, első emeleti lakás erkél�lyel. Az ingatlan átadása 2018.
március 31., a belső elrendezése még kiválasztható. Érd.:
06-20-552-8312
Árpád utcában 85 m2-es lakóépület 800 m2-es kertkapcsolattal, bővíthető új tetővel 29,8 MFtért eladó. Érd.: 06-70-511-3399
Kézműves pékműhely 53 MFtért eladó. Érd.: 06-70-511-3399

Mosonnban építési telek 14,6
MFt-ért bontandó épülettel eladó.
Érd.: 06-70-511-3399
Mosonmagyaróváron a városközpont közelében, de mégis
csendes, nyugodt utcában eladó
egy 570 m2-es összközműves,
bekerített építési telek. Ára: 9,9
MFt. Érd.: 06-30-856-1505
Kertes lakóövezetben, Lengyárhoz közel kétszintes családi ház, 89 m2-es, 170 m2-es telken, 34,5 MFt-ért eladó. Érd.:
06-70-511-3399
Mosonmagyaróváron a városközpont közelében, de mégis csendes, nyugodt utcában
eladó egy felújított 90 m2-es,
3 szoba + nappalis egyszintes
családi ház 440 m2-es telekkel,
garázzsal, kis pincével, gázkazánnal, műanyag ablakokkal,
üj fürdő, új konyha, új burkolatok, új víz, villany, csatorna,
fűtés, új kandalló stb. Azonnal
költözhető! Ára: 25,5 MFt. Érd.:
06-30-856-1505
Mosonban 37 m2-es felújított,
cserépkályhás udvari lakás 8,7
MFt-ért eladó, gáz az udvarban.
Érd.: 06-70-511-3399
Lőpor utcában 2 lakásos, korabeli 270 m2-es lakóterű, hangulatos
lakóház 1260 m2-es, 2 Hrsz.- lévő
telken eladó. Iá: 43,8 MFt. Érd.:
06-70-511-3399

Közepes méretű lakások 310.000
Ft/m2 áron fűtés-készen, kocsi
beállóval, nyárvégi átadással
leköthető. Érd.: 06-70-511-3399
Szigetközben 40 m2-es vízparttal építésit telek eladó 24 MFt-ért.
Érd.: 06-70-511-3399
2 lakásos sorházi épület udvarral 24,9 MFt-ért eladó. Érd.:
06-70-511-3399
Könnyűszerkezetes lakóépületben 4 db kulcsrakész lakás
nyári átadással eladó. Érd.:
06-70-511-3399
Nap utcában újépítésű téglalakások leköthetők 2019-es átadással.
Érd.: 06-70-511-3399
Geotermikus fűtésű lakások
2019-es átadással leköthetők több
helyszínen. Érd.: 06-70-511-3399
60 m2-es átadás előtt álló erkélyes, első emeleti téglalakás
kulcsrakészen 18,5 MFt-ért eladó.
Érd.: 06-70-511-3399
Építési telek Dunára hajló telekvéggel 19,8 MFt-ért eladó (720
m2). Érd.: 06-70-511-3399
Építési telek 11.176 m2-es, 3
Hrsz.- lévő lakóparkban eladó.
Érd.: 06-70-511-3399
Mecséren építési saroktelek;
1873 m2 megosztható, közel a
Mosoni-Dunához eladó. Villany,
víz, gáz, csatorna a telken. Ár:
3,2 MFt. Érd.: 06-30-9459-113

Dunaszigeten vízparti, 4075
m2-es megosztható építési
telek eladó. Ára: 12,6 MFt. Érd.:
06-30-856-1505
Hegyeshalomban családi házak
és lakások reális áron eladók. Tel.:
06-30-268-6464
Alberkázmérpuszta belterületén 2800 m2-es építési telek
eladó 23,6 MFt-ért. Villany van!
Érd.: 06-70-511-3399
Mosonmagyaróváron, ipartelepi
tízlakásos társasházban első emeleti, 70 m2-es, komfortos lakás
nagy pincével és padlásrésszel,
közös udvarral eladó. Ár: 20,8 MFt.
Tel.: 0036-30-9459-113
Mosonmagyaróváron, ipartelepi
tízlakásos társasházban első emeleti, 70 m2-es, komfortos lakás
nagy pincével és padlásrésszel,
közös udvarral eladó. Ár: 20,8 MFt.
Tel.: 0036-30-9459-113
Mosonmagyaróváron családi ház, zöldövezeti, kétgenerációs, 150 m2 lakterületű, teljes infrastruktúrás, 1136 m2-es
telken eladó. Ár: 38 MFt. Tel.:
0036-30-9459-113
Mosonmagyaróváron vegyes
övezeti besorolású 1500 m2-es
építési telek eladó. Ár: 24 MFt.
Érd.: +36-70-583-2130
Szántóföld Lipót és Püski határában eladó. Érd.: 06-30-680-9065

Eladó lakást keresek a Városközpontból. Tel.: 06-70-360-0715
Mosonmagyaróváron 2 szoba+nappalis sorházi lakás, egyedi mérőórákkal, kertrésszel eladó.
Tel.: 06-30-497-5902
Győrsövényházán új építésű
lakónegyedben 900 m2-es építési telek eladó. A telken a közművek közül csatorna és gáz található, többi a telek előtt van. M1-es
autópálya 10 km-re, Győr 25
km-re van. A településen Waldorf
iskola, óvoda, gyógyszertár, orvos,
fogorvos, posta stb. helyben van.
Iá: 2,3 MFt. Érd.: 06-20-535-0440
Mosonmagyaróváron, frekventált helyen téglaépítésű társasházban 47 m2-es lakás eladó tárolóval, kocsi beállóval. Iá: 13,9 MFt.
Érd.: 06-30-432-9669
Befektetési lehetőség! Mosonmagyaróváron bejáratott, jól működő Fornetti üzletek bérleti joga
eladó. Tel.: 06-70-330-7023,
06-30-560-3895
Mosonmagyaróváron az Óvári városközpont közelében eladó
egy felújított 1. emeleti, 2 szobás
50 m2-es téglalakás, zárt udvarban parkolóval. Ára: 13,9 MFt.
Érd.: 06-30-413-9346
Hegyeshalomban vasútállomás
közelében 66 m2-es erkélyes társasházi, 1. emeleti lakás eladó. Iá:
15,5 MFt. Tel.: 06-20-9716-547
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Mosonmagyaróváron 85 m2-es
társasházi lakás, amerikai konyhás, nappali + 3 szoba, garáz�zsal eladó. Érd.: 06-30-491-5912
KIADÓ
Mosonmagyaróvár belvárosában
bútorozott szoba 1-2 fő részére
kiadó, fürdőszoba-konyha használattal. Számlaképesen! Érd.:
06-20-419-2066
Mosonmagyaróváron 50 m2-es
panellakás kiadó. Ár: 95.000 Ft/
hó + rezsi + 1 hó kaució. Érd.:
06-30-482-5446
Mosonmagyaróváron 93 m2-es
lakás kiadó hosszú távra. Tel.:
06-20-459-4020
Egyedülálló férfi szoba-konyhás
különálló albérletet keres. Érd.:
06-30-3064-004
Albérlet kiadó Mosonmagyaróváron, bútorozott 28 m2-es igényeseknek. Ár: 65.000 Ft/hó + rezsi
+ kaució. Érd.: 06-20-462-1300
Doborgazszigeten közvetlen vízparti nyaraló kiadó hosszú távra.
Érd.: 0043-699-17065217
Mosonmagyaróváron vízparti, nappali + 2 hálószobás földszinti, igényesen berendezett
lakás kiadó. Dohányzás és kisállat kizárt! 2 havi kaució szükséges!
Érd.: 06-70-450-1122
4 db garázs kiadó a Várallyai utcában. Tel.: 06-30-9299-203
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Mosonmagyaróváron családi
háznál különálló kis garzon 1 főnek
kiadó. Tel.: 06-30-341-6103
Mosonmagyaróvári,
városközponti berendezett panellakásban 1 szoba kiadó. Tel.:
06-70-625-0020
Igényesnek garzon kiadó. Kaució szükséges. Cigaretta, kisállat
kizáró ok! Érd.: 06-30-657-2222
Munkásoknak szállás konyharésszel hosszabb távra kiadó. Érd.:
06-30-252-9015
Bezenye-Papréten társasházi lakás 70 m2 bútorozva kiadó.
Ár: 70.000 Ft/hó + rezsi + kaució. Érd.: 06-30-7405-789
Mosonmagyaróváron 2 szobás, 63 m emeleti lakás hos�szú távra kiadó. Iá: 150.000 Ft/
hó + rezsi + 2 havi kaució. Érd.:
06-20-5277-266
Ipari területen műhelynek alkalmas helyiség kiadó (100 m2). Tel.:
06-20-9-547-816

Jánossomorján albérlet kiadó
Ausztriában dolgozó hölgy részére. Tel.: 06-20-9-178-396
Autókozmetika kiadó Jánossomorján. Tel.: 06-20-9-178-396
Mosonmagyaróvártól 3 km-re
Halásziban 80 m2-es, 3 szoba-nappalis, 2 fürdős, újonnan
bútorozott ház igényesnek kiadó
kis kerttel, 2 kocsi beállóval. Ár:
150.000 Ft/hó + rezsi + kaució.
Érd.: 06-30-9366-930
Mosonmagyaróváron munkásoknak 2-3-4 ágyas szobákban
szállás kiadó. Saját zárható szoba, hűtővel, tv-vel, internet van.
Érd.: 06-20-552-8312

Üzlet/iroda kiadó! Mosonmagyaróváron a LINDEN SPAN KFT.
telephelyén (Szellőrózsa u. 63.,
a Halászi úti benzinkút felöli oldalon) I. 40 m2-es üzlet + 8
m2 étk., mosdó, II. 25 m2 üzlet
+ 8 m2 étk., mosdó. A két rész
igény esetén összenyitható. Érd.:
06-70-219-3688
Mosonmagyaróváron 1 vagy
1,5 szobás albérletet keres
nemdohányzó hölgy. Érd.:
06-30-787-9985
Mosonmagyaróvár városközponti
részén teljesen felújított 2 szobás
panellakás igényes albérlő számára kiadó. Tel.: 06-30-585-8585

