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INGATLAN
Mosonmagyaróváron, Lajta
lakókertben 69 m2-es, 4 szobás
sorházi lakás, 25 m2-es teras�szal, 153 m2-es kerttel, kulcsrakészen eladó. Várható átadás:
július 31. Tel.: 06-20-261-6442
Mosonmagyaróváron, Lajta
lakókertben eladó egy 68 m2-es,
3 szobás sorházi lakás, 14 m2-es
terasszal és 50 m2-es kerttel,
kulcsrakészen. Várható átadás:
július 31. Tel.: 06-20-261-6442
Mosonmagyaróváron eladó a
Lajta lakókertben 3 szobás, 50
m2-es sorházi lakás, 18 m2-es
terasszal, 59 m2-es kerttel,
kulcsrakészen. Várható átadás:
július 31. Tel.: 06-20-261-6442
Eladó 78 m2-es sorház lakás
a Lajta lakókertben 4 szobával
és 487 m2-es kerttel. Az ingatlanhoz tartozik egy medence.
Várható átadás: július 31. Tel.:
06-20-261-6442
Mosonmagyaróváron 57 m2-es
társasházi téglalakás kertkapcsolattal eladó. Iá: 23.900.000
Ft. Érd.: 06-70-280-3669
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Hegyeshalomban családi ház
nagy telekkel eladó. Iá: 16,9
MFt. Érd.: 06-30-268-6464
Figyelem! Eladó a városközpontban iskola, óvoda közelében 84 m2-es családi ház, 16
m2-es terasszal és 400 m2-es
kerttel. Értékegyeztetéssel
városközponti panelt beszámítunk! Tel.: 06-20-553-7213
Bauhaus típusú 2 szintes családi ház gazdasági épületekkel
68 MFt-ért eladó. (Költözhető).
Érd.: 06-70-511-3399
Figyelem! Csendes, nyugodt
környéken eladó 84 m2-es családi ház, 16 m2-es terasszal,
amihez 400 m2-es kert tartozik.
Panelt beszámítok, értékegyeztetéssel. Tel.: 06-20-552-8312
Levélen újszerű, 80 m2-es
ikerházi lakás saját telekkel
eladó. Iá: 27.500.000 Ft. Érd.:
06-20-661-5780
Lajta lakóparkban 2017-ben
épült 40 m2 háló, nappali + 12
m2 erkély, teljes berendezéssel,
gépesítve eladó. Iá: 26.990.000
Ft. Érd.: 06-70-280-3669

Mosonmagyaróváron az ALDI
közelében új építésű lakások
leköthetők; 39 m2 - 60 m2-ig. A
lakások 2-3 szobával, kerttel,
vagy terasszal rendelkeznek.
Érd.: 06-20-553-7213
Hegyeshalomban eladó felújított 110 m2-es családi ház, 1148
m2-es telekkel. Ár: 28.400.000
Ft. Érd.: 06-70-636-9509
Mosonmagyaróváron a YISK
közelében 39 m2 - 60 m2-es
lakások kerülnek értékesítésre terasszal, vagy kerttel.
Igény esetén a lakások kulcsrakész állapotban is kérhetők.
Érd.: 06-20-552-8312
Dunaremetén eladó 60 m2-es, 3
szobás családi ház, 1400 m2-es
telekkel. Ár: 16.500.000 Ft. Érd.:
06-70-636-9509
Városközpontban most épülő 5 szintes, liftes társasházban lakások 38 m2-től 61 m2-ig
leköthetők. Minden lakáshoz
terasz, illetve saját parkoló
tartozik. Átadás fűtés készen
történik. Ár: 15,6 MFt-tól – 22,2
MFt-ig. Tel.: 06-20-329-6564

Városközpontban 2002-ben
épült téglaépítésű társasházban eladó egy III. emeleti, 2 szintes, 110 m2-es, 3 szoba+nappalis, klimatizált igényes lakás, 25
m2-es terasszal. Ár: 28,99 MFt.
Érd.: 06-20-329-6564
Karácsonyi átadással, kis
kertkapcsolattal 51 m2-es
földszinti lakás eladó. Érd.:
06-70-511-3399
2 db különböző méretű, részben
felújított panellakás eladó. Érd.:
06-70-511-3399
Móra ltp-en 49 m2-es lakás 1,5
m2-es terasszal eladó. Iá: 15,9
MFt. Tel.: 06-30-268-6464
Levélen ikerház építésére alkalmas építési telek
eladó 8.800.000 Ft-ért. Érd.:
06-70-511-3399
Rendkívül elegáns 2 szintes
lakóépület rejtőzködő utcában 98 MFt-ért eladó. Érd.:
06-70-511-3399
Mosonmagyaróváron a városközpontban garázst vásárolnánk. Tel.: 06-30-834-3355

