2

2018. március 31.

2018. március 31.

3

4

INGATLAN
Mosonmagyaróváron 170
m2-es felújítandó ház zárt
udvarrésszel a belvárosban
eladó. Érd.: 06-30-567-4402
Mosonmagyaróváron,
majoroki zöldövezetben 688
m2-es telken 2 generációs,
teljes tetőteres és alápincézett, tehermentes, 5 szobás családi ház garázsokkal,
kocsi beállókkal eladó. Ingatlanosok ne hívjanak! Tel.:
06-20-912-4815
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
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
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Héderváron felújított 105
m2-es 3 szoba + nappalis családi ház nagy méretű,
2600 m2-es telken sürgősen
eladó. Ára: 16,5 MFt. Érd.:
06-30-856-1505
Mosonmagyaróváron összközműves 1013 m2-es udvar
eladó. Iá: 8,5 MFt. Érd.:
06-30-644-7701
Mosonmagyaróváron teljesen felújított, berendezett
családi ház 690 m2-es telken eladó. Iá: 25 MFt. Érd.:
06-30-217-8674
Lajta lakókertben 19 m2-es
garázs eladó. Ár: 3 MFt. Ingatlanosok ne hívjanak! Tel.:
06-20-976-4706
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

Mosonmagyaróvár Centrumában eladó egy 2008-ban
épült 79 m2-es, 2 szoba +
amerikai konyhás, nappalis, igényes, újszerű szigetelt
téglalakás nagy méretű (40 m2
tetőterasszal, saját gázkazánnal, zárt udvarban kocsibeállóval. Ára: 85000 Euro. Érd.:
06 30 413 9346
Mosonszentmiklóson 883
m2-es telken 120 m2-es felújításra szoruló családi ház
eladó. Érd.: 06-30-332-4120
Eladnám, vagy elcserélném
67 m2-es óvári kétszintes
kis kertes sorházi lakásomat
kisebbre. Iá: 17,9 MFt. Érd.:
06-70-622-0332
Mosonmagyaróváron a Halászi úti lakótelepen eladó egy
720 m2-es parkosított telken lévő 3 szoba + amerikai konyhás nappalis, 131
m2-es, 2 szintes, igényes
családi ház garázzsal. Érd.:
06-30-856-1505

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 újonnan
épülõ társasházban eladó egy
59 m2-es, földszinti, 2 szoba+nappalis, fedett teraszos
lakás, kertkapcsolattal és
külön-bejárattal, saját parkolóval, fûtés-készen. Ár: 16,48
MFt. Érd.: 06-20-329-6564
Kimlén eladó egy teljeskörűen felújított 90 m2-es, 3 szobás családi ház szigetelve, új
tető, új fürdő, konyha, térköves terasz, stb. nagyméretű,
1878 m2-es telken. Ára: 18,9
MFt. Érd.: 06-30-413-9346
Eladó családi házat keresek
Moson, Majorok, Malomdűlőből és a Mosoni Duna környékéről: Érd.: 06-70-360-0377,
06-70-342-7167

Levélen eladó egy 2007-ben
épült, 2 szinten 96 m2-es, 3
szoba+nappalis, dupla komfortos, gázfûtéses, kiváló állapotú családi ház, kertre nézõ
terasszal, 15 m2-es garáz�zsal és melléképülettel. A
telek 330 m2. Ár: 28,5 MFt.
Érd.: 06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron 12
lakásos társasházban a
II. emeleten eladó egy új,
bruttó 94 m2-es, 3 szobás, kulcsrakész Penthouse lakás, dupla teras�szal, saját parkolóval, azonnal költözhetõen. A lakás 62
m2, a teraszok 32m2. Ár: 23,6
MFt. Tel.: 06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron a termálfürdõ mögött eladó egy 67
m2-es, 2 szintes, 2 szoba+nappali+étkezõs, gázfûtéses
sorház-apartman, saját telekrésszel, terasszal, azonnal
birtokba vehetõen! Ár: 17,95
MFt. Érd.: 06-20-329-6564
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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. Érd.:
06-30-856-1505
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

Erkel Ferenc út 10. szám alatti irodaházban 19 m2-es és 38
m2-es irodák kiadók, valamint
termék-rendezvények lebonyolítására igénybe vehetõk.
Érd.: 06-30-495-15-65
Bútorozott,
zöldövezeti,
külön-bejáratú albérlet májusi költözéssel kiadó Mosonmagyaróváron. Ár: 75.000 Ft/hó +
rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 06-20241-4636, 06-70-4200-406
140 m2-es mûhely kiadó
Mosonmagyaróváron. Érd.:
06-70-583-2130