LINDEN SPAN KFT. telephelyén 110 m2 bútor-összeszerelő
műhely + 30 m2 raktár és szociális helység kiadó. Előnyök: azonnal
használatba vehető, önálló mellékhelységek (öltöző, mosdó), folyamatos munkaellátás lehetősége,
frekventált elhelyezkedés, minden engedéllyel rendelkezik. Tel.:
06-70-219-3688
Mosonmagyaróváron albérlet kiadó, 28 m2. Ár: 65.000 Ft +
rezsi. Tel.: 06-20-462-1300
Mosonmagyaróváron belvároshoz közel, családi háznál berendezett garzon 1 fő részére kiadó.
Tel.: 06-30-562-4753
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Erkel Ferenc út 10. szám alatti irodaházban 19 m2-es és 38
m2-es irodák kiadók, valamint
termék-rendezvények lebonyolítására igénybe vehetők. Érd.:
06-30-495-15-65
Mosonmagyaróváron 65 m2-es,
35 m2-es, 20 m2-es irodák kiadók,
a szükséges infrastruktúrával,
zárt udvarban parkolókkal. Tel.:
06-30-4747-116

Igényeseknek egyágyas és kétágyas szobák hosszú távra kiadók!
A szobában zuhanyzó, WC, tv,
internet. Közelben: tabak, nonstop ABC, étterem, buszmegálló.
Érd.: 06-70-935-6040
Kiadó a Móra ltp-en egy 52 m2-es
igényes, teljesen bútorozott lakás.
Ár: 100.000 Ft/hó + rezsi + 2 havi
kaució. Érd.: 06-70-566-7906,
krista.don@hotmail.com

Mosonmagyaróváron 2 szobás
50 m2-es panellakás kiadó. Ár:
95.000 Ft/hó + rezsi + 1 hó kaució. Érd.: 06-30-482-5446
Garázsok (5 db) kiadók a Váral�lyai György utcában. Tel.:
06-30-9299-203
Kiadó családi házat keresek
Mosonmagyaróváron vagy Halászin. Tel.: 06-30-517-6114

Mosonmagyaróváron a Beach
Club lakóparkban másfélszobás,
1. emeleti, nagyerkélyes, Dunára
panorámás, bútorozott lakás zárt
parkolóval hosszú távra kiadó,
csendes életvitelű személy, esetleg pár részére. Dohányzás, kisállat kizárva! Bérleti díj: 110.000 Ft/
hó + rezsi + 2 havi kaució. Érd.:
06-20-481-6083

Belvárosi 4 szobás ház kerttel,
garázzsal kiadó. Iá: 250.000 Ft/hó
+ rezsi. Érdd.: 06-30-4140-164
Halásziban 70 m2-es, 1 szobás családi ház hosszú távra 1 pár részére
kiadó. Tel.: 06-70-554-0628
Károly utcában új építésű 45
m2-es zárt udvarban lévő bútorozott társasházi lakás hosszú távra kiadó. Érd.: 06-30-9-120-884
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Apró

JÁRMŰ
Nagyméretű utánfutó folyamatosan bérelhető. Mosonmagyaróvár,
Károly u. 34/b. (víztoronynál). Tel.:
+36-30-9390-169
Teherautó km-megkötés nélkül
bérelhető. Tel.: 06-30-682-4084
Eladó Audi A3 (fehér) 2012/8
- 1,6 TDI AUTOMATA S-tronik.
Kevesett futott (67e km), megkímélt, szervízkönyves. Első
tulajdonostól eladó. 3.790.000Ft
Érd.: 06 70 3344 571
Személyautó
km-megkötés nélkül bérelhető. Tel.:
06-30-682-4084
Autó bérbeadó 3.000 Ft/
nap vagy 75.000 Ft/hó. Tel.:
06-20-351-1292
Személyautó bérelhető kaució és km megkötés nélkül autópálya matricával ellátva. Tel.:
06-30-206-5858
Személygépkocsi
bérelhető, akár kaució és km megkötés
nélkül is, 5.000Ft/nap-tól. Tel.:
06-70-394-8852
Utánfutó bérelhető Mosonmagyaróváron, 3.000 Ft/nap. Tel.:
06-70-394-8852, 06-96-821-173
Golf III-as kombi, dízel 1996-os
évjáratú, 2019. júniusig vizsgával, vonóhoroggal, tetőcsomagtartóval eladó. Iá: 390.000 Ft. Érd.:
06-20-4758-107
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Ford Focus kombi 1,6-os benzines kiadó, napi: 8.000 Ft, heti
bérlés esetén 7.000 Ft/nap. Tel.:
06-70-324-4433
TÁRSKERESÉS
Nem adom fel társkereső iroda január 27-28-án regisztrációt
tart Győrben ill. Mosonmagyaróváron. Legyen 30 vagy 70 éves.
Mindenkit szeretettel várunk.
06-20/411-4325
SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, napellenzők, szúnyoghálók, párkányok, harmonikaajtók, stb. kedvezménnyel, garanciával, 10 napos szállítási határidővel mosonmagyaróvári szakembertől! Kérjen ingyenes árajánlatot! Vidéken is! Tel.: +36-302350-927 Horváth Attila
Bőr-Szőrme Butik. Február
akció! Irha - nerc - szőrmebundák -30% kedvezménnyel! Extra akció! Megunt régi irhabundáját, szőrmebundáját beszámítjuk új vásárlása esetén!
Malomszer Üzletház középső
sor, Donatella varroda mellett.
Tel.: 06-30-678-4227
Kádfényezés beépített állapotban,
garanciával!
Érd.:
06-20-92-62-060
Kőműves munkát, járólapozást, csempézést, festést vállalok Mosonmagyaróváron. Érd.:
06-20-386-13-38
Festés: új lakások glettelését, festését, régi lakások teljes körű felújítását vállalom. Tel.:
06-20-418-8296

Régi kapuk, kerítések felújítása,
újak készítése, lakatos munkák,
költségkímélő megoldások. Érd.:
+36-20-97-58-521
HAGYOMÁNYOS OVISÚSZÁS
A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBAN! KEDD: 17-18 óráig. Középsős és nagycsoportos
óvodásokat várunk! Érd.: 06-30479-1679; 06-30-268-7808
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
Lassú a számítógépe/laptopja? Nem indul? Lefagy? Papíron
gyors az internet, WIFI-n mégis
lassú? Nem megy a WIFI az egész
lakásban? Vírusos a gép? Megoldom! Hívjon akár hétvégén is! Tel.:
06-30-526-1558
Mindig TV: 9 magyar csatorna digitális minőségben egyszeri
kiépítési díjért, nincs havidíj. MINDIG TV EXTRA: egyszeri kiépítési díj + havidíj –további előfizetős csatornák. Részletekért hívjon! Szlovák tv csatornák vétele
is megoldható analóg (magyar,
szlovák, osztrák) és digitális –
DAB+(szlovák, osztrák) rádióvétel
kiépítése. Tel.: 06-30-526-1558

Fakivágás, fakuglizás, hasogatás,
bozótirtás, sövénynyírás, elhanyagolt kertek, udvarok rendbetétele, zöldhulladék elszállítása. Tel.:
06-20-328-4057

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglátás-szervező, Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 06-70637-4750. www.minervakft.hu
(E-000909/2014/A001-A011)
Fakivágás, gallyazás, darabolás,
ágdarálás, tuskómarást vállalok
Mosonmagyaróvár és 40 km-es
körzetében. Igény esetén zöldhulladék elszállítás. Hívjon bizalommal, akár hétvégén is! Tel.:
06-20-3254-252
Hajtó Ferenc fuvarozó költöztetést
vállal rakodókkal. Érd.: 96/217015, 06-30-94-78-414
GYORSVARRODA! A volt MARY
varrodás csajok új helyen a Károly
út 1-ben. Tel.: 06-30-789-7710
Burkolást és kőműves munkákat
vállalunk. Érd.: 06-30-6844-721
Lelkes Tibor burkolómester EV.

Festést, kőműves munkát, burkolást, szigetelést, lakások külső-belső felújítását vállalom,
garanciával, rövid határidővel. Kis munka is munka! Tel.:
06-70-615-3039
Redőnyök, napellenzők, árnyékolók, szúnyoghálók, tetőablakra is
engedménnyel, helyi szakembertől: 96/245-064
Vállalunk szobafestést, mázolást,
tapétázást, homlokzatfestést. Igényes, pontos, precíz munka, korrekt ár! Tel.. 06-30-265-2478
Matematikából korrepetálást vállalok általános és középiskolások
részére. Érd.: 06-30-376-5430
Egyéni vállalkozások könyvelése, magánszemélyek adóbevallása. Érd.: 06-30-238-6418
Fakivágás! Vállaljuk veszélyes
helyeken lévő fák kivágását. Tel.:
06-70-2777-053
Festést, mázolást még tavalyi áron
vállalok! Tel.: 06-20-911-8907
Vállalok villanyszerelési munkákat Mosonmagyaróvár és
Győr vonzáskörzetében. Érd.:
06-70-356-2744
Fűtéskorszerűsítés - kazáncsere, illetve szerelvényezési munkák! Tel.: 06-70-418-9799
Víz- és fűtésszerelés rövid
határidővel, reális áron! Tel.:
06-70-418-9799
Nyílászárók szerelése, beállítása, javítása, zárak karbantartása, javítása. Érd.: HORVÁTH: 06-30-7473-213; KIMETY
06-30-319-2687
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Redőnyjavítás! Redőnyök, szúnyoghálók. Ugyanitt reluxák, szalagfüggönyök. Rövid határidővel.
Érd.: HORVÁTH: 06-30-7473-213,
KIMETY: 06-30-319-2687
Szobafestés, mázolás, tapétázást rövid határidővel vállalok.
Tel.: 06-30-262-2008
Épületek Energetikai Tanúsítása
Hő-kamerás vizsgálatok Napelemek telepítése. Tel.: 06-30-9564771, www.energiaexpert.hu
Vízvezeték, szennyvíz – dugulás
elhárítás, központi fűtésszerelést
vállalok Mosonmagyaróvár és környékén. Tel.: 06-20-4879-377

EGYÉB
RAKLAPFELVÁSÁRLÁS! Tel.:
06-30-594-62-26
BOLHAPIAC! A Pártok Háza alatt!
Műszaki cikkek, kerékpárok,
fűnyírók  és bútorok nagy választékban. Hagyatékot megvásárolok.
Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u.
10. Nyitva: Cs-P-Sz: 9-12, 13.3017.00-ig. Érd.: 06-20-5200-216
www.hasznaltablak.hu Új építkezésből megmaradt és bontott
nyílászárók nagy választékban.
Raktárkészletről azonnal vihetők!
Új fa üveges bejárati ajtók hőszigetelt üveggel, záró gumitömítéssel, kilinccsel, kulccsal, 98x208as méret (egyszárnyas kivitel)
57.900 Ft/db, valamint 138x208as (kétszárnyas kivitel) 89.900
Ft/db. Bősárkány, Ady E. u. 13.
Munkaidőben: 06-30-610-3850,
www.rbfnyilaszarokft.hu;

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: 57.900 Ft/db.
Bősárkány, Ady E. u. 13. Munkaidőben: 06-30-610-3850, www.
rbfnyilaszarokft.hu;
Akciós-garázskapu, bukórendszerű, NOVUM márkájú, fehér
színben, vadonatújan 1 év garanciával 240x200-as, 240x210-es
és 250x200-as méretben 79.900
Ft/db. Bősárkány, Ady E. u. 13.
Munkaidőben: 06-30-610-3850,
www.rbfnyilaszarokft.hu;
Mosógépét, villany és gáztűzhelyét ingyen elszállítom, ha
már nincs szüksége rá. Tel.:
06-30-947-8414
Száraz nyárfa tűzifa konyhakészen eladó. Érd.: 06-30-400-9597

Szerszámgépek eladók: KSU
250 típusú szerszámköszörű, 2
tengelyes fazékköszörű gép, RFH
75/1750 sugárfúrógép, FO32 oszlopos fúrógép, FA 13 asztali fúrógép, hidraulikus profilhengerítő gép X2T100, kisteljesítményű
profil hengerítő, PA 12 nagyteljesítményű plazmavágó, TUR 63S
egyetemes eszterga eladó. Éred.:
06-30-258-5504
Bontásból származó jó minőségű natúr forgácslap, MDF-lemez, faláda többféle méretben
eladó. Érd.: 06-20-9596-202
Használt könyveket, porcelánokat,
horgászfelszereléseket, illetve hagyatékot vásárolok. Házkitakarítást vállalok! Érd.:
06-20-916-9800
Lakás kipakolást, költöztetést vállalok még használható holmikért
cserébe. Tel.: 06-70-5971-163