Malomdűlőben 120 m2-es szerkezetkész családi ház eladó, 776
m2-es telekkel. Iá: 36.800.000
Ft. Érd.: 06-20-661-5780
Lébényben családi ház 2 szobás, 83 m2-es, villany, víz van,
komfort nélküli, 600 m2-es telken eladó. Ár: 8,5 MFt. Tel.:
+36-30-9459-113
Mosonmagyaróváron családi ház zöldövezeti, kétgenerációs, 150 m2 lakterületű, teljes infrastruktúrás, 1136 m2
telken eladó. Ár: 38 MFt. Tel.:
0036-30-9459-113
Mosonmagyaróváron a Széchenyi ltp-en teljesen felújított
IV. emeleti garzonlakás eladó,
azonnali költözéssel! Tel.:
06-30-834-3355
Eladó Mosonmagyaróváron, a
Móra ltp-en egy 4. emeleti bútorozott, erkélyes panellakás. Iá:
16,3 MFt. Érd.: 06-30-9120-884
Mosonmagyaróváron a SUN
lakóparkban 52 m2-es tetőteres lakás eladó. További info:
06-30-410-2299,
viberen
hívjanak!
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A városközpontban, most épülő 5 szintes, liftes társasházban
I. emeleti, 39 m2-es, 2 szobás,
erkélyes, fűtés kész lakás leköthető, saját parkolóval. Ár: 15,85
MFt. Tel.: 06-20-329-6564
A városközpontban, most épülő, 5 szintes, liftes társasházban,
I. emeleti, 47 m2-es, 3 szobás,
erkélyes, fűtés kész lakás leköthető, saját parkolóval. Ár: 17,4
MFt. Tel.: 06-20-329-6564
Feketeerdőn, 120 m2-es megkezdett családi ház (alap+lábazat) építkezés eladó. CSOK+ÁFA vt! Ár: 15.780.000 Ft. Érd.:
06-20-9505-860
Budapesti lakást vásárolnék
sürgősen saját részre, készpénzért azonnal! Magánszemély! Tel.: 06-20-911-1411
Eladó panellakást keresek 18
MFt-ig Mosonmagyaróváron!
Tel.: 06-30-210-87-42
Liget lakóparkban 72 m2-es új
építésű fűtés-kész ikerház, saját
kerttel eladó. Iá: 31.000.000 Ft.
Érd.: 06-30-210-87-42
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Utolsó kis lakások! 36 m2-es
új építésű, erkélyes garzonlakás a felüljáró környékén eladó. Ár: 13.000.000 Ft.
Érd.:06-30-377-53-18
Esztétikusan felújított téglalakás a városközpontban
eladó. Iá: 21.900.000 Ft. Érd.:
06-30-210-87-42
KIVÁLÓ BEFEKTETÉS! Hegyeshalomban földszinti, kertkapcsolatos, 30 m2-es garzonlakás
áprilisi átadással eladó! Tel.:
06-30-377-53-18
Mosonmagyaróváron 3 szintes,
felújítandó társasház eladó. Tel.:
06-70-430-2181
Mosonmagyaróváron a Lajtától 100 méterre kiváló állapotú, bővíthető családi ház
350 m2-es telken eladó. Érd.:
06-20-226-9427
Eladó Mosonmagyaróváron a
felüljáró közelében 110 m2-es,
új építésű, gázfűtéses, azonnal költözhető családi ház, 400
m2-es telekkel. Ár: 39,5 MFt.
Tel.: 06-30-9366-930

Mosonmagyaróváron családi ház, tulajdonostól eladó. Ár:
26 MFt. Érd.: 06-30-599-8066
Tulajdonostól 1. emeleti társasházi lakás Mosonmagyaróváron
eladó. Tartozik hozzá: garázs,
pince, kert. Iá: 21,5 MFt. Érd.:
06-30-599-8066
Máriakálnokon 900 m2-es közművesített építési telek eladó.
Érd.: 06-30-366-1116
Mosonmagyaróváron a Lajta lakóparkban tulajdonostól eladó egy 2003-as építésű, igényes 56 m2-es, teraszos
téglalakás, kedvező áron. Tel.:
06-30-630-7328
Mosonmagyaróváron a Napsugár lakóparkban igényesen berendezett 51,3 m2 + 4
m2-es erkélyes társasházi lakás
eladó, saját parkolóval. Érd.:
06-30-488-1866
Tulajdonostól eladó családi
ház 510 m2-es telken, 3 szobás, azonnal beköltözhető, lakható rész: 90 m2. Tel.: 06-3630-853-6651 (egész nap)

Mosonmagyaróváron, Fertősoron vegyes övezeti besorolású 1952 m2-es építési telek
eladó. Ár: 22 MFt + Áfa. Érd.:
+36-70-583-2130
Mosonmagyaróