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INGATLAN
Mosonmagyaróváron 2 szobás,
gázfűtésű téglalakás (belvároshoz, kórházhoz közel) teremgarázzsal eladó, vagy kiadó. Tel.:
06-20-521-6637
Mosonmagyaróváron a városközpontban 4 emeletes, liftes
társasházban (tégla) eladó egy IV.
emeleti, 55 m2-es, 2 szoba+nappalis, klimatizált lakás, 30 m2-es
terasszal, tárolóval és saját parkolóval. Ár: 21,95 MFt. Érd.:
06-20-329-6564
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 háromszobás zöldövezeti családi ház
összkomfortos, teljesen felújított,
kiváló minőségben 916 m2-es
telken eladó. Ár: 28,9 MFt. Tel.:
0036-30-9459-113
Mosonmagyaróváron teljesen
felújított, berendezett családi ház
690 m2-es telken eladó. Iá: 25
MFt. Érd.: 06-30-217-8674
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Mosonmagyaróváron családi ház, zöldövezeti, kétgenerációs, 150 m2 lakterületű, teljes infrastruktúrás, 1136 m2-es
telken eladó. Ár: 38 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 újonnan
épülő társasházban eladó egy 59
m2-es, földszinti, 2 szoba+nappalis, fedett teraszos lakás, kertkapcsolattal és külön-bejárattal,
saját parkolóval, fűtés-készen. Ár:
16,48 MFt. Érd.: 06-20-329-6564
A Mediterrán lakóparkban 50
m2-es üzlet-, vagy iroda célú
használhatóságú elegáns helyiség eladó. Az ár áfával – 14,8 MFt.
Érd.: 06-70-511-3399
Szerkezetileg megóvott, 87 m2-es
családi ház nagy telekkel eladó!
Jelenlegi állapotából két 40 m2-es
lakótér is kialakítható! Emelettel és
– a kert irányában – a földszinten
bővíthető! Ár: 29.800.000 Ft. Érd.:
06-70-511-3399

Nagy értékű ingatlan 65%-os
készültségi állapotban eladó! A
családi ház befejezéséhez szükséges tervek, dokumentációk,
érvényes építési engedélyek rendelkezésre állnak! CSOK-ra alkalmas! Ár: 64.800.000 Ft. Érd.:
06-70-511-3399
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
Hegyeshalomban 2 helyszínen
épülő társasházi lakások leköthetők! Irodánk – befektetőink
megbízásából- szívesen várja a
lakások iránt érdeklődő ügyfeleit, teljes körű információval személyesen Mosonmagyaróváron a
Régi Vámház tér 15. szám alatt!
Időpont egyeztetés telefonon:
06-70-511-3399
Győrben,
2
helyszínen
(Győr-Ménfőcsanak és Kisbácsa)
társasházi lakások eladók! Érd.:
06-70-511-3399

A belvároshoz jelentős közelségben, 3 helyszínen, geotermikus
fűtéssel szerelt modern, természetbarát ökolakások kímélő áron
leköthetők! Érd.: 06-70-511-3399
A Naprakész Ingatlaniroda minden szombaton is délelőtt 9 órától délután 16 óráig nyitva tart!
Befektetőink - megbízóink által
kapott teljes körű információkkal,
hitel,- és jogi ügyintézés segítségével várjuk leendő ügyfeleinket,
hogy kiválaszthassák a számukra megfelelő otthont! Címünk:
Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 15. Tel.: 06-70-511-3399
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
Lajta lakóparkban 3 db hamarosan költözhető, kulcsrakész lakás
kertkapcsolattal és gépkocsi beállóval eladó. Tel.: 06-70-511-3399
Mosonmagyaróváron Lőpor-,
Ferenczy-, Vitéz utca, Mofém, Lajta lakópark, gimnázium környékéről keresek eladó családi házat.
Tel.: 06-70-631-0034

Mosonmagyaróváron a Lajta
lakópark mögött kínálunk eladásra 3 db egymás mellett fekvő
zárt kertet. A kertek egyben és
külön-külön is megvásárolhatóak. Csendes, nyugodt helyen,
az utca végén a Malom-ági Lajta part mellett. Ára: 4,65 MFt-tól.
Érd.: 06-30-856-1505
Bezenye-Papréten, közel a szlovák határhoz eladó egy 68 m2-es,
szigetelt, műanyag ablakos, 3 szobás téglalakás saját gázkazánnal,
hozzá tartozó 850 m2-es telekkel,
garázzsal. Ára: 14,98 MFt. Érd.:
06-30-856-1505
Mosonmagyaróváron családi házas övezetben, frekventált
helyen új építésű, lapos-tetős,
modern ikerház kis vagy nagyobb
kerttel, kulcsrakész állapotban
májusi átadással eladó. Iá: 25 MFt,
ill. 26 MFt. Érd.: 06-30-9-366-930
Levélen eladó egy 2007-ben
épült, 2 szinten 96 m2-es, 3 szoba+nappalis, dupla komfortos,
gázfűtéses, kiváló állapotú családi ház, kertre néző terasszal, 15
m2-es garázzsal és melléképülettel. A telek 330 m2. Ár: 28,5 MFt.
Érd.: 06-20-329-6564
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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 garázzsal. Érd.:
06-30-856-1505
Mosonmagyaróváron 37 m2-es,
azonnal beköltözhető udvari lakás
kertkapcsolattal és saját tároló helyiséggel, rendkívül kedvező 8,7 MFt-os áron eladó. Tel.:
06-70-511-3399
Templom utca 7. szám alatt a
romantikus belváros 1935-ben
épült 2 szintes lakóépülete eladó.
Tel.: 06-70-511-3399

