2

2018. március 9.

2018. március 9.

3

4

INGATLAN
Mosonmagyaróváron közepes méretű társasházi lakások
korlátozott számban leköthetők! Érd.: 06-70-511-3399
1935-ben épült polgári családi ház több lakótérrel eladó.
Ár: 32.000.000 Ft. Érd.:
06-70-511-3399
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
Mosonmagyaróvár centrumában eladó egy 2008ban 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
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Árpád utcában, szerkezetileg
megóvott 87 m2-es, különböző módon alakítható lakóterű családi ház nagy telekkel
eladó. Ár: 29,8 MFt. Bővebb
információ: Naprakész Ingatlaniroda (Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 15.) Időpont egyeztetés telefonon:
06-70-511-3399
Mosonmagyaróvár, Gárdonyi
Géza utcában 80 m2-es, felújított, gondozott kertes családi ház, azonnal költözhetően eladó. Ár: 27,8 MFt. Érd.:
06-70-511-3399
A belvároshoz jelentős közelségben geotermikus fűtéssel
szerelt modern, természetbarát ökolakások elérhető,
kímélő áron leköthetők! Tel.:
06-70-511-3399
Hegyeshalomban épülő, 12
lakásos társasházban 26-42
m2-es lakások leköthetők,
9-14 MFt-os árakon! Érd.:
06-70-511-3399

Győr-Ménfőcsanak és Kisbácsa helyszíneken társasházi
lakások leköthetők! Érd.: személyesen a Naprakész Ingatlanirodában lehet (Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 15.)
Időpont-egyeztetés telefonon:
06-70-511-3399
Levél községben 4 db, 94
m2-es kétszintes lakóterű
sorházi lakás, egyenként
340 m2-es telken garázzsal
eladó. Érd.: személyesen a
Naprakész Ingatlanirodában lehet (Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 15.)
Időpont-egyeztetés telefonon: 06-70-511-3399
Hegyeshalomban 43 m2-es,
1. emeleti lakás (1+1 fél szoba), 2018-as év végi költözéssel eladó. Ár: 12.800.000 Ft.
Bővített szerkezet-kész! Érd.:
06-70-511-3399
Eladó lakást keresek a
Városközpontból.
Tel.:
06-70-631-0034

Szigetközben, az Öreg-Duna
ágvizei egyikének 40 méteres partján 5800 m2-es építési telek eladó. Iá: 24.000.000
Ft. Érd.: 06-70-511-3399
Hegyeshalomban 54 m2-es
földszinti lakás bővített szerkezet-kész állapotban, 2018as év végi költözéssel eladó.
Ár: 15.490.000 Ft. Érd.:
06-70-511-3399
Mosonmagyaróváron
az
óvári városközpont közelében
eladó egy felújított 1. emeleti,
2 szobás, 50 m2-es téglalakás,
zárt udvarban parkolóval. Ára.
13,9 Érd.: 06-30-413-9346
Mosonmagyaróváron különböző méretű francia erkélyes
lakások kocsi beállóval kímélő áron leköthetők! 33-56
m2-ig, 9,5-17,5 MFt-ig! Tel.:
06-70-511-3399
Duna-parti építési telek jelentős kezelhető partszakasszal
eladó. Ár: 19.800.000 Ft. Érd.:
06-70-511-3399

Mosonmagyaróváron közel
a Dunához újonnan épülő, 3
lakásos társasházban I. emeleti, 36 m2-es, 1 szobás, kulcsrakész lakás leköthető, zárt
udvarban saját parkolóval és
4,5 m2-es tárolóval. Átadás:
2019. I. negyedév. Ár: 12,96
MFt. Érd.: 06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron családi
ház, zöldövezeti, kétgenerációs, 150 m2 lakterületű, teljes
infrastruktúrás, 1136 m2-es
telken eladó. Ár: 38 MFt. Tel.:
0036-30-9459-113
Héderváron felújított 105
m2-es, 3 szoba + nappalis családi ház nagyméretű,
2600 m2-es telken sürgősen
eladó. Ára: 16,5 MFt. Érd.:
06-30-856-1505
Mosonmagyaróváron háromszobás zöldövezeti családi ház
összkomfortos, teljesen felújított, kiváló minőségben 916
m2-es telken eladó. Ár: 28,9
MFt. Tel.: 0036-30-9459-113
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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
Tulajdonostól a Lajta lakóparkban 51 m2-es, klímás,
1. emeleti téglalakás 5 m2-es
fedett erkéllyel zárt udvarban, saját parkolóval eladó.
Iá: 19.990.000 Ft. Érd.:
06-30-740-9098. Ingatlanosok kíméljenek!
Mosonmagyaróváron kedvező fekvésű 63 m2-es magasföldszinti lakás eladó. Érd.:
06-30-9935-983
Mosonmagyaróváron vegyes
övezeti besorolású 1500 m2-es
építési telek eladó. Ár: 24 MFt.
Érd.: +36-70-583-2130
Tulajdonostól eladó Mosonmagyaróváron III. emeleti, 75
m2-es téglalakás jó állapotban,
tárolóval, garázzsal együtt. Ár:
18 MFt. Érd.: 06-20-3793-610
Mosonmagyaróváron 2 szoba+nappalis sorházi lakás
egyéni mérőkkel + kertrésszel
eladó. Érd.: 06-30-497-5902

Mosonmagyaróváron
a
városközpont
közelében,
de mégis csendes, nyugodt
utcában eladó egy 570 m2-es
összközműves, bekerített építési telek. Ára: 9,5 MFt. Érd.:
06-30-856-1505
Mosonmagyaróváron 170
m2-es felújítandó ház zárt
udvarrésszel a belvárosban
eladó. Érd.: 06-30-567-4402
Mosonmagyaróváron 12
lakásos társasházban a II.
emeleten eladó egy új, bruttó 94 m2-es, 3 szobás, kulcsrakész Penthouse lakás,
dupla terasszal, saját parkolóval, azonnal költözhetően. A lakás 62 m2, a teraszok 32m2. Ár: 23,6 MFt. Tel.:
06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron teljes
körűen, igényesen felújított 2.
emeleti szigetelt tégla társasházban 53 m2-es, 2 szobás,
erkélyes lakás saját gázkazánnal, saját tárolóval eladó a
Mofém-telepen. Ára: 16,5 MFt.
Érd.: 06-30-413-9346
10 m2-es üzlethelység-iroda
eladó a Magyar utcán. Tel.:
06-20-223-5815

Mosonmagyaróváron
a
Károly utcában első emeleti 49 m2-es felújított panellakás eladó. Iá: 15,9 MFt. Érd.:
06-70-699-4484
Mosonmagyaróváron újonnan épülő 18 lakásos társasházban lakások 50m2-től
70m2-ig leköthetők. Minden lakáshoz fedett terasz
és saját parkoló tartozik.
A földszinti lakások kertkapcsolatosak.
Átadás:
fűtés-készen. Ár: 280.000 Ft/
m2-től. Tel.: 06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron Lőpor-,
Ferenczy-, Vitéz utca, Mofém,
Lajta lakópark, gimnázium környékéről keresek eladó családi
házat. Tel.: 06-70-631-0034
Külföldi ügyfeleink számára keresünk eladó családi házakat Mosonmagyaróváron és környékén. HUreality EXCLUSIVE Tel.: +3670-934-0209, +421-904574-570, www.hareality.sk
Esztergályos Szilvia
Eladó családi házat keresek
Moson, Majorok, Malomdűlőből és a Mosoni-Duna környékéről. Tel.: 06-70-419-9491

Mosonmagyaróváron zöldövezetben, közel a belvároshoz téglaépítésű társasház I. emeletén eladó egy
50 m2-es, 2 szobás, teljesen
felújított, helyes lakás, saját
tárolóval, zárt udvarban parkolóval. Ár: 13,95 MFt. Érd.:
06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron, az
Ipartelepen szép környezetben régi építésű társasház I.
emeletén eladó egy 73 m2-es,
3 szobás lakás műanyag nyílászárók, egyedi gázfűtés
+ 2 db cserépkályha. Iá: 19
MFt. Érd.: 06-30-262-9090,
06-70-604-6720
Jánossomorján 105 m2-es
családi ház, 1100 m2-es telken pincével, gondozott kerttel, 2 db garázzsal eladó. Iá:
20,5 MFt. Érd.: 06-70-4532622, 06-30-578-7227
Eladó családi házat keresek
Moson, Majorok, Malomdűlőből és a Mosoni-Duna környékéről. Tel.: 06-70-360-0377,
06-70-342-7167
Feketeerdőn 800 m2-es
építési telek eladó. Érd.:
+36-20-932-6273

Malomszeren 66 m2-es gázfűtéses, galériás, fiatalos téglalakás eladó. Ár: megegyezés szerint. Kisebb ikerházrész, családi ház érdekel! Tel.:
06-70-262-5266
Eladó családi házat keresek
Ipartelepről, Lucsony és környékéről, Halászi ltp., Liget
lakópark, a Duna lakóparkból. Érd.: 06-70-360-0715
Mosonmagyaróváron a Halászi úti ltp-en eladó egy 720
m2-es parkosított telken lévő 3
szoba+amerikai konyhás nappalis, 131 m2-es kétszintes,
igényes családi ház garáz�zsal. Érd.: 06-30-856-1505
Mosonmagyaróvár csendes
kertvárosi részén eladó egy
teljesen alápincézett tetőtér beépítéses 120 m2-es, 3
szoba + nappalis családi ház,
kerti faházzal, szépen parkosított telken. Azonnal költözhető! Ára: 30,9 MFt. Érd.:
06-30-413-9346
Az Openhouse ingatlanirodán keresztül vásároló ügyfeleink részére díjmentes hitelügyintézés. Prikler Tamás
06-70-341-7518
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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
Mosonmagyaróváron a Kossuth Lajos utcában családi ház
eladó; 1062 m2-es telken 90
m2-es ház. Iá: 25 MFt. Érd.:
06-30-223-0024
Rókadomb mellett zártkerti
telkek eladók. Villany bekötési lehetőség biztosított! Érd.:
06-30-235-4317
Dunaszigeten vízparti, 4075
m2-es megosztható építési telek eladó. Ára: 12,6 MFt.
Érd.: 06-30-856-1505
KIADÓ
Magyar utcán 60 m2-es igényes lakás beépített konyhával, alacsony rezsivel kizárólag hosszú távra kiadó. Ár:
350 EUR + rezsi + 2 hó kaució.
Érd.: 06-30-9000-505
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Családi házban, külön-bejárattal összkomfortos, bútorozott 45 m2-es lakás kiadó.
Dohányzás és kisállat-mentes.
Ár: 80.000 Ft+ rezsi + 100.000
Ft kaució. Azonnal költözhető!
Tel.: 06-70-635-1716
Mosonmagyaróvár belvárosában 1 fő részére családi háznál garzon kiadó. Érd.:
06-30-562-4753
Mosonyi garázs-soron aknás
garázs kiadó, 25.000 Ft/hó +
2 hó kaució + szerződéssel.
Tel.: 06-20-315-7011
Pacsirta utcában új építésű 2
szobás lakás, erkéllyel kiadó.
Érd.: 06-20-9-412-042
Beach lakóparkban 3 szobás,
kéterkélyes vízre néző lakás
kiadó. Tel.: 06-20-9-412-042
Mosonmagyaróváron 51
m2-es, 2 szobás bútorozott
albérlet kiadó. Ár: 80.000 Ft
+ rezsi + 2 hó kaució. Érd.:
06-30-407-9633
Kiadó Lipóton egy teljesen
berendezett családi ház, a házban garázzsal, rendezett kerttel. Ár: 500 EUR + rezsi + 2 hó
kaució. Érd.: 06-30-9000-505

Mosonmagyaróváron a Beach Club lakóparkban másfélszobás 1. emeleti, nagyerkélyes, Dunára néző panorámás, bútorozott lakás hosszú
távra kiadó, csendes életvitelű
személy, esetleg pár részére. Dohányzás, kisállat kizárva! Bérleti díj: 120.000 Ft/hó
+ rezsi + 2 hó kaució. Érd.:
06-20-481-6083
KIADÓ! Hosszú távra Mosonmagyaróváron igényes lakóparkban egy 120 m2-es kétszintes, 3 szoba + amerikai konyhás nappalis tégla családi ház, dupla garáz�zsal, riasztóval, központi porszívóval, 350 m2-es parkosított telken. Bérleti díj: 750 Euró
+ rezsi (2 havi kaució). Érd.:
06-30-856-1505
Mosonmagyaróváron családi ház emeleti részén 75
m2-es, 3 szobás berendezett
lakás külön-bejárattal kiadó
2 fő részére. Garázs van! Ár:
100.000 Ft/hó + rezsi + 1 havi
kaució. Érd.: 06-20-971-9091
Üzlet, műhely, raktár kb. 140
m2 kiadó Mosonmagyaróváron. Érd.: 06-70-583-2130

Mosonmagyaróváron 2-3
m2-es helyiséget bérelnék, vagy fél garázst. Érd.:
06-30-489-9941

Kiadó családi házat keresek
Mosonmagyaróváron vagy Halászin. Érd.:
06-30-517-6114
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Vadonatúj 40 m2-es földszinti lakás kertkapcsolattal kiadó. Ár: 100.000 Ft/hó
+ rezsi + 1 hó kaució. Érd.:
06-20-381-0740
Mosonmagyaróváron garzon
kiadó. Érd.: 06-30-425-3779
(17.00-19.00 között)
Teremgarázs a városközpontban hosszú távra bérbe
adó. Érd.: 06-30-9973-395
A Thermal Hotelben apartman heti, havi, akár hosszú
távra cégeknek, üzletembereknek kiadó. Számlaképes!
Érd.: 06-30-9973-395
2 szobás lakás téglaépítésû
házban helyi kazánfûtéssel 2
fõ részére kiadó. 50.000 Ft/
fõ/hó +rezsi. Érd.: 06 30 477
8552
Lakás kiadó Mosonmagyaróváron, belvárosban 40 m2-es,
bútorozatlan. 80.000 Ft/hó+rezsi+2 hó kaució. Érd.: 06 30
203 4169

Újépítésű
társasházban
bútorozott lakás igényeseknek hosszú távra kiadó. Kaució kell, kisállat kizárt! Érd.:
06-30-398-7341
Mosonmagyaróváron különálló, bútorozott lakás 1-2 fő
részére kiadó. (cserépkályhás) Tel.: 06-20-393-2882
Hegyeshalomban teljesen
új lakások: 2 szoba-nappalis,
új bútorokkal, saját tárolóval
igényeseknek hosszú távra
kiadó. Parkolás az udvarban.
Háziállat kizárva! Ár: 110.00
Ft + rezsi + 2 hó kaució. Érd.:
06-30-214-6337
Kitűnő
szálláslehetőség!
Teljes összkomfortos lakások max. 2 főig. Zárt udvar,
garázslehetőséggel, korrekt
ár! Halászi, 06-70-6799-193
Kiadó Hegyeshalomban, új
lakóházban egy 44 m2-es nappali+étkező + 1 hálószobás
lakás. Érd.: +36-20-932-6273

Autómosó Mosonmagyaróváron bérleti joga családi okok
miatt átadó. Gépesítve, engedélyekkel, bejáratott vendégkörrel. Jelenleg is üzemelve!
Érd.: 06-30-860-1445
Mosonmagyaróváron
a
Lajta szálló új tulajdonossal várja lakóit, céges illetve
albérleti szerződéssel. Tel.:
06-70-630-3931
Iroda kiadó Mosonmagyaróváron! 65, - 35, - 20, 20 m2-es helyiségek zárt
udvarban parkolókkal. Tel.:
06-30-4747-116
Szoba kiadó 1 nemdohányzó, megbízható személynek, gázfűtéses lakásban,
kutya, macska nélkül. Tel.:
06-20-223-5815
Mosonmagyaróváron a Lajta lakókertben igényes lakás
hosszú távra kiadó. Ár: 85.000
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució.
Érd.: 06-30-261-4050

Igényeseknek egyágyas és
kétágyas szobák hosszú távra kiadók! A szobában zuhanyzó, WC, TV, Internet, közelben tabak, non-stop ABC,
étterem, buszmegálló. Érd.:
06-70-935-6040
Másfél szobás, gázfűtéses
lakás kiadó 1 max. 2 nemdohányzó, rendszerető személynek, kisállat nélkül. Érd.:
06-20-223-5815
Telephely kiadó Mosonmagyaróváron; 500 m2-es telken 2 db 18 m2-es garázzsal,
1 db 30 m2-es tárolóval. Érd.:
06-70-229-8134
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
1 szobás, összkomfortos
különálló házrész 2 fő részére
kiadó. Tel.: 06-30-733-5051

Mosonmagyaróváron
külön-bejáratú, berendezett
szoba, konyha, fürdőszoba
1 fő nemdohányzó részére
kiadó. Egy havi kaució szükséges! Érd.: 06-70-520-8974,
06-96-206-983
Kiadó 16 m2-es fűthető garázs
Lajta lakópark Buzogány utcájában. Érd.: +36-30976-6951,
www.teddide.webtar.hu
Mosonmagyaróváron 1 szobás, bútorozott lakás március 10.-től hosszú távra kiadó.
Ár: 100.000 Ft + rezsi + 1 hó
kaució. Érd.: 06-30-835-1960
Garázs kiadó a Váral�lyai György utcában. Tel.:
06-30-9299-203
Mosonmagyaróváron
a
Termál mellett felújított, gázfűtéses családi ház, részben bútorozott hosszú távra kiadó. Ár: 150.000 Ft/hó
+ rezsi + 1 hó kaució. Érd.:
06-30-9366-930
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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
Személyautó km-megkötés nélkül bérelhető. Tel.:
06-30-682-4084
Személyautó bérelhető kaució és km megkötés nélkül
autópálya matricával ellátva.
Tel.: 06-30-206-5858
Roncsautót, akkumulátort,
fém- elektronikai hulladékot
vásárolok. Lomtalanítást vállalok! Tel.: 06-30-544-7377
Használt autóját, tehergépkocsiját készpénzért megveszem. Üzemképtelen, papír
nélkül is lehet. Ha kell, házhoz megyek! Tel.: 06-20-9109361, 06-20-280-9747
Autó bérelhető 3.000 Ft/
nap, vagy 75.000 Ft/hó. Tel.:
06-20-351-1292
SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, napellenzők, szúnyoghálók, párkányok, harmonikaajtók, stb. kedvezménnyel,
garanciával, 10 napos szállítási
határidővel mosonmagyaróvári
szakembertől, 17 éves tapasztalattal. Kérjen ingyenes árajánlatot! Vidéken is! Tel.: +36-302350-927 Horváth Attila
Szobafestést,
homlokzatfestést vállalok. Tel.:
06-70-6327-057
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Kádfényezés beépített állapotban, garanciával! Érd.:
06-20-92-62-060
HAGYOMÁNYOS OVISÚSZÁS
A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN! KEDD:
17-18 óráig. Középsős és
nagycsoportos óvodásokat
várunk! Érd.: 06-30-4791679; 06-30-268-7808
Kőműves munkát, járólapozást, csempézést, festést
vállalok Mosonmagyaróváron. Érd.: 06-20-386-13-38
Régi kapuk, kerítések felújítása, újak készítése, lakatos munkák, költségkímélő megoldások. Érd.:
+36-20-97-58-521
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
Társasházak és irodák takarítását vállalom egyéni vállalkozóként. Olcsó és precíz munka! Érd.: 06-20-278-2201
Csempézést,
burkolást,
térkövezést vállalok. Rövid
határidővel, gyors, pontos munkavégzés! Érd.:
0036-30-443-6818
Festés, mázolás, tapétázást
vállalunk. Minőség, korrekt
ár! Tel.: 06-30-314-9795

Matematikából
korrepetálást vállalok általános és
középiskolások részére. Érd.:
06-30-376-5430
Festést, kőműves munkát,
burkolást, szigetelést, lakások
külső, belső felújítását vállalom rövid határidővel, garanciával. Kis munka is munka!
Érd.: 06-70-615-3039
Fakivágást! Vállaljuk veszélyes helyeken lévő fák kivágását, vagy visszabontását, igény
esetén zöldhulladék elszállítással. Érd.. 06-70-2777-053
Tuskó és gyökérmarást vállalok nehezen megközelíthető
helyeken is Mosonmagyaróvár
és 40 km-es körzetében. Hívjon bizalommal, hétvégén is!
Tel.: 06-20-325-4252
Fogsorok
javítását
és
készítését vállaljuk. Tel.:
06-30-418-9790
Családi házak, lakások felújítását, burkolását vállalja két tapasztalt szakember.
Hívjon bennünket bizalommal! Tel.: 06-30-418-5944,
06-20-319-3693
Asztalos bútorok készítését,
lapra szerelt és elemes bútorok szerelését vállalom. Tel.:
06-30-244-81-51
Hajtó Ferenc fuvarozó költöztetést vállal rakodókkal. Érd.: 96/217-015,
06-30-94-78-414
Fakivágás, fakuglizás, hasogatás, bozótirtás, sövénynyírás, elhanyagolt kertek,
udvarok rendbetétele, zöldhulladék elszállítása. Érd.:
06-20-328-4057
GYORSVARRODA! A volt
MARY varrodás csajok új
helyen a Károly út 1-ben.
Tel.: 06-30-789-7710

Festést, új lakások glettelését, régi házak felújítását
rövid határidővel vállaljuk. Tel.:
06-20-418-8296

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
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
Aranykalászos gazdatanfolyam Mosonmagyaróváron.
(E:00846/2014/A016). Érd.:
06-30-310-8934
Hamarosan itt a tavaszi nagytakarítás. Nincs ideje a ház
körüli munkákra? Cégünk gondoskodik róla, hogy háza körül
mindig rend legyen. Forduljon
hozzánk bizalommal, hogy ne
csak a szomszéd fűje legyen
mind zöld! Érd.: 06-30-2357630 telefonszámon lehet.
Redőnyjavítást vállalok. Érd.:
06-20-965-6515, 06-70-5365530 Zsugonics

Szőnyeg, matrac, autó-bútor kárpittisztítás, bőrtisztítás, bőrjavítás, bőrfestés. Tel.:
06-30-851-51-87, www.biokarpit.hu
REDŐNYJÁRAT indul hétvégenként Mosonmagyaróvárra és környékére! Redőnyök,
szúnyoghálók 10-20 % engedménnyel. Március 15-ig tavalyi áron! Hőszigetelt alumínium redőnyök, reluxák, pliszék,
szalagfüggönyök, napellenzők, sávrolók. Kérjen ingyenes
helyszíni árajánlatot! Minőségi árnyékolót 47 éves megbízható cégtől. HÉRICS LÁSZLÓ, Kapuvár, Pozsonyi u. 90.
Tel.: 96/242-655, 06-30-2040-205, www.hericsredony.hu
Villanyszerelés! Régi és új
építésű lakások, családi
házak szerelését és egyéb
villanyszerelői munkákat
vállalunk. Érd.: 06-30-8683605, 06-20-287-4382
Redőnyök,
napellenzők,
árnyékolók,
szúnyoghálók engedménnyel. Március 15-ig tavalyi áron! Érd.:
06-96/245-064
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglátás-szervező, Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó
Eladó, Aranykalászos Gazda
OKJ tanfolyam. 06-70-6374750. www.minervakft.hu
(E-000909/2014/A001-A011)
Laptop és számítógép szerelést, tisztítást, telepítést vállalok. Házhoz megyek Mosonmagyaróvár és környékén.
Érd.:
+36-70-375-8111,
anettpcklinika.webnode.hu
Tapasztalt pedagógus általános iskolások korrepetálását
vállalja. Tel.: 06-20-241-7833
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Lakás kiürítést, költöztetést vállalok használt holmiért cserébe. Kerékpárok
igazolvánnyal eladók! Érd.:
06-30-597-11-63
Szőnyegtisztító-gép kölcsönözhető kaució nélkül, 3.500
Ft/nap. Díjmentes házhozszállítás! Érd.: 06-20-236-0154

Villanyszerelési
munkákat vállalók Mosonmagyaróváron és környékén. Precíz,
pontos munkavégzés! Érd.:
06-70-539-7073
Lomtalanítást vállalnék, lakások, pincék ürítését, takarítását, megegyezés szerint. Érd.:
06-70-675-0654

Vízvezeték,
szennyvíz,
dugulás-elhárítás, központi
fűtésszerelést vállalok Mosonmagyaróváron és környékén.
Tel.: 06-20-4879-377
EGYÉB
Bontott tégla kis- és nagyméretű Mosonmagyaróváron
eladó. Érd.: 06-30-9366-930

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, 13.30-17.00ig. 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, 98x208-as méret
(egyszárnyas kivitel) 57.900
Ft/db, valamint 138x208-as
(kétszárnyas kivitel) 89.900
Ft/db. Bősárkány, Ady E. u.
13. Munkaidőben: 06-30610-3850, www.rbfnyilaszarokft.hu;
Figyelem! Vásárolok hagyatékot, bontószéket, gyalupadot, régi bútorokat, tollat, szarvasagancsot, vadászhagyatékot, kis és nagy mennyiségben vashulladékot, színesfémet. Érd.: 06-20-350-5765
Bőrös
félsertés,
darabolt húsáru kapható, vadhús megrendelhető, Erzsébet utalványt elfogadok! Érd.:
06-30-400-9597

Akciós műanyag hőszigetelt bejárati ajtók, 98x208as 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
Bontásból származó jó minőségű natúr forgácslap, MDF-lemez, faláda többféle méretben
eladó. Érd.: 06-20-9596-202
Alig használt Stella fodrász fejmosó bézs-arany színben áron
alul eladó. Mosonmagyaróvár
környékén szállítás ingyenes!
Tel.: 06-30-630-7328
Agancsvásár! Hullott szarvasagancsot 7000-18.500 Ft/
kg-ig, trófeákat 100.000 Ft/
db-ig vásárolok engedéllyel.
Tel.: 06-30-611-3866
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Béres Gumi Kft. mosonmagyaróvári telephelyére (9200.
Mosonmagyaróvár, Gabonarakpart u. 4-6.) férfi munkatársat keres fizikai munkára. Magas kereseti lehetőség, Cafetéria. Fényképes
önéletrajzokat a: beresgumi@
beresgumi.hu e-mail címre várjuk.
Szendvicskészítéshez állandó éjszakai munkakörbe részmunkaidős, havi 10 munkanapra önállóan dolgozni tudó
kollégákat keresünk. „B” kategóriás jogosítvány szükséges!
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal: komanbt@vipmail.hu
Építőipari cég szakképzett, gyakorlattal rendelkező
kőműveseket keres, belföldi
és külföldi munkára, kiemelt
kereseti lehetőséggel! Érd.:
06-20-427-3700
Mosonmagyaróvári
építőipari cég, zsaluzásban jártas munkatársakat keres. Tel.:
06-70-3304-178
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Mosonmagyaróvári Gyógyfürdő kitűnő csapata munkatársat keres gyógy-masszőr
munkakörbe. Elvárások: megbízhatóság, - csapatmunka, alapfokú német nyelvtudás, számítógépes ismeret, - minimum 1 éves szakmai tapasztalat. Fényképes önéletrajzokat flexumtermal@gmail.com
e-mail címre kérjük.
Mosonmagyaróvári Flexum
Zrt. Termálfürdő 2 fő takarítónőt és 1 fő szakképzettséggel
rendelkező munkatársat keres
vízgépészeti feladatok ellátására. Feltétel: Megbízhatóság,
büntetlen előélet. Jelentkezés:
Mosonmagyaróvár, Kígyó u. 2.
Termálfürdő bejárat.
Európa étterembe pincért
keresünk.
Tel.:
06-30-2160-594
Leinformálható takarítónőt
keresek 5-7-ig a Monarchia
kávéházba. Érd.: személyesen: Jókai u. 8.

Raktári dolgozó munkakörbe egy, ill. két műszakos 8
órás beosztással keresünk
férfi betanított fizikai munkára munkatársakat (5 napos
munkahét, kivételes esetekben szombati munka) mosonmagyaróvári
munkahelyre. Kereseti lehetőség: nettó 1000 Ft/óra. Utazási támogatás: gépkocsi-használat
költségtérítés, bérlet. E-mail:
iroda.instant@gmail.com. Tel.:
+36-70-4303-244
Lipóti Pékség lipóti üzemében
munkatársat keres betanított
munkás munkakörbe. A jelentkezéseket a pusztai.adrienn@
lipotipekseg.hu e-mail címre,
illetve a 06-20-525-3129-es
telefonszámra várjuk.
Panoráma Hotel Mosonmagyaróváron szakácsot keres
kiemelt fizetéssel, négy
napos munkahéttel, vasárnap
szabad! Érd.: 96/216-167,
06-70-413-9255

Mosonmagyaróvári gumiszervíz gumiszerelő munkatársat keres. Autószerelésben
való jártasság előnyt jelent.
Tel:06/70-331-2647
Gyakorlattal
rendelkező takarítónőt felveszünk
Jánossomorjára, 2 műszakba, nettó 130.000 Ft bérrel.
+36-70/375-7870
Mosonmagyaróvári kisboltba kisegítő munkatársat keresünk, főként hétvégi munkára.
Nyugdíjasok jelentkezését is
várjuk. Tel.: 06-30-558-7009
Hegyeshalomba, a Böbe
büfébe pultost keresünk. Érd.:
06-30-3842-568
Grande pizzéria és étterem felszolgálót keres. Tel.:
06-20-4444-301
Mosonmagyaróvári lottózóba alkalmazottat felveszek.
Fényképes önéletrajzot a
mobilgame@vipmail.hu e-mail címre kérek.

Autófényező műhelybe tanulékony segédmunkaerőt keresünk, jó kereseti lehetőséggel.
Tel.: 06-30-9563-474
Manna C+C szakképzett
eladót keres. Jelentkezni
önéletrajzzal. Érd.: Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 1/A.
Tel.: 06-30-7426-420
Mosonmagyaróvári Kebapos-ba férfi munkatársat keresünk. Érd.: 06-70-330-7023,
06-30-560-3895
Építőipari cég fiatal kőművest keres, kiemelt bérezéssel.
Alvállalkozók jelentkezését is
várjuk! Tel.: 06-20-417-57-57
Ausztriai munkahelyre burkolót és festőt felveszünk. Érd.:
+36-70-8828-207
Mosonmagyaróvári étterembe szakácsot felveszek. Érd.:
06-30-444-6503
Kert és parképítő cég
munkatársat keres. Érd.:
06-30-490-1472
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Party Csárda Halászi szezonális munkára szakács, pincér,
pultos, kerti munkás, konyhai
kisegítő, büfébe, kávézóba
eladó munkatársakat keres.
Egyetemisták, középiskolások érdeklődését is várjuk.
Jelentkezés személyesen a
Party Csárdában 15-18 óra
között.
Hanság-ligeti faüzembe asztalosokat és szakmunkásokat
keresünk magas bérezéssel.
Érd.: 06-20-245-6334, Palettex Kft.
Mosonmagyaróvári munkára keresünk betanított munkásokat, lakatosokat, targoncásokat, CNC esztergályosokat, hegesztőket! Tel.:
06-20-440-8355
Dunaszigeti telephellyel rendelkező cég „C”, „E” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező gépkocsivezetőt és
nehézgépkezelőt keres. Érd.:
06-30-956-9001
INGATLANIRODA alkalmazottat keres fő vagy másodállásban (alapbér+jutalék). Tel.:
06-30-650-6088

„C” jogosítvánnyal rendelkező
mosonmagyaróvári vagy környéki sofőrt keresek nemzetközi munkára, 12 tonnás autóra, kiemelt fizetéssel. Érd.:
06-30-9749-374
Pálinkás cég tapasztalattal
rendelkező üzletkötőt keres.
Fényképes önéletrajzokat várjuk: magnairoda@gmail.com
ÉRETTSÉGIVEL rendelkező munkatársat keresünk
vetőmagüzemi LABORATÓRIUMBA. Betanítás biztosított. Versenyképes bérezés,
jó kollektíva, stabil munkahely. Elérhetőségünk:
06-20-253-9421
Csomagolókat keresünk 8
órás munkarendben Mosonmagyaróvár és környékéről.
Pályakezdők és nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk! Érd.:
06-20-360-7510
Portás állásra munkatársakat keresünk Mosonmagyaróvár és környékéről. Tel.:
06-20-360-7510
Mosonmagyaróvári Vigadó söröző főállású kolleginát
keres. Érd.: 06-30-217-5317

Oldtimer autók restaurálásával foglalkozó mosonmagyaróvári cég keres Járműfényezőket/ autófényező, fényező lakkozó/. 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
Monarchia kávéház konyhai
kisegítőt keres, heti 4 alkalomra. Érd.: személyesen:
Jókai u. 8.
Hegyeshalomba az Autohof étterembe bérlőváltás
miatt keresünk pincért, szakácsot, konyhalányt. Érd.:
06-30-3568-529
Ruhacsomagolásra munkatársakat keresünk egyműszakos munkarendbe mosonmagyaróvári munkahelyre.
Pályakezdők és nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk. Tel.:
06-20-360-7510
Signora szépségszalonba
keresek kozmetikust, pedikűrös - manikűrös alkalmazottat.
Tel.: 06-70-417-9908

Ügyes-kezű dolgozni tudó
munkaerőt keresünk üvegfestés előkészítésére áprilisi
kezdéssel. Órabér: 1.200 Ft/
óra. További részletek az alábbi telefonszámokon: 06-20378-2770, 06-70-423-5839
Felszolgálót, jó kereseti lehetőséggel hegyeshalmi határon lévő Rózsa Csárdába felveszünk. Munkaidő:
2 nap munka, 2 nap szabad.
Érd.: 06-30-631-6875, info@
rozsacsarda.hu
Takarítónőt
keresek
Mosonmagyaróvárra. Érd.:
06-20-9-116-910
Heti 2-3 napra keresek áruterítésre sofőrt, akár friss nyugdíjast is. Tel.: 06-20-5827-313
Mosonmagyaróvári
építőanyag kereskedés munkatársat keres árukiadó
munkakörbe, targoncavezetői végzettséggel. Érd.:
+36-70-369-8815
Mosonmagyaróvári Halászkert vendéglőbe délelőtti elfoglaltsággal takarítónőt
felveszünk. Gabonarakpart 6.
Érd.: 06-20-458-0857

Fazekas Kft. mosonszolnoki
telephelyére targoncavezetői
engedéllyel, illetve „B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező anyagmozgató és sofőr
kollégát keres. Jelentkezni a
06-30-292-6216-os telefonszámon, vagy a fazekaskft@
fazekaskft.com e-mail címen
lehet.
Ich suche Hanshälterin in
Halbturn (Austria) für Wochenende ab Donnerstag Abend
bis Samstag 17.Uhr. Dentshkenntnisse ist erforderlich Tel.:
+36-30-9696-741
Újonnan nyíló ital- és vegyi
áru diszkont eladót keres,
mosonmagyaróvári lakhel�lyel. Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal: info@
csokinyugat.hu
Halászi Melba fagyizóba hétköznapokra, délutáni munkavégzésre munkatársat keresünk. Jelentkezni személyesen: Halászi, Kossuth L. u. 4.
Tel.: 06-96-210-383
Mosonmagyaróvári étterem futárt felvesz. Érd.:
06-30-216-0594
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Fuvarozó vállalkozás „B”
kategóriás jogosítvánnyal gépkocsivezetőt furgonra, nemzetközi fuvarozásra Mosonmagyaróváron felvesz. Érd.:
06-70-545-6767
Pultos lányokat keresek egész
napos, illetve délutáni elfoglaltsággal, heti 2-3 napra.
Jó kereseti lehetőség! Érd.:
06-30-632-6669
Kőművest keresek másodállásba, beugrósnak. Érd.:
06-30-9366-930
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Bécsi bárba keresek lányokat,
valamint pincérnőt kiemelkedő kereseti lehetőséggel. Érd.: Wien, Felberstrasse
30. www.minibar.wien, Tel.:
0043-681-204-65297
Hegyeshalmi pékségünkbe eladót, pizza-szakácsot,
valamint
részmunkaidős
kiszállítót felveszünk. Tel.:
06-70-326-8806
Takarítónőt
keresek
Mosonmagyaróvárra. Érd.:
06-20-9-116-910
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