Régi szétszedett bútorok deszkái tűzifának eladó, 2.500 Ft/100
kg, ingyenes szállítással. Tel.:
06-70-597-1163
Bőrös félsertés, darabolt húsáru
kapható, vadhús megrendelhető,
Erzsébet utalványt elfogadok! Érd.:
06-30-400-9597
GYORS DÖNTÉS! Útitársat keresünk! Egyiptom, Hurghadába lenne a célállomás; 03.29-04.12ig, bécsi felszállóval. Vidám 60
+-os nők vagyunk! Női barátságos, pozitív útitársakat keresünk.
Jelentkezést: „ÚTITÁRS” jeligére
a Szerkesztőségbe (Kossuth L. u.
14.) várjuk!
Bontott kis- és nagyméretű tégla tisztítva eladó. Érd.:
06-30-9366-930
Termőföld eladó. Szállításban tudunk segíteni! Tel.:
06-20-3254-252
Száraz, vegyes tűzifa konyhakészen eladó. Tel.: 06-20-328-4057
Teknőket, bontószéket, répaőrlőt, szecskavágót, lovas ekét,
boronát, stokedlit, konyhakredencet, szenes kályhát, gyalupadit, valamint hagyatékot mindenféle tájházi dolgot vásárolok saját
részre. Hívjon bizalommal, házhoz
megyek! Érd.: 06-20-977-9690,
96/244-930
Régi lemezeket, CD-ket, kazettákat, megunt játékokat megvásárolom. Hétvégén is, szombat-vasárnap is! Étel.: 06-20-916-9800
Eladó kozmetikai berendezések
(kezelőszék, gőzölők, lámpák).
Érd.: 06-70-417-9908
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„B” kategóriás jogosítvánnyal
csomagszállító futárokat keresek. Sprinter Futárszolgálat. Érd.:
06-70-6037-811
Családi házhoz heti 1 alkalomra,
munkájára igényes takarítónőt
keresek. Érd.: 06-30-277-1184
Máriakálnokra
gondozónőt
keresek hölgy felügyeletére.
(Ott-lakás is szóba jöhet). Érd.:
06-20-553-9245
Szépségszalonba: fodrászt, kozmetikust (lehet kezdő is), műkörmöst alkalmazotti viszonyba felveszünk. Érd.: 06-30-987-2496
Friss állásajánlatok Ausztriában
munkát keresőknek. www.munkausztriaban.hu
Lakatos munkára keresek kollégát kerítések és egyéb lakatos
munkák elvégzésére Dunaszigeti munkahelyre. Kijárás megoldott
Mosonmagyaróvárról. Lehet nyugdíjas is! Tel.: 06-20-419-2823
Mosonmagyaróváron Waberer’s büfébe főzni tudó eladót
keresünk, lehet friss nyugdíjas is.
Heti 40 óra munka, hétvége szabad! Fizetés: nettó 200.000 Ft.
Érd.: 06-30-316-7193
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Takarítói állásra keresünk munkavállalókat rész-, majd későbbiekben, teljes munkaidőben Gänsendorf és környékére 7 Eurós
órabérrel. Alapfokú német tudás
és gépkocsi szükséges. Tel.: +436606739955 Pajger Gabriella
Pincért azonnali kezdéssel felveszünk parndorfi étterembe. Érd.:
+43-2166-2238
Kellnerin mit Praxis für Innenstadtcafe im 1 Bezirk in Wien gesucht.
2 Tage Dienst, 2 Tage frei. Tel.:
+43-676-6452-111
Lakatosok mellé segédeket keresünk. Bérezés megegyezés szerint. Tel.: 06-30-544-0528
Gyakorlattal rendelkező pultos
hölgyet keresünk mosoni borozóba. Tel.: 06-20-488-5570
Háztartásom
karbantartására csinos, fiatal hölgyet keresek:
takarítás, mosás, egyebek. Érd.:
06-70-511-3399
Cukrászatba munkatársat keresünk Mosonmagyaróváron. Tel.:
06-30-376-7283
Büfébe férfi munkaerőt felveszünk, 15 nap/hó, 170.000 Ft nettó. Érd.: 06-70-550-8575

Suchen Reinigungskraft für Gasthaus und Fremdenzimmer Bewerburg anter der Telefonnummer + 43-676-9203758 oder
+43-214-421630
Mosonmagyaróvári pékáru üzletbe eladó munkatársat keresünk.
Tel.: 06-30-349-1270
Monarchia Kávéház felvételre
keres konyhai kisegítőt, heti 40,
illetve heti 20 órában. Jelentkezni:
személyesen; Jókai utca 8.
Beteg vagy idős emberek gondozását vállalnám Ausztriában
középkorú nő, beteggondozási
gyakorlattal, akár helyettesítést
is. Tel.: +36-70-934-3545
Mosonmagyaróvári lottózóba női
alkalmazottat felveszek. Fényképes önéletrajzot a mobilgame@
vipmail.hu e-mail címre kérem.
Pedikűröst (lehet kezdő is)
alkalmazottnak vagy részmunkaidősnek felveszek. Tel.:
06-70-408-5162
Taxi gépkocsivezetőket keresek!
Szükséges engedélyek beszerzésében segítek! Nyugdíjasok jelentkezését is várom! Tel.:
06-20-520-0024
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Az Aqua Hotel Termál csapatába keres munkatársat RECEPCIÓS munkakörbe. Elvárások: német
nyelvtudás, jó kommunikációs és
problémamegoldó
képesség.
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje el
részünkre fényképes önéletrajzát
az alábbi e-mail címre: aquahotel
@t-online.hu vagy személyesen:
Aqua Hotel Termál, Mosonmagyaróvár, Kígyó utca 1. címre.
Csomagolói munkakörben 8
órás munkaidőben munkatársakat keresünk Mosonmagyaróvár
és környékéről. Pályakezdő és
nyugdíjas jelentkezését is várjuk!
Érd.: 06-20-360-7510
Építőipari vállalkozás kőművest
és segédmunkást keres, azonnali
kezdéssel. Érd.: 06-70-628-3338
Mosonmagyaróvári étterem szakácsot és pizza-szakácsot felvesz.
Érd.: 06-20-4444-301

Gimnazista
gyermekemnek
kémia tanárt keresek, aki tud
neki segíteni a felkészülésben.
Érd.: 06-20-241-2900
Villanyszerelő vállalkozásom
önállóan dolgozni tudó villanyszelőket és villanyszerelésben jártas fiatal segédmunkást keres azonnali belépéssel.
Bérezés: megegyezés alapján.
Tel.: 06-30-552-3101 Mosonmagyaróvár és környéke.
Mosonmagyaróvári étterem gyakorlattal rendelkező felszolgálót,
német nyelvtudással felvesz. Érd.:
06-20-4444-301
Hidegburkoló szakembereket
keresek ausztriai és magyarországi munkákra. Jogosítvány
előny! Jó kereseti lehetőség! Érd.:
06-70-256-2543
Műkörmöst keresünk. Tel.:
06-30-915-9327