Levél községben 4 db, 94 m2-es
lakás emeletszintű, fűtés-kész
állapotban, egyenként 340 m2-es
telken leköthető! Érdeklődni személyesen a Naprakész Ingatlanirodában lehet (Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 15.)
Időpont egyeztetés telefonon:
06-70-511-3399
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 45 m2-es,
1 szobás lakás csendes környezetben, konyhával, fürdőszobával,
cserépkályhás fűtéssel eladó. Iá:
8 MFt. Ingatlanosok ne hívjanak!
Tel.: 06-30-2833-750
Mosonmagyaróváron a termálfürdő mögött eladó egy 67 m2-es,
2 szintes, 2 szoba+nappali+étkezős, gázfűtéses sorház-apartman,
saját telekrésszel, terasszal, azonnal birtokba vehetően! Ár: 17,95
MFt. Érd.: 06-20-329-6564
Eladó panel és téglalakásokat, családi házakat keresek Mosonmagyaróváron és környékén. Nagy István,
Lajta Home Ingatlan iroda. Tel.:
06-70-454-7703, 06-20-399-4363
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
Gárdonyi utca 10. szám alatti 80
m2-es, 2+félszobás, jól szigetelt
családi ház jelentős méretű telken eladó. Érd.: 06-70-511-3399
Mosonmagyaróváron összközműves 1013 m2-es udvar eladó.
Iá: 8,5 MFt. Érd.: 06-30-644-7701
Eladó családi házat keresek
Ipartelepről, Lucsony és környékéről, Halászi ltp., Liget lakópark, a Duna lakóparkból. Érd.:
06-70-360-0715

Lajta lakókertben 19 m2-es garázs
eladó. Ár: 3 MFt. Ingatlanosok ne
hívjanak! Tel.: 06-20-976-4706
Mosonszentmiklóson
883
m2-es telken 120 m2-es felújításra szoruló családi ház eladó. Érd.:
06-30-332-4120
Eladó családi házat keresek
Moson, Majorok, Malomdűlőből
és a Mosoni-Duna környékéről.
Tel.: 06-70-419-9491
Dunaszigeten 1700 m2-es építési telek eladó. Közművek a
telek előtt. Ára: 4,5 MFt. Érd.:
6-30-856-1505
Eladó családi házat keresek
Moson, Majorok, Malomdűlőből és
a Mosoni-Duna környékéről. Tel.:
06-70-360-0377, 06-70-342-7167
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 Manninger ltp-en eladó egy 45 m2-es
gázfűtéses,
műanyagablakos
földszinti lakás és egy garázs,
amely a Mély utcában van. Érd.:
06-30-852-9145

Az Openhouse ingatlanirodán
keresztül vásároló ügyfeleink
részére díjmentes hitelügyintézés.
Prikler Tamás 06-70-341-7518
Eladnám, vagy elcserélném 67
m2-es óvári kétszintes kis kertes
sorházi lakásomat kisebbre. Iá:
17,9 MFt. Érd.: 06-70-622-0332
Mosonmagyaróváron vegyes
övezeti besorolású 1500 m2-es
építési telek eladó. Ár: 24 MFt.
Érd.: +36-70-583-2130
Dunaremetén, a Duna közelében
eladó egy hétvégi ház 1000 m2-es
gyönyörűen parkosított belterületi
építési telken! Ára: 6,5 MFt. Érd.:
06-30-413-9346
Mosonmagyaróváron 2 szoba+nappalis sorházi lakás egyéni mérőkkel + kertrésszel eladó.
Érd.: 06-30-497-5902
Mosonmagyaróváron
170
m2-es felújítandó ház zárt udvarrésszel a belvárosban eladó. Érd.:
06-30-567-4402
Jánossomorján 105 m2-es családi ház, 1100 m2-es telken pincével,
gondozott kerttel, 2 db garázzsal
eladó. Iá: 20,5 MFt. Érd.: 06-70453-2622, 06-30-578-7227
Mosonmagyaróváron keresi új
tulajdonosát egy teljesen felújított
családi ház a Kossuth Lajos úton,
közel az autópálya felhajtóhoz. Ár:
38,5 MFt. Érd.: 06-20-933-2927
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Mosonmagyaróváron a Széchenyi ltp-en 55 m2-es, 2 szobás, erkélyes, felújított panellakás eladó. Tel.: 06-20-473-5502
Lajta lakóparkban eladó garzon
igényeseknek, terasz + kis kert.
Tel.: 06-30-492-4243
Jánossomorján családi ház péteri részen, saroktelken eladó. Érd.:
06-70-934-3545
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10 m2-es üzlethelység-iroda eladó a Magyar utcán. Tel.:
06-20-223-5815
KIADÓ
Fodrász-vállalkozónak 14 éve
működő szalonban hely kiadó a
termálnál. Tel.: 06-30-645-6421
Mosonmagyaróváron különálló, bútorozott lakás 1-2 fő részére kiadó. (cserépkályhás). Tel.:
06-20-393-2882

Mosonmagyaróváron, Jókai
utcában első emeleti 97 m2-es,
nappali + 2 szobás, erkélyes,
bútorozatlan téglalakás hosszú
távra kiadó. Irodának vagy rendelőnek is alkalmas. Bérleti díj:
120.000 Ft/hó + rezsi + 2 havi
kaució. Tel.: 06-30-345-3962
Frekventált helyen 45 m2-es
üzlethelyiség kiadó. Érd.: 06 70
516 9539

Hegyeshalomban 2 db 2 szobás, összkomfortos, bútorozott lakás hosszú távra kiadó
(max. 4 fő/lakás). Ár: 120.000
Ft + rezsi + 2 havi kaució. Érd.:
06-30-388-3227
Lajta lakóparkban új építésű 50 m2-es bútorozatlan lakás
kiadó. Ár: 100.000 Ft/hó + rezsi.
Dohányzás és kisállat kizárva!
Érd.: 06-20-9686-450

Mosonmagyaróváron garzon
kiadó. Érd.: 06-30-425-3779
(17.00-20.00 óra között)
Halászi ltp-en különálló 1 szobás,
összkomfortos, bútorozott kis ház
1 vagy 2 fő részére kiadó. Kisállat
kizárva! 1 hó kaució szükséges!
Tel.: 06-20-2216-299
Hegyeshalomban apartmanok
igényes munkásoknak kiadók.
Érd.: 06 303842 568
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Szoba kiadó 1-2 fő részére a Termál hotelben. Heti, havi, akár hos�szabb távra. Számlaképes! Érd.:
06-30-9973-395
Mosonmagyaróváron új építésű társasházban bútorozott lakás
igényeseknek hosszú távra kiadó.
Kaució szükséges, kisállat kizárt!
Érd.: 06-30-398-7341
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
Kitűnő szálláslehetőség! Teljes összkomfortos lakások max.
2 főig. Zárt udvar, garázslehetőséggel, korrekt ár! Halászi,
06-70-6799-193
Mosonmagyaróváron 2-3 nm-es
helyiséget bérelnék, vagy fél
garázst. 06-30/489-9941

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
Mosonmagyaróváron a Lajta
szálló új tulajdonossal várja lakóit,
céges illetve albérleti szerződéssel.
Tel.: 06-70-630-3931
Kiadó Erzsébet téri 81 m2-es
bútorozatlan lakás. Egyedi fűtéssel, mélygarázsban kocsi beállóval. Bérleti díj: 70.000 Ft + rezsi,
2 havi kaució szükséges. Érd.:
06-20-407-9411
Lakás kiadó Mosonmagyaróváron
, a belvárosban, 40 m2-es ,bútorozatlan. 80.000 Ft/hó + rezsi + 2
hó kaució. Érd.: 06 30 203 4169

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
Raktár kiadó Mosonmagyaróváron
és Győrben. Mosonmagyaróváron a
vasútállomásnál 180 m2-es és 80
m2-es, Győrben a teherpályaudvaron 250 m2 (mindkettő esetében,
akár részben is!). Ár: 800 Ft + ÁFA/
m2/hó. Érd.: 06-30-9-168-737
Iroda kiadó Mosonmagyaróváron!
65, - 35, - 20, - 20 m2-es helyiségek zárt udvarban parkolókkal. Tel.:
06-30-4747-116
Mosonmagyaróváron a Kökény
u. 44-ben áprilistól új építésű 62
m2-es lakás terasszal bútorozatlanul kiadó. Zárt parkoló van.
2 havi kaució szükséges! Érd.:
06-70-413-9255

Bútorozott, zöldövezeti, külön-bejáratú albérlet májusi költözéssel kiadó
Mosonmagyaróváron. Ár: 75.000
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.:
06-20-241-4636, 06-70-4200-406
Mosonmagyaróváron családi háznál tetőtéri 100 m2-es, külön-bejáratú lakás komplett berendezéssel kiadó. 1 havi kaució szükséges!
Érd.: 06-30-755-3522
Újépítésű 40 m2-es gépesített földszinti lakás kertrésszel kiadó. Ár:
100.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. Tel.: 06-30-295-7059
Mosonmagyaróváron, Magyar
utcán 35 m2-es helyiség üzletnek,
irodának, reális áron kiadó. Érd.:
96/211-580, 06-30-394-0247
Mosonmagyaróváron a Lajta
lakóparkban 47 m2-es üzlethelyiség terasszal, ingyenes parkolóval bármilyen célra kiadó. Érd.:
06-20-247-2370

Hegyeshalomban újépítésû lakások bútorozva kiadók. 110.000
Ft/hó+rezsi+2 hó kaució. Háziállat kizárva! Érd.: 06 30 214 6337
12 fő részére szállás kiadó, 2 és
3 ágyas szobákban. Számlaképes!
Érd.: 06-70-229-8134
Áprilistól hosszú távra kiadó Erkel
Ferenc utcában I. emeleti, 2 szobás,
bútorozatlan panellakás. Ár: 85.000
Ft + rezsi + 2 havi kaució. Érd.:
06-20-278-5979 (17.00 óra után)
Móra ltp-en 53 m2-es lakás a
IV. emeleten kiadó, vagy eladó.
Kisállat és gyermek kizárt! Érd.:
06-70-237-5267
Albérlőtársat keresünk! Ár: 50.000
Ft. Érd.: 06-70-606-2570
Autókozmetika kiadó Jánossomorján. Érd.: 06-20-9178-396
140 m2-es műhely kiadó Mosonmagyaróváron. Érd.: 06-70-583-2130
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JÁRMŰ
Első tulajdonostól eladó SKODA OKTÁVIA II. SEDAN 1.6 cmł,
benzin, fekete metál, bézs kárpit,
hő-védő üvegezés, fedélzeti számítógép, garázsban tartott, sérülés mentes, megkímélt, 83.000
km-rel, 1,8 MFt-ért eladó. Évjárat 2006.10. hó. Újszerű téli/nyári
gumik felnivel. Érd.: 06-20-9372035 (08-12 óráig)
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
Autó bérelhető 3.000 Ft/
nap, vagy 75.000 Ft/hó. Tel.:
06-20-351-1292
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Személyautó bérelhető kaució és km megkötés nélkül autópálya matricával ellátva. Tel.:
06-30-206-5858
Autóbérlés napi 5.500 Ft-tól,
több típusú, magyar és osztrák
pályamatricával rendelkezünk.
3 napos bérlés esetén kedvezmény jár! Tel.: 06-30-939-1930,
06-30-981-5578
Utánfutó bérelhető. 3.000 Ft/
nap. Érd.: 06-70-394-8852,
96/821-173
Személygépkocsi
bérelhető, akár kaució és km megkötés
nélkül is, 4.000 Ft/naptól. Érd.:
06-70-394-8852
Skoda Felícia 1.9 D fehér, megkímélt állapotban CD rádióval,
alufelnivel, monroe futóművel,
folyamatosan szervizelve eladó.
270.000 Ft 06-70/630-8245
SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, napellenzők, szúnyoghálók, párkányok, harmonikaajtók, stb. kedvezménnyel, garanciával, 10 napos szállítási határidővel mosonmagyaróvári szak-

embertől, 17 éves tapasztalattal. Kérjen ingyenes árajánlatot!
Vidéken is! Tel.: +36-30-2350927 Horváth Attila
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.: 06-30479-1679; 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
Szőnyegtisztító-gép kölcsönözhető kaució nélkül, 3.500 Ft/nap.
Díjmentes házhozszállítás! Érd.:
06-20-236-0154

Készpénzfizetés azonnal! Napi
legmagasabb áron! Arany-ékszerre, ezüst tárgyakra, régiségekre,
festményekre, egyes műszaki cik-

kekre. Arany-ékszerek árusítása
kedvező áron. Régi képcsarnoki
képeket, hagyatékot vásárolok.
Ingyenes értékbecslés. Zálogház
(Kisalföld Áruház mellett). Tel.:
96/215-808
Hajtó Ferenc fuvarozó költöztetést
vállal rakodókkal. Érd.: 96/217015, 06-30-94-78-414
Festést, új lakások glettelését, régi
házak felújítását rövid határidővel
vállaljuk. Tel.: 06-20-418-8296

Fakivágás, fakuglizás, hasogatás,
bozótirtás, sövénynyírás, elhanyagolt kertek, udvarok rendbetétele, zöldhulladék elszállítása. Érd.:
06-20-328-4057
VILLANYSZERELÉS!
Csengő javítástól villamos felújításig számíthat rám! Szabó János:
06-30-99-300-48
Korrepetálást vállal 19 éves
egyetemista lány angolból (11 évig
angliai tanulmányok) minden korosztálynak, biológiából középiskolásoknak. Tel.: 06-70-245-5578
Villanyszerelés! Régi és új építésű lakások, családi házak
szerelését és egyéb villanyszerelői munkákat vállalunk. Érd.: 06-30-868-3605,
06-20-287-4382
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 mindig zöld!
Érd.: 06-30-235-7630 telefonszámon lehet.
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Szőnyeg, matrac, autó-bútor kárpittisztítás, bőrtisztítás, bőrjavítás,
bőrfestés. Tel.: 06-30-851-51-87,
www.biokarpit.hu
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
Redőnyjavítást vállalok! Érd.:
06-20-965-6515, 06-70-5365530 Zsugonits
GYORSVARRODA! A volt MARY
varrodás csajok új helyen a Károly
út 1-ben. Tel.: 06-30-789-7710
Villanyszerelési munkákat vállalók Mosonmagyaróváron és környékén. Precíz, pontos munkavégzés! Érd.: 06-70-539-7073

Figyelem! Vásárolok hagyatékot,
bontószéket, gyalupadot, régi
bútorokat, tollat, szarvasagancsot,
vadászhagyatékot, kis- és nagy
mennyiségben vashulladékot, színesfémet. Érd.: 06-20-350-5765
Aranykalászos
gazdatanfolyam
Mosonmagyaróváron.
(E:00846/2014/A016).
Érd.:
06-30-310-8934
Festés, mázolás, tapétázást vállalunk. Minőség, korrekt ár! Tel.:
06-30-314-9795
Vízvezeték, szennyvíz, dugulás-elhárítás, központi fűtésszerelést vállalok Mosonmagyaróváron és környékén. Tel.:
06-20-4879-377
Csempézést, burkolást, térkövezést vállalok. Rövid határidővel, gyors, pontos munkavégzés! Érd.: 0036-30-443-6818
Matematikából korrepetálást vállalok általános és középiskolások
részére. Érd.: 06-30-376-5430
Redőnyök, napellenzők, árnyékolók, szúnyoghálók engedménnyel.
Március 15-ig tavalyi áron! Érd.:
06-96/245-064

Fakivágás, gallyazás, darabolás, tuskómarást vállalok Mosonmagyaróvár és 40 km-es körzetében. Igény esetén zöldhulladék
elszállítás! Hívjon bizalommal, hétvégén is! Tel.: 06-20-3254-252
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
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)
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 tapasztalat szakember. Hívjon bennünket bizalommal! Tel.: 06-30-4185944, 06-20-319-3693
Asztalos bútorok készítését,
lapra szerelt és elemes bútorok szerelését vállalom. Tel.:
06-30-244-81-51

Kisebb házkörüli munkákat vállalunk (festés, szigetelés és lakatos
munkák). Műszakira való gépkocsi felkészítés. Tel.: 06-30-5836084, 06-70-352-4766
EGYÉB
RAKLAPFELVÁSÁRLÁS! Tel.:
06-30-594-62-26
www.hasznaltablak.hu Új építkezésből megmaradt és bontott
nyílászárók nagy választékban.
Raktárkészletről azonnal vihetők!
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
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;
Bontásból származó jó minőségű natúr forgácslap, MDF-lemez, faláda többféle méretben
eladó. Érd.: 06-20-9596-202

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;
Ismerkedési est április 7.!
Öntésmajor S-Öntés étterem,19
óra. Legyen 30, vagy 70 szeretettel várjuk! Nem adom fel társkeresés 06-20-411-4325
Mosógépét, villany és gáztűzhelyét ingyen elszállítom, ha
már nincs szüksége rá. Tel.:
06-30-947-8414
Bőrös félsertés, darabolt húsáru
kapható, vadhús megrendelhető.
Erzsébet utalványt elfogadok! Érd.:
06-30-400-95-97
Alig használt Stella fodrász fejmosó bézs-arany színben áron alul
eladó. Mosonmagyaróvár környékén szállítás ingyenes! Tel.:
06-30-630-7328
Bontott tégla kis- és nagyméretű
Mosonmagyaróváron eladó. Érd.:
06-30-9366-930
Star Wars Legok eladók:
www.rabakozipiac.hu,
Tel.:
06-30-79-369-89
Terhessé vált cégét megvásároljuk! Magas tagi kölcsön, magas
házipénztár előnyben.! Érd.:
06-30-345-4724
Bioptron lámpát, színterápiát, légterápiát vásárolok azonnal, készpénzért! Hívjon bizalommal! Tel.:
06-20-497-5461
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FREDY Barbershopba végzős fiú
vagy lány fodrász alkalmazottat keresek. Oktatás Barber képzéssel. Tel.: 06-70-312-8985,
06-70-408-5162
Szobaasszonyt mosonmagyaróvári Simbad hotelbe délelőttös
munkabeosztással felveszünk.
Érd.: délelőttönként telefonon:
06-30-646-2520, vagy délelőttönként személyesen a helyszínen: Mosonmagyaróvár, Kolbai
u. 4. a Malomszer üzletház mellett.
„C” jogosítvánnyal rendelkező
mosonmagyaróvári vagy környéki
sofőrt keresek nemzetközi munkára, 12 tonnás autóra, kiemelt fizetéssel. Érd.: 06-30-9749-374
Mosonmagyaróvári zöldségboltba kereskedelemben jártas (referenciával rendelkező) férfi vagy
női munkatársat magas kereseti lehetőséggel felveszünk. Érd.:
06-70-258-7408
SIGNORA szépségszalonba keresek kozmetikust, pedikűrős-műkörmös és fodrász alkalmazottat.
Tel.: 06-70-417-9908
Építőiparban jártas segédmunkást
felveszek.
Érd.:
06-70-3805-241
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Raktári operátor munkakörbe
keresünk hölgy munkavállalókat 2 műszakba. Cafeteria, céges
buszjárat, szállás/albérlet támogatás biztosított. Elvárás: minimális
számítógépes ismeret, büntetlen előélet. Jelentkezni a +3630-530-4028-as számon vagy a
markus.a@worldjob.hu címen.
Nyilv.szám: 10/2011.
Dobozolói munkakörbe férfiak,
nők, pályakezdők jelentkezését
várjuk 3 műszakos munkarendbe.
Cafeteria, céges buszjárat, hiányzási és teljesítmény bonusz, szállás/albérlet támogatás biztosított.
Elvárás: 8 általános, 3 műszak vállalása. Jelentkezni a +36-30-5304028-as számon vagy személyesen Mosonmagyaróváron, Palán
utca 1. Nyilv.szám: 10/2011.
NEUDORFI üzletbe (Neudorf Bei
Parndorf) keresek bővítés céljából masszőr és műkörmös vállalkozót. Érd.: +36-70-327-1851
Mosonmagyaróvári
büfébe keresünk konyhai munkában jártas kollégát, hamburgerek és frissensültek készítésére,
teljes- és részmunkaidőre. Érd.:
06-70-588-6252

Kiemelt kereseti lehetőséggel
kínálunk férfi munkalehetőséget
Mosonmagyaróváron folyamatos,
8 órás munkarendben. Útiköltség
térítés, szállás/albérlet támogatás biztosított. Jelentkezni: +3630-530-4028 vagy személyesen:
Mosonmagyaróvár, Palán utca 1.
Nyilv.szám: 10/2011.
Mosonszentmiklósi partnerünk
részére 2 műszakban keresünk
női munkavállalókat. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a
markus.a@worldjob.hu címen
lehet. Érd.: +36-30-530-4028as számon. Nyilv.szám: 10/2011.
Egyszerűsített munkavállalókat
keresünk Mosonmagyaróvár és
vonzáskörzetéből rakodó munkakörbe. További információ: +3630-530-4028-as számon. Nyilv.
szám: 10/2011.
Felsőfokú kereskedelmi végzettséggel, tárgyalóképes angol nyelvtudással rendelkező munkavállalót
keresünk Exportértékesítői munkakörbe. További információ a :
+36-330-549-2905-ös telefonszámon, önéletrajzokat a hr@
worldjob.hu címre várjuk. Nyilv.
szám: 02/2018.

Mérlegképes könyvelői asszisztens kerestetik, angol nyelvtudással, legalább 3 év, hasonló munkakörben szerzett tapasztalattal. További információ a
+36-30-549-2905-ös
telefonszámon, önéletrajzokat a
hr@worldjob.hu címre várjuk.
Nyilv.szám: 02/2018.
Mosonmagyaróvári üzembe
segédmunkásokat felveszünk
azonnali belépéssel, kiemelt fizetéssel. Érd.: 06-20-977-4302
SIGNORA szépségszalonba keresek kozmetikust, pedikűrös-manikűrös és fodrász alkalmazottat.
Tel.: 06-70-417-9908
Mosonmagyaróvári vegyipari
cég keres munkaerőt csomagolói
munkakörbe két műszakos munkarendbe. Targoncavezetői jogosítvány előny. Pótlékolt alapbér:
1.400 Ft/óra, betanulás után elérhető bér: 2.000 Ft/óra. Érdeklődni
munkanapokon 6-14 óra között a
+36-20-985-4190-es mobilszámon lehet.
Mosonmagyaróvári munkahelyre
részmunkaidős takarítónőt keresek. Nyugdíjasok jelentkezését is
várom! Tel.: 06-30-682-4084

Fazekas Kft. mosonszolnoki telephelyére targoncavezetői engedél�lyel, 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.
Pizza étterem diszpécsert, valamint hétvégén beugrós futárt
keres. Érd.: 06-70-770-1319
Mosonmagyaróvári vegyipari cég keres férfi targoncavezetőt
két műszakos munkarendbe, gyakorlattal (kamionrakás). Pótlékolt
alapbér: 1.500 Ft/óra, betanulás
után elérhető bér: 2.100 Ft/óra.
Érdeklődni munkanapokon 6-14
óra között a +36-20-985-4190es mobilszámon lehet.
Mosonmagyaróvári vegyipari
cég keres lakatost karbantartáshoz egy műszakos munkarendbe. Elérhető bér: 1.900 Ft/óra.
Érdeklődni munkanapokon 6-14
óra között a +36-30-995-4382es mobilszámon lehet.
Középkorú nő ápolási munkát
vállalna Ausztriában, gyakorlattal, akár helyettesítést is! Érd.:
06-70-934-3545
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Suchen Reinigungskraft für Gasthaus und Fremdenzimmer 4 Arbeitenstag/WO. Bewerbung unter der
Telefonnummert +43-676-9203758 oder +43-214-421630
Mosonmagyaróvári Halászkert
vendéglőbe konyhai kisegítőt felveszünk. Érd.: 06-20-458-0857
Grande Pizzéria hétvégére beugrós pizza-szakácsot keres. Érd.:
06-20-4444-301
Grande Pizzéria gyakorlattal rendelkező szakácsot felvesz. Érd.:
06-20-4444-301
Grande Pizzéria pultos hölgyet felvesz. Érd.: 06-20-4444-301

Építőipari cég fiatal kőművest
keres, kiemelt bérezéssel. Alvállalkozók jelentkezését is várjuk!
Tel.: 06-20-417-57-57
Építőipari cég szakképzett, gyakorlattal rendelkező kőműveseket
keres, belföldi és külföldi munkára, kiemelt kereseti lehetőséggel!
Érd.: 06-20-427-3700
Hegyeshalmi
pékségünkbe
eladót, pizza-szakácsot, valamint
részmunkaidős kiszállítót felveszünk. Tel.: 06-70-326-8806
Ausztriai munkalehetőség! Reklámanyag terjesztésére munkatársakat keresünk. Tel.:
06-70-386-5240

Fuvarozó vállalkozás „B” kategóriás jogosítvánnyal gépkocsivezetőt furgonra, nemzetközi fuvarozásra Mosonmagyaróváron felvesz. Érd.: 06-70-545-6767
Mosonmagyaróvári étterem futárt felvesz. Érd.:
06-30-216-0594
Kőművest keresek másodállásba, beugrósnak. Érd.:
06-30-9366-930
Dunaszigeti telephellyel rendelkező cég „C”, „E” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező gépkocsivezetőt és nehézgépkezelőt keres.
Érd.: 06-30-956-9001

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 címre.
Ruhacsomagolásra munkatársakat keresünk egyműszakos
munkarendbe mosonmagyaróvári munkahelyre. Pályakezdők és
nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. Tel.: 06-20-360-7510
Hédervári Lovas klub gyakorlott,
állatszerető lovászt keres, azonnali kezdéssel. Ér.: 06-30-630-4471
vagy info@hedervarilovasklub.hu
Traktorost keresünk Várbalog
és környékén. Kiemelt fizetéssel!
Tel.: 06-30-969-0910

Mosonmagyaróvári munkahelyre 12 órás munkarendbe részmunkaidős személy- és vagyonőrt felveszünk. Bér: 120.000 Ft bruttó +
Mt. Juttatások, 15 Ft/km útiköltség térítés. Fényképes önéletrajzokat a bsfalbgabor@gmail.comra várjuk.
Mosonmagyaróvár belvárosában
működő étterem pincért keres.
Német nyelvtudás szükséges!
Jelentkezés: 06-30-9791-506
Galéria étterembe pizza-futárt,
konyhalányt felveszünk. Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 2. Érd.:
06-70-363-0051
Mosonmagyaróváron élő nyugdíjas nagynéném mellé idősgondozót keresek. Tel.: 06-20-8062461 (érdeklődni az esti órákban!)
Portás állásra munkatársakat keresünk Mosonmagyaróvár és környékéről. Tel.:
06-20-360-7510
Csomagolókat keresünk 8 órás
munkarendben Mosonmagyaróvár és környékéről. Pályakezdők
és nyugdíjasok jelentkezését is
várjuk! Érd.: 06-20-360-7510
Billenős tehergépjárműre Rajkai
telephelyű cég kollégát keres (C
és GKI) vizsgával, Mosonmagyaróvár és környékéről. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. Érd.:
06-30-556-7224
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Mosonmagyaróvári ital kis- és
nagykereskedelmi vállalkozás
csapatának bővítésére munkatársat/kat/ keres gépjárművezető, áruterítő és rakodó pozícióba.
Bővebb információ a http://www.
family-friss.hu/allasajanlat.html
weboldalon. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a family-friss@
family-friss.hu e-mail címen.
Mosonmagyaróvári
gumiszerviz gumiszerelő munkatársat keres. Autószerelésben való
jártasság előnyt jelent. Tel.:
06-70-331-2647
Pálinkás cég tapasztalattal rendelkező üzletkötőt keres. Fényképes önéletrajzokat várjuk:
magnairoda@gmail.com
Gyakorlattal rendelkező takarítónőt felveszünk Jánossomorjára, 2
műszakba, nettó 130.000 Ft bérrel. Tel.: +36-70-375-7870
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Tabakba
Mosonmagyaróváron eladót felveszünk, alapszintű
német nyelvtudás szükséges. Gyakorlattal rendelkező üzletvezetőt
is keresünk. Fényképes önéletrajzot: belvarosimovar@gmail.comra várunk.
Kerti munkához értő és szerető mosonmagyaróvári nyugdíjas FÉRFI munkaerőt keresek,
rendszeres kerti munkához. Tel.:
06-20-368-8078
Mosonmagyaróvári SPAR áruházba női takarítót keresünk irodák, öltözők takarítására. Lehet
nyugdíjas is! Te.: 06-30-397-0640
Halászi Melba fagyizóba hétköznapokra, délutáni munkavégzésre munkatársat keresünk. Jelentkezni személyesen: Halászi, Kossuth L. u. 4. Tel.: 06-96-210-383
Doni Burger fiatal munkatársat
keres. Tel.: 06-30-359-1941

Férfi és női munkaerőt kertészetbe felveszünk. Házaspár is jelentkezhet, szállás megoldott. Nyugdíjasok, akár részmunkaidős beosztásban is! Érd.: 06-20-325-9920
Pultos lányokat keresek egész
napos, illetve délutáni elfoglaltsággal, heti 2-3 napra. Jó kereseti
lehetőség! Érd.: 06-30-632-6669
Bécsi bárba keresek lányokat,
valamint pincérnőt kiemelkedő
kereseti lehetőséggel. Érd.: Wien,
Felberstrasse 30. www.minibar.
wien, Tel.: 0043-681-204-65297
Felszolgálót, hétvégére pultost
felveszünk. Dunasziget Zátonyi
csárda. Érd.: 06-30-9-360-520
Épület- és irodatakarításra alkalmazottat felveszek. Érd.: 8-17 óra
között: 06-70-323-2909
Szobafestőt, gipszkartonozót
azonnali kezdéssel felveszek. Tel.:
06-30-262-2008

Nehézgépkezelő kollégát keres
Rajkai telephelyű cég gumikerekes forgókotróra, Mosonmagyaróvár és környékéről. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. Érd.:
06-30-556-7224
Mosonmagyaróvári munkahelyre adminisztrációs munkaerőt
keresünk, részmunkaidőben. Tel.:
06-30-209-1857
Óvári vendéglátóhelyre pultost keresünk, gyakorlat, szakképzettség nem feltétel. Érd.:
06-20-534-5447
Halászin Lottó presszóba heti
3 alkalomra, délutáni műszakra
fiatal női alkalmazottat keresek.
Br. 1.000 Ft + borravaló. Érd.:
06-30-632-6669
Panoráma Kávéház Mosonmagyaróváron délutáni elfoglaltsággal felszolgálót keres áprilistól.
Tel.: 06-70-413-9255

Halászi, főleg telephelyi munkára 1 fősegédmunkást felveszünk,
„B” kat. jogosítvánnyal. Érd.:
06-70-315-6877
Máriakálnok,
Pletykafészek
fiatal pultos hölgyet keres heti
2, 3 egész napos munkára.
Br. 1.000 Ft + borravaló. Tel.:
06-30-632-6669
Szakácsot és konyhalányt felveszek mosonmagyaróvári étterembe. Érd.: 06-30-2160-594
Mosonmagyaróvári
építőipari cég kőművest felvesz,
akár pályakezdőt is. Tel.:
06-20-2216-701
Kertépítésben, kertfenntartásban jártas megbízható munkatársat keresek. Érd.: 06 30 9943 468
Hegyeshalomban a Böbe büfébe
büfébe pultost keresünk. Érd.: 06
30 3842 568
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