Magyar, szlovák és osztrák
ügyfeleink részére eladó családi házakat, lakásokat, telkeket keresünk Mosonmagyaróváron és környékén!
Hello Home Kft. Kolonics Anita: 06-30-413-9346, Mazán
Márió: 06-30-856-1505
Mosonmagyaróváron
Lőpor, Ferenczy, Vitéz utca,
Mofém, Lajta lakópark, gimnázium környékéről keresek eladó családi házat. Érd.:
06-70-631-0034
Mosonmagyaróváron
a
városközpont közelében, de
mégis csendes, nyugodt utcában eladó egy 570 m2-es,
összközműves, bekerített építési telek. Ára: 9.5 M Ft. Érd.:
06-30-856-1505

Eladó családi házat keresek
Moson, Majorok, Malomdűlőből és a Mosoni Duna környékéről. Érd.: 06-70-419-9491
Eladó családi házat keresek
Ipartelepről, Lucsony és környékéről, Halászi ltp., Liget
lakópark a Duna lakóparkból.
Érd.: 06-70-360-0715
Ukrán, orosz, osztrák és
szlovák ügyfeleim számára nagy értékű, eladó ingatlanokat keresek Mosonmagyaróváron és környékéről. Natalya Shchogolyeva,
+36-70-63-10-034
Kiemelt hirdetési lehetőség
ingatlanok számára az Openhouse irodán keresztül ukrán,
orosz, szlovák és osztrák weboldalakon. Natalya Shchogolyeva, +36-70-61-10-034
Az Openhouse Ingatlanirodán keresztül vásároló ügyfeleink részére díjmentes hitelügyintézés. Prikler Tamás,
06-70-341-7518
Dunaszigeten 1700 m2-es
építési telek eladó. Közművek a telek előtt. Ára: 4.5 MFt.
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
Vonyarcvashegyen
700
m2-es, strandközeli építési telek eladó 8 MFt-ért. Tel.:
+36 30-9292-622
Mosonmagyaróvár térségében telephely, csarnoképület
(692 m2), targoncázható, 3 db
ipari ajtóval, kamionközlekedésre alkalmas betonozott
udvarral, 5456 m2-es területen piaci ár alatt eladó. Érd.:
+36-30-9292-622
Mosonmagyaróváron, Fő út
melletti vegyesövezeeti besorolású 1952 m2-es építési
telek eladó. Ár: 22 MFt+áfa.
Érd.: +36-70-583-2130
Mosonmagyaróvár 45 m2-es,
1 szobás lakás csendes környezetben, konyhával, fürdőszobával, cserépkályhás
fűtéssel eladó. Iá.: 8 MFt.
Ingatlanosok ne hívjanak!
Érd.: 06-30-2833-750

6

Mosonmagyaróváron
a
Károly utcában 2012-ben
épült társasházban 64 m2-es,
erkélyes, igényes téglalakás 21,5 MFt-ért eladó. Érd.:
+36-30-650-5920
Mosonmagyaróvár, családi
ház zöldövezeti, két generációs, 150 m2 lakterületű, teljes infrastruktúrás, 1135 m2
telkne eladó. Ár: 32 MFt. Érd.:
0036-30-9459-113
Mosonmagyaróvár, 3 szobás, zöldövezeti családi ház
összkomfortos, felújított, kiváló minőségben 916 m2 telken eladó. Ár: 22,9 MFt. Érd.:
0036-30-9459-113
Eladó házat, lakást vagy
telket keresünk Mosonmagyaróvár és környékéről értékesítés céljából. Érd.:
0036-30-9549-113
Halásziban a Dunához közel
799 m2-es építési telek eladó.
Érd.: 06-70-533-0065
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Hegyeshalomban rendezett családi ház nagy kerttel eladó. Iá.: 18,5 MFt. Érd.:
06-30-268-6464
Ménfőcsanakon vállalkozók
részére 9600 m2-es, panorámás építési telek eladó. Érd.:
06-30-268-6464
Mosonmagyaróváron
a Nap utcában hangulatos családi ház eladó. Érd.:
06-30-268-6464
Hegyeshalomban közművesített építési telkek 24
EUR/m2 áron eladók. Érd.:
06-30-268-6464
Építési telek eladó Kimlén.
Érd.: 06-30-572-7493
Mosonban vasútállomáshoz,
autópályához közel két generációs családi ház eladó. Érd.:
06-20-940-5942, 17 óra után
Levélen 2050 m2 zártkert
eladó, víz, gyümölcsfák vannak. Érd.: 06-30-465-9197

KIADÓ
Szoba kiadó 1 nemdohányzó, megbízható személynek, gázfűtéses lakásban,
kutya, macska nélkül. Tel.:
06-20-223-5815
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
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
Autókozmetika
kiadó
Jánossomorján.
Érd.:
06-20-9178-396

Mosonmagyaróvár belvárosában újszerű 2 szoba, nappalis, liftes 60 m2-es lakás április 15-től kiadó. Ár: 110.000
Ft + rezsi + 2 hó kaució szükséges. Érd.: 06-20-580-1351
Majorokban, Újhelyi I. utca
58. sz. alatt üzlethelyiségek
kiadók. 25 m2, 68 m2. Érd.:
06-30-283-6981

Üzlet/iroda kiadó Mosonmagyaróváron a Linden Span
Kft. telephelyén (Szellőrózsa
u. 63., a Halászi úti benzinkút
felőli oldalon) 40 m2-es üzlet +
16 m2 szociális helyiség. Érd.:
06-70-219-3688
Mosonmagyaróváron 6 szoba kiadó kizárólag vállalkozóknak. Érd.: 06-70-573-6608
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Mosonmagyaróváron új építésű társasházban bútorozott
lakás igényeseknek hosszú
távra kiadó. Kaució szükséges, kisállat kizárt! Érd.:
06-30-398-7341
Szoba kiadó 1-2 fő részére
a Termál hotelben. Heti, havi,
akár hosszabb távra. Számlaképes! Érd.: 06-30-9973-395

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
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
Hegyeshalomban új építésű lakások bútorozva kiadók.
110.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó
kaució. Háziállat kizárva! Érd.:
06-30-214-6337

Mosonmagyaróváron a Beach Club lakóparkban 1,5 szobás, I. 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
Igényes garzon kiadó Mosonmagyaróváron, alacsony rezsivel, kocsibeállóval, 1-2 fő részére. Ár: 80.000 Ft + rezsi + 1 hó
kaució. Ingatlanosok kíméljenek! Érd.: 06-20-470-3769
Mosonmagyaróváron különálló, bútorozott lakás 1-2 fő
részére kiadó. (cserépkályhás). Tel.: 06-20-393-2882

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
Kiadó 16 m2-es fűthető garázs
Lajta lakópark Buzogány utcájában. Érd.: +36-30-9766951, www.teddide.webtar.hu
Hegyeshalomban apartmanok igényes munkásoknak
kiadók. Érd.: 06-30-3842-568
Mosonmagyaróváron garzon
kiadó. Érd.: 06-30-425-3779,
17-19 óra között
Középkorú férfi kistermetű kutyával bútorozott vagy
részben bútorozott albérletet
keres április közepétől. Érd.:
06-30-728-3426

Mosonmagyaróváron belvárosban 1 fő részére berendezett garzon kiadó. Érd.:
06-30-562-4753
Mosonmagyaróváron
a
Pacsirta utcában új építésű
57 m2-es, II. emeleti, erkélyes, nappali + 1 szobás lakás
kiadó. Ingatlanosok kíméljenek! Érd.: 06-20-3987-388,
16 óra után
Mosonmagyaróváron 2 szobás lakás hosszú távra kiadó.
Ár: 90.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó
kaució. Érd.: 06-30-285-5389
Lajta lakóparkban új építésű
50 m-es, bútorozatlan lakás
kiadó. Ár: 100.000 Ft/hó +
rezsi. Dohányzás, kisállat
kizárva. Érd.: 06-20-9686-450
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JÁRMŰ
Nagyméretû utánfutó folyamatosan bérelhetõ. Mosonmagyaróvár, Károly u. 34/b. (víztoronynál). Tel.: +36-30-9390-169
Teherautó km-megkötés nélkül
bérelhetõ. Tel.: 06-30-682-4084
Személyautó km-megkötés nélkül bérelhetõ. Tel.:
06-30-682-4084
Autó bérelhetõ 3.000 Ft/
nap, vagy 75.000 Ft/hó. Tel.:
06-20-351-1292
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
Renault Megane 1.4 2007-es
végig szervizkönyvvel eladó.
Érd.: 06-30-4422-709
Készpénzes autófelvásárlás kortól függetlenül. Igény
szerint házhoz megyek. Érd.:
06-20-975-8452
Toyota Yaris 1.3-as, 2006-os
évjáratú eladó. Iá.: 880.000 Ft.
Érd.: 06-70-611-2674
Autóbérlés napi 5.500 Ft-tól,
több típusú, magyar és osztrák pályamatricával rendelkezünk. 3 napos bérlés esetén
kedvezmény jár! Tel.: 06-30939-1930, 06-30-981-5578
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Személyautó bérelhető kaució és km megkötés nélkül
autópálya matricával ellátva.
Tel.: 06-30-206-5858
TÁRSKERESÉS
Ismerkedési est április 7.!
Öntésmajor S-Öntés étterem,19 óra. Legyen 30,
vagy 70 szeretettel várjuk!
Nem adom fel társkeresés
06-20-411-4325
SZOLGÁLTATÁS
Redõnyök, reluxák, szalagfüggönyök, napellenzõk,
szúnyoghálók, párkányok,
harmonikaajtók, stb. kedvezménnyel, garanciával, 10
napos szállítási határidõvel
mosonmagyaróvári szakembertõl, 17 éves tapasztalattal. Kérjen ingyenes árajánlatot! Vidéken is! Tel.: +36-302350-927 Horváth Attila
REDŐNYJÁRAT indul hétvégenként Mosonmagyaróvárra és környékére! Redőnyök, szúnyoghálók 10 - 20
% engedménnyel! Március végéig tavalyi árakon !
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/ 204-0205 www.hericsredony.hu
Festés, mázolás, tapétázást
vállalunk. Minőség, korrekt ár!
Tel.: 06-30-314-9795

Ablakszigetelés garanciával
fa, Sofa, műanyag nyílászárókban. Díjmentes felmérés
környékbeli szakembertől.
Érd:. 06 30-279-0182
Villanyszerelés! Régi és új
építésű lakások, családi
házak szerelését és egyéb
villanyszerelői munkákat
vállalunk. Érd.: 06-30-8683605, 06-20-287-4382
Kádfényezés beépített állapotban, garanciával! Érd.:
06-20-92-62-060
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.
Tuskó és gyökérmarást vállalok nehezen megközelíthető
helyeken is Mosonmagyaróvár
és 40 km-es körzetében. Hívjon bizalommal, hétvégén is!
Tel.: 06-20-325-4252
Fakivágást! Vállaljuk veszélyes helyeken lévő fák kivágását, vagy visszabontását, igény esetén zöldhulladék elszállítással. Érd..
06-70-2777-053
Családi házak, lakások felújítását, burkolását vállalja
két tapasztalat szakember.
Hívjon bennünket bizalommal! Tel.: 06-30-418-5944,
06-20-319-3693

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

Kõmûves munkát, járólapozást, csempézést, festést vállalok Mosonmagyaróváron.
Érd.: 06-20-386-13-38
HAGYOMÁNYOS OVISÚSZÁS
A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN! KEDD:
17-18 óráig. Középsõs és
nagycsoportos óvodásokat
várunk! Érd.: 06-30-4791679; 06-30-268-7808
Régi kapuk, kerítések felújítása, újak készítése, lakatos munkák, költségkímélõ megoldások. Érd.:
+36-20-97-58-521
Szõnyegtisztítás Felsõfokon
garanciával. Ipari vegytisztítás, portalanítás, atkátlanítás, ingyenes szállítás. Tel.:
06-20-447-2726
Festést, kőműves munkát,
burkolást, szigetelést, lakások
külső, belső felújítását vállalom rövid határidővel, garanciával. Kis munka is munka!
Érd.: 06-70-615-3039

Vízvezeték,
szennyvíz,
dugulás-elhárítás, központi
fűtésszerelést vállalok Mosonmagyaróváron és környékén.
Tel.: 06-20-4879-377
Épületek Energetikai Tanúsítása Hő-kamerás vizsgálatok Napelemek telepítése.
Tel.: 06-30-9564-771, www.
energiaexpert.hu
Szőnyeg, matrac, autó-bútor kárpittisztítás, bőrtisztítás, bőrjavítás, bőrfestés. Tel.:
06-30-851-51-87, www.biokarpit.hu
Aranykalászos gazdatanfolyam Mosonmagyaróváron.
(E:00846/2014/A016). Érd.:
06-30-310-8934
Fogsorok
javítását
és
készítését vállaljuk. Tel.:
06-30-418-9790
Asztalos bútorok készítését,
lapra szerelt és elemes bútorok szerelését vállalom. Tel.:
06-30-244-81-51
Fakivágás, gallyazás, darabolás, tuskómarást vállalok Mosonmagyaróvár és 40
km-es körzetében. Igény esetén zöldhulladék elszállítás!
Hívjon bizalommal, hétvégén
is! Tel.: 06-20-3254-252
Korrepetálást vállal 19 éves
egyetemista lány angolból
(11 évig angliai tanulmányok)
minden korosztálynak, biológiából középiskolásoknak.
Tel.: 06-70-245-5578
Redõnyjavítást vállalok! Érd.:
06-20-965-6515, 06-70-5365530 Zsugonits
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Készpénzfizetés azonnal!
Napi legmagasabb áron!
Arany-ékszerre, ezüst tárgyakra, régiségekre, festményekre, egyes mûszaki cikkekre. Arany-ékszerek árusítása kedvezõ áron. Régi
képcsarnoki képeket, hagyatékot vásárolok. Ingyenes
értékbecslés. Zálogház (Kisalföld Áruház mellett). Tel.:
96/215-808
Hajtó Ferenc fuvarozó költöztetést vállal rakodókkal. Érd.:
96/217-015, 06-30-94-78-414

Laptop és számítógép szerelést, tiszítítáést, telepítést vállalok. Házhoz
megyek
Mosonmagyaróvár és környékén. Érd.:
+36-70-375-8111,anettpcklinika.webnode.hu
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

Fakivágás, fakuglizás, hasogatás, bozótirtás, sövénynyírás,
elhanyagolt kertek, udvarok rendbetétele, zöldhulladék elszállítása. Érd.: 06-20-328-4057
VILLANYSZERELÉS! Csengõ
javítástól villamos felújításig
számíthat rám! Szabó János:
06-30-99-300-48
MINDIG TV EXTRA: egyszeri
kiépítési díj + havidíj –további elõfizetõs 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
GYORSVARRODA! A volt
MARY varrodás csajok új
helyen a Károly út 1-ben.
Tel.: 06-30-789-7710
Lomtalanítást vállalnék lakások, pincék ürítését, takarítását, megegyezés szerint. Érd.:
06-70-675-0654

Ház és házkörüli munkákat vállalunk (festés, szigetelés és lakatos munkák).
Műszakira való gépkocsi felkészítés. Érd.: 06-30-5836084, 06-70-532-4766
EGYÉB
RAKLAPFELVÁSÁRLÁS! Tel.:
06-30-594-62-26
Bontott tégla kis- és nagyméretű Mosonmagyaróváron
eladó. Érd.: 06-30-9366-930
Bontásból származó jó
minőségű natúr forgácslap,
MDF-lemez, faláda többféle méretben eladó. Érd.:
06-20-9596-202
www.hasznaltablak.hu
Új építkezésbõl megmaradt
és bontott nyílászárók nagy
választékban. Raktárkészletrõl azonnal vihetõk!
BOLHAPIAC! A Pártok Háza
alatt! Mûszaki cikkek, kerékpárok, fûnyírók   és bútorok
nagy választékban. Hagyatékot megvásárolok. Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc
u. 10. Nyitva: Cs-P-Sz:
9-12, 13.30-17.00-ig. Érd.:
06-20-5200-216
Új fa üveges bejárati ajtók
hõszigetelt üveggel, záró
gumitömítéssel, kilinccsel,
kulccsal, 98x208-as méret
(egyszárnyas kivitel) 57.900
Ft/db, valamint 138x208-as
(kétszárnyas kivitel) 89.900
Ft/db. Bõsárkány, Ady E. u.
13. Munkaidõben: 06-30610-3850, www.rbfnyilaszarokft.hu;

Akciós mûanyag hõszigetelt 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.
Bõsárkány, Ady E. u. 13. Munkaidõben: 06-30-610-3850,
www.rbfnyilaszarokft.hu;
Akciós-garázskapu, bukórendszerû, NOVUM márkájú,
fehér színben, vadonatújan
1 év garanciával 240x200as, 240x210-es és 250x200as méretben 79.900 Ft/db.
Bõsárkány, Ady E. u. 13. Munkaidõben: 06-30-610-3850,
www.rbfnyilaszarokft.hu;
Mosógépét, villany és gáztûzhelyét ingyen elszállítom, ha
már nincs szüksége rá. Tel.:
06-30-947-8414
Használt könyveket, porcelánokat, horgászfelszereléseket,
illetve hagyatékot vásárolok.
Házkitakarítást vállalok. Érd.:
06-20-281-4302
Rossz mosógépét, illetve könyveket, hanglemezeket ingyen elszállítom. Érd.:
06-20-916-9800
Esküvői ruhák eladók. 15.000
Ft/db. Érd.: 06-30-465-9197
2 db keverő eladó Győrben.
Érd.: 06-30-465-9197
Fűnyírók, rotációs kapák,
elektromos és benzinesek
eladók. Érd.: Mosonmagyaróvár, Úttörő út 20.
RAKLAPFELVÁSÁRLÁS! Tel.:
06-30-594-62-26
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Kőművest keresek másodállásba, beugrósnak. Érd.:
06-30-9366-930
Építőipari cég fiatal kőművest
keres, kiemelt bérezéssel.
Alvállalkozók jelentkezését is
várjuk! Tel.: 06-20-417-57-57
Dunaszigeti telephellyel rendelkező cég „C”, „E” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező gépkocsivezetőt és
nehézgépkezelőt keres. Érd.:
06-30-956-9001
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
Szobafestőt, gipszkartonozót
azonnali kezdéssel felveszek.
Tel.: 06-30-262-2008

2018. március 31.

Mosonmagyaróvári vegyipari
cég keres munkaerőt csomagolói munkakörbe két műszakos munkarendbe. Targoncavezetői jogosítvány előny. Pótlékolt alapbér: 1400 Ft/óra,
betanulás után elérhető bér:
2000 Ft/óra. Érdeklődni munkanapokon 6-14 óra között a
+36-20-985-4190-es mobilszámon lehet.
Mosonmagyaróvári vegyipari cég keres férfi targoncavezetőt két műszakos munkarendbe, gyakorlattal (kamionrakás). Pótlékolt alapbér: 1500
Ft/óra, betanulás után elérhető bér: 2100 Ft/óra. Érdeklődni munkanapokon 6-14 óra
között a +36-20-985-4190es mobilszámon lehet.
Építőipari cég szakképzett, gyakorlattal rendelkező
kőműveseket keres, belföldi
és külföldi munkára, kiemelt
kereseti lehetőséggel! Érd.:
06-20-427-3700

Traktorost keresünk Várbalog
és környékén. Kiemelt fizetéssel! Tel.: 06-30-969-0910
Férfi és női munkaerőt kertészetbe felveszünk. Házaspár is jelentkezhet, szállás
megoldott. Nyugdíjasok, akár
részmunkaidős beosztásban
is! Érd.: 06-20-325-9920
Kerti munkához értő és szerető mosonmagyaróvári nyugdíjas FÉRFI munkaerőt keresek, rendszeres kerti munkához. Tel.: 06-20-368-8078
Szakácsot és konyhalányt felveszek mosonmagyaróvári étterembe. Érd.: 06-30-2160-594
Mosonmagyaróvári
építőipari cég kőművest felvesz,
akár pályakezdőt is. Tel.:
06-20-2216-701
Mosonmagyaróvári üzembe segédmunkásokat felveszünk azonnali belépéssel, kiemelt fizetéssel. Érd.:
06-20-977-4302

Mosonmagyaróvári büfébe keresünk konyhai munkában jártas kollégát, hamburgerek és frissensültek készítésére, teljes- és részmunkaidőre. Érd.: 06-70-588-6252
Suchen
Reinigungskraft
für Gasthaus und Fremdenzimmer 4 Arbeitenstag/WO.
Bewerbung unter der Telefonnummert +43-676-9203758 oder +43-214-421630
NEUDORFI üzletbe (Neudorf Bei Parndorf) keresek
bővítés céljából masszőr és
műkörmös vállalkozót. Érd.:
+36-70-327-1851
SIGNORA szépségszalonba keresek kozmetikust,
pedikűrös-manikűrös
és
fodrász alkalmazottat. Tel.:
06-70-417-9908
Mosonmagyaróvári munkahelyre részmunkaidős takarítónőt keresek. Nyugdíjasok
jelentkezését is várom! Tel.:
06-30-682-4084

Mosonmagyaróvári vegyipari
cég keres lakatost karbantartáshoz egy műszakos munkarendbe. Elérhető bér: 1900 Ft/
óra. Érdeklődni munkanapokon 6-14 óra között a +3630-995-4382-es mobilszámon lehet.
Sofőrt keresünk nemzetközi ponyvás nyerges szerelvényre. Jelentkezés: Triberg Kft. Mosonmagyaróvár,
0620/322-5774; job@triberg.hu
Középkorú nő ápolási munkát
vállalna Ausztriában, gyakorlattal, akár helyettesítést is!
Érd.: 06-70-934-3545
Pizza étterem diszpécsert, valamint hétvégén
beugrós futárt keres. Érd.:
06-70-770-1319
Mosonmagyaróvári gumiszerviz gumiszerelõ munkatársat keres. Autószerelésben való jártasság elõnyt
jelent. Tel.: 06-70-331-2647
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Pozsgai Hidraulika Kft.
Mosonmagyaróváron felvételre keres géplakatost, szerkezetlakatost, mezőgazdasági
gépszerelőt, hajtott szerszámos CNC esztergára, 3 tengelyes marógépre, illetve hagyományos forgácsoló gépekre,
forgácsoló szakembereket.
Pályakezdők jelentkezését is
várjuk! Amit kínálunk: Folyamatos képzési lehetőség, útiköltség térítés, Cafeteria, teljesítményarányos bérezés.
Jelentkezni:
allas@pozsgaihidraulika.com; 70/3358997 (szerelő), 70/336-6149
(forgácsoló).
Gyakorlattal
rendelkező
takarítónőt felveszünk Jánossomorjára, 2 műszakba, nettó 150.000 Ft bérrel. Érd.:
06-70-375-7870
Mosonmagyaróvári üzemi büfébe részmunkaidőse
eladó jelentkezőt keresünk.
Érd.: 06-30-525-4748
Hédervári Lovasklub gyakorlott, állatszerető lovászt
keres azonnali kezdéssel.
Érd.: 06-30-630-4471, info@
hedervarilovasklub.hu

Pozsgai Hidraulika Kft. irodai kisegítőt keres vevőszolgálati és adminisztratív feladatok ellátására. Elvárások:
Word, Excel ismerete, B-kategóriás jogosítvány, autóvezetésben jártasság, jó problémamegoldó készség, felelősségtudat. Diákok, vagy nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.
Érd: allas@pozsgaihidraulika.
com; 70/336-1478.
Gépi forgácsoló tanuló mellé
keresek szakmai tantárgyak
korrepetálására gépészetben jártas gyakorlati tanárt.
Akár heti több alkalomra. Érd:
20/460-2916
Szobaasszonyt mosonmagyaróvári Simbad hotelbe
délelõttös munkabeosztással felveszünk. Érd.: délelõttönként telefonon: 06-30646-2520, vagy délelõttönként személyesen a helyszínen: Mosonmagyaróvár, Kolbai u. 4. a Malomszer üzletház mellett.
Ausztriai munkalehetőség.
Reklámanyag terjesztésére munkatársakat keresünk.
Érd.: 06-70-386-5240

„C” jogosítvánnyal rendelkezõ
mosonmagyaróvári vagy környéki sofõrt keresek nemzetközi munkára, 12 tonnás
autóra, kiemelt fizetéssel.
Érd.: 06-30-9749-374
Ruhacsomagolásra munkatársakat keresünk egymûszakos munkarendbe mosonmagyaróvári munkahelyre.
Pályakezdõk és nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk. Tel.:
06-20-360-7510
Portás állásra munkatársakat keresünk Mosonmagyaróvár és környékérõl. Tel.:
06-20-360-7510
Csomagolókat keresünk 8
órás munkarendben Mosonmagyaróvár és környékérõl.
Pályakezdõk és nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk! Érd.:
06-20-360-7510
Üzemi konyhára szakács
jelentkezőt keresünk Mosonmagyaróvárra. Jelentkezés:
06-30-525-4748
Mosonmagyaróvári Sportcsarnok büfébe eladót és
kisegítőt keresünk. Jelentkezni lehte: 06-30-688-4572

Bolti eladó, boltvezető, szakács, cukrász, pincér, vendéglátásszervező, vendéglátó
üzletvezető, vendéglátó eladó,
aranykalászos gazda OKJ
tanfolyam. Érd.: 06-70-6374750, wwwminervakft..hu
(E-000909/2014/A001-A011)
Táskaboltunkba (Mosonmagyaróvár, Tesco Üzletsor, Táska-pénztárca pavilon) lehetőleg nyugdíjas eladót felveszünk. Beosztás: 2 munkanap
- 2 szabadnap váltakozásával. Bér: 150.000 Ft nettó bér.
Jelentkezés: info@bagus.hu
vagy tel.: 06-70-5800-252
Mosonmagyaróvári munkára keresünk betanított munkásokat. Kiemelt bér. Érd.:
+36-20-440-8355
Vetőmagüzem szakmunkára targoncavezetői engedéllyel rendelkező munkatársat keresünk. Betanítás
biztosított. Versenyképes
bérezés, jó kollektíva, stabil munkahely. Elérhetőségünk: 06-20-253-9421
Büfébe reggeli vagy esti 2-3
órára takarítót keresünk. Érd.:
06-20-9954-944

Ingatlaniroda alkalmazottat keres fő vagy másodállásban (alapbér + jutalék). Érd.:
06-30-650-6088
Betanított dolgozókat keresünk megnövekedett gyártásunkba, havi átlag kereset
nettó 180-200.000 Ft. Szállást, utazást, munkába járást
biztosítunk. Győr, mosonmagyaróvári munkahelyünkre.
Érd.: 06-70-639-9920
Nincs munkád? Nem dolgozol? Betanított munkakörbe
keresünk kollégákat sopronkövesdi és ajkai munkahelyre. Ingyenes szállással, utazási költségtérítéssel, nettó
170.000 Ft havi jövedelemmel, cafeteria, előleg, bejelentett munkaviszony, albérlet támogatás, 6 hónap után
hűségjutalommal. Hosszú távú
munkalehetőség, kiváló munkakörnyezet. Feltétel: 8 általános iskolai végzettség. Érd.:
06-70-315-8492
Építőipari munkákban jártas segédmunkást keresek
villanyszerelő kollégák mellé kiemelt bérezéssel. Érd.:
06-20-2006-016
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Rendezvénysátra építésére
szak- és fizikai munkára keresünk 18-50 közötti munkavállalókat. Feltétel: B kategóriás
jogosítvány. Előny: C, F kat.
jogosítvány, építőipari végzettség. Magas kereseti lehetőség. Alkalmi munkavállalók
jelentkezését is várjuk. Érd.:
06-20-9718-495
Kézilány munkakörbe keresünk megbízható munkatársat
a mosonmagyaróvári Gaben
Étterembe. Vidám csapat,
kedvező beosztás és bérezés.
Jelentkezés: 06-30-688-4572
Ausztriába kőművest és
segédmunkást keresek. Érd.:
06-20-437-4185, esti órákban vagy hétvégén
Csőszerelőt vagy csőszerelésben jártas segédmunkást keresek. Érd.:
06-30-538-1958
Lángossütőbe kisegítőt keresek szombati piacnapokra.
Érd.: 06-20-436-6484
Hegyeshalomba a Böbe
Büfébe pultost keresünk. Érd.:
06-30-3842-568
Villanszerelő Kft. szakmai
ismerettel rendelkező kollégát
keres épületvillamossági feladatok betöltésére. Kiemelt
bérezés, egyéb juttatások.
Érd.: 06-20-2006-016
Mosonmagyaróvári vigadó sörözö föállású kolleginát
keres.Érd;06/30/217-5317
Grande
Pizzéria
pultos hölgyet felvesz. Érd.:
06-20-4444-301
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Mosonmagyaróvári vigadó sörözö D corner kávézó péntek szombat estére
kisegítö kollégát keres .Diákok jelentkezését is várjuk..
Érd;06/30/217-5317
Építőipari cég fiatal kőművest és segédmunkást kers
kiemelt bérezéssel. Alvállalkozók jelentkezését is várjuk!
Érd.: 06-20-417-5757
Mosonmagyaróvári étterembe tiszta, munkájára igényes
konyhai kisegítőt azonnali kezdéssel felveszünk. Érd.:
06-70-940-9383
Kertépítésben, kertfenntartásban jártas, megbízható
munkatársat keresünk. Érd.:
06-30-9943-468
Mosonmagyaróvári élelmiszerboltba kisegítő nyugdíjas hölgyet keresek. Érd.:
06-70-625-9054
Bútorasztalos szakmunkást
keres jánossomorjai asztalosipari vállalkozás. Munkájára igényes, megbízható munkatárs jelentkezését
várjuk. Bérezés megegyezés
szerint. Igény esetén szállás, útiköltség térítés. Érd.:
Fettik Lajos, +36-30-2262559, fettikbutor@gmail.com
Mosonmagyaróvári pizzeriába futárt és szakácsot felveszünk. Szakképesítés nem feltétel. Érd.: 06-70-770-1319
Mosonmagyaróvári botlba
eladó kolléganőt keresünk.
Pályakezdő is lehet. Érd.:
06-20-366-7801