Két évtizede raktárlogisztikában
tevékenykedő családi vállalkozás mosonszolnoki telephelyére betanított munkást keres göngyölegtisztításra. Érdeklődni a
06-20-952-3000-es telefonszámon lehet! Munkájukra igényes
jelentkezők önéletrajzát várjuk
a csikasz.marianna@gondar.hu
e-mail címen.
Béres 200. Mosonmagyaróvár,
Gabonarakpart u. 4-6.) munkatársat keres fizikai munkára.
Magas kereseti lehetőség, cafetéria. Fényképes önéletrajzokat a
beresgumi@beresgumi.hu e-mail címre várjuk.
Fazekas Kft. mosonszolnoki telephelyére CNC forgácsoló,
lakatos, hegesztő munkatársakat
keres. Jelentkezés: fényképes
önéletrajzzal: fazekas.balazs@
fazekaskft.com

Mosonmagyaróvári
divatáru üzletbe heti 1-2 alkalomra
kisegítő eladót keresünk. Érd.:
06-30-9360-085
Autóbuszvezetőt keresek belföldre beugrónak, vagy nemzetközire, állandóra Mosonmagyaróvárról és környékéről. Érd.:
06-70-945-2330
Megbízható
hidegburkolókat hosszú távra felveszek jó
kereseti lehetőséggel. Érd.:
06-20-325-0066
Építőipari vállalkozás ácsokat,
betanított ácsokat, segédmunkásokat keres folyamatos munkára,
kiemelt bérezéssel, azonnali kezdéssel! Tel.: 06-30-997-0087
Signora szépségszalonba keresek fodrász, pedikűrös szakembert alkalmazottnak, jó kereseti lehetőséggel, beugrós is lehet.
Érd.: 06-70-417-9908

Hédervári lovarda szakképzett
lovas-oktatót keres azonnali kezdéssel. Érd.: 06-30-630-4471
vagy info@hedervarilovasklub.hu
Hegyeshalmi Stettni Klub pultos
kolléganőt keres. Szakképzettség nem feltétel! Akár pályakezdők jelentkezését is várjuk! Fényképes önéletrajzzal a stettniklub@
gmail.com e-mail címen lehet
jelentkezni!
Mosonmagyaróvári Flexum Zrt.
Termál és Gyógyfürdő 40 és 60 év
közötti takarítónőket keres, lehet
nyugdíjas is. Valamint udvari munkásokat is felveszünk a Termálfürdőbe. Feltétel: megbízhatóság, büntetlen előélet. Jelentkezés: Mosonmagyaróvár, Kígyó u.
2. Termálfürdő bejárat.
Büfé kocsiba főzni tudó eladót
keresünk Jánossomorjára. Érd.:
06-30-915-9327
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Mosonmagyaróvári, elektronikai rendszereket gyártó cég keres
24 év alatti, akár pályakezdő férfit
betanított munkára teljes munkaidőben. Nem gyári, soron végzendő munka! Fiatalos csapat, korrekt
alapbér, bonuszok, béren kívüli juttatások, szabad hétvégék és
ünnepnapok! Előny: „B” kat. jogosítvány, IT vagy elektronikai alapismeretek. Tel.: 06-70-4200-365,
E-mail: hr@optime.hu
Mosonmagyaróvári vendéglőbe
szakácsot főállásba felveszek.
Kezdők jelentkezését is várjuk!
Tel.: 06-30-2160-594
Portás állásra munkatársakat keresünk Mosonmagyaróvár és környékéről. Érd.:
06-20-360-7510
Felszolgáló, szakács és konyhalány munkakörbe felvételt hirdetünk. Tel.: 06-20-3121-792
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Ausztriai Kittsee-be homlokzati hőszigetelésben jártas munkavállalókat keresünk. Alvállalkozók regisztrációját biztosítjuk.
Érd.: 06-20-613-7004
Mosonmagyaróvári kisboltba kisegítő eladónőt felveszünk másodállásba. Idősebb
hölgyek jelentkezését is várjuk, lehet nyugdíjas is! Érd.:
06-70-625-9054
Takarítókat keresünk rész-, illetve fő munkaidőben Mosonmagyaróvár és környékéről. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk! Érd.:
06-20-360-7510
Mosonmagyaróvári KFT titkárnőt
keres, azonnali kezdéssel. Német
nyelvtudás feltétel. Alap szlovák
nyelvtudás előny, de nem feltétel. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, fizetési elvárással e-mailben: szg.operator@gmail.com

Nyerges szerelvényre heti 2 fix
kiszámítható körmunkára tapasztalt gépkocsivezetőt keresünk.
Hétvége + általában heti itthon
alvás! Ha unod már az uniózást,
hívj bátran! Tel.: 06-20-334-7563
Mosonmagyaróvári Erika szépségszalon kisegítő fodrászt keres.
Tel.: 06-20-318-1887
Mosonmagyaróvári és hegyeshalmi benzinkutakra női pénztárost és férfi kútkezelőket keresünk. Érd.: 06-30-9-120-884
HAPPY DAY mini-bölcsőde felsőfokú végzettséggel kisgyermeknevelőt felvesz. Fényképes önéletrajzokat info@pillangoovoda.hu címre várjuk.
Nagymennyiségű menüfőzésben gyakorlott munkatársat keresünk azonnali kezdéssel, kiemelt
bérezés, szakács végzettség nem
szükséges. Érd.: 06-30-235-7630

Br. 1.000 Ft-os órabér + borravaló! Pultos lányokat keresek. Csak
dolgozni akarók hívjanak! Érd.:
06-30-632-6669
Mosonmagyaróvári építőipari cég kőművest felvesz. Érd.:
06-20-2216-701
Ácsot, tetőfedőt, vagy ezekben
a szakmákban jártas dolgozót,
kiemelt bérezéssel felvennék.
Érd.: 06-20-9-457-593
Mosonmagyaróvári szépségszalonba gyakorlattal rendelkező kozmetikust keresek. Érd.:
06-96/207-283
Pedikűröst és masszőrt felveszünk. Tel.: 06-30-915-9327
Ausztriai munkalehetőség. Reklámanyag terjesztésére munkatársakat keresünk. 06-70/386-5240
Fodrászt felveszünk magas fix
fizetéssel. Érd.: 06-30-915-9327

Neudorfi üzletbe keresek vállalkozó pedikűröst és műkörmöst.
Tel.: 06-70-327-1851
Kebap büfébe mosonmagyaróvári alkalmazottat keresünk, jó kereti lehetőséggel! Érd.: 06-70-3307023, 06-30-560-3895
Mosonmagyaróváron helyi lakosú női alkalmazottat keresünk
Fornetti üzletünkbe. Tel.: 06-70330-7023, 06-30-560-3895
Taxi-központ diszpécsert keres
helyi nyugdíjas személyében. Tel.:
06-20-442-1758
Lajta csárda önállóan dolgozni
tudó felszolgáló hölgyet, konyhalányt azonnali kezdéssel felvesz.
Tel.: 06-70-940-9383
Nachtkellnerin mit Praxis für
Innenstadtcafe im 1. Bezirk in
Wien Gesucht. 3 Tage Dienst 3
Tage frei. +43-676-6452111
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Alkalmi segédmunkást házkörüli és egyéb segédmunkára, illetve festésre keresek másodállásba
Mosonmagyaróvárra, friss nyugdíjas is lehet. Jogosítvány előny.
Tel.: 06-30-9366-930
„C” jogosítvánnyal rendelkező mosonmagyaróvári vagy környéki sofőrt keresek nemzetközi
munkára, 12 tonnás autóra. Érd.:
06-30-9749-374

Kőműves mellé állandó segédmunkást keresünk Mosonmagyaróváron Érd.: 06-30-9366-930
Bejáratott virágüzlet gyakorlattal rendelkező, vagy ügyes
kezű kolléganőt keres. Jelentkezni: személyesen az üzletben: Kökény u. 11., vagy tel.:
06-30-458-3695
Linden Span KFT. asztalosipari betanított munkást keres. Tel.:
06-70-219-3688
Jánossomorjára panzióba szobaasszonyt felveszünk. Friss nyugdíjas jelentkezését is várom! Tel.:
06-70-249-3626

Magyaros vendéglő munkájára
igényes, főzni tudó és szerető szakács kollégát keres. Jelentkezőket
várjuk a vendéglőben: Magyar u.
3. érd.: 06-96/576-365
Ausztriai munkahelyre gipszkartonozni tudó festőket teljes
bejelentéssel felveszünk. Érd.:
06-70-506-7703
Bezenyei Reál Élelmiszerüzletbe bolti eladót rész-, illetve teljes
munkaidőben felveszünk. Szakképzettség nem feltétel! Érd.:
06-30-644-9470
Mosonmagyaróváron apartmanok takarítására hölgyet keresek,
Friss nyugdíjas jelentkezését is
várom! Tel.: 06-30-398-1763
ÓVÁRVILL KFT. villanyszerelőt,
lakatost, segédmunkást jó kereseti lehetőséggel felvesz. Érd.:
06-30-643-4109

BODI
TRANS
MOSONSZOLNOK; „B” kategóriával
rendelkező
és
nemzetközi árufuvarozásban gyakorlattal rendelkező sofőrt keres. Tel.:
06-30-398-1760
Hétvégi beugrós diszpécsert felveszünk. Tel.: 06-70-770-1319
Recepciós kollégákat keresünk
csapatunk bővítésére a Diamant
Hotel, Szigetköz****superiorba
Dunakilitire. Angol nyelvtudással
rendelkező, munkájára igényes,
nyitott, kommunikatív, lehetőleg gyakorlott jelentkezők fényképes önéletrajzát várjuk. Hostware foglalási rendszer ismeret
és további nyelvtudás előny, de
nem feltétel. AMIT NYÚJTUNK:
modern, kulturált munkakörnyezet, fejlődési lehetőség, kiemelt
bérezés. JELENTKEZNI: az info@
diamanthotel.hu címen.
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