Fredy Barbershopba végzős
fió vagy lány fodrász alkalmazottat keresek. Oktatás Barber
képzéssel! Érd.: 06-70-3128985, 06-70-408-5162
Rajkai határon lévő irodánkba keresünk értékesítő kollégát. Feladatai: autópálya
matrica és útdíj értékesítés, valamint valutaváltás.
Fényképes önéletrajzokat a
bbaznai@gmail.com e-mail
címre várjuk.
1 fő térségi családsegítő (napi
8 órás, határozott idejű kinevezéssel) Lébény és Mosonszentmiklós településekre.
Az állás betöltéséhez felsőfokú szociális végzettség szükséges. Bérezés a KJT. szabályai szerint történik. Jelentkezni: csskmovar@szocmkt.hu. Levélben: Család- és
Gyermekjóléti Központ, 9200
Msoonmagyaróvár, Vasutas u. 10. További információ
kérhető a 06-20-4971-180
telefonszámon.
Mosonudvari munkahelyre, munkájára igényes, gyakorlattal rendelkező asztalos szakmunkást felveszünk,
kiemelkedő kereseti lehetőséggel. Szállást biztosítunk.
Érd. 06-20-960-8022, munkaidőben 7-15 óráig
Hegesztéshez is értő lakatost,
szerkezetlakatost keresek
mosonmagyaróvári munkahelyre. Érd.: 06-30-811-4727
Grande Pizzéria gyakorlattal
rendelkező szakácsot felvesz.
Érd.: 06-20-4444-301

Panoráma Kávéház Mosonmagyaróváron
délutáni elfoglaltsággal felszolgálót keres áprilistól. Érd.:
06-70-413-9255
Alibi büfé ételbárba munkájára igényes pultos hölgyet
kiemelt bérezéssel felveszünk. Érd.: 06-20-402-3431
Masszázsszalonba keresek vendégkörrel rendelkező
masszőr vállalkozó munkatársat Mosonmagyaróvárra. Érd.:
06-30-347-2362
Gépészeti cég csőszerelőt és
segédmunkást keres hosszú
távra, lehet 1-2 nap is. Érd.:
06-20-467-8784
Csapatunk további bővítéséhez kertész szakembert, gyakorlott segédmunkást keresünk. Köszönjük jelentkezését! Érd.: 06-20-226-1218
Kőművest és építőipari
segédmunkást keres mosonmagyaróvári kisvállalkozás.
Érd.: 06-30-2046-929
Mosonmagyaróvári Halászkert vendéglőbe konyhai
kisegítőt felveszünk. Érd.:
06-20-458-0857

Grande Pizzéria hétvégére beugrós pizza-szakácsot
keres. Érd.: 06-20-4444-301
Gondnokot keresünk hegyeshalmi telephelyre ottlakással
a lakás térítésmentesen biztosított. További információ az alábbi telefonszámon:
06-20-550-68-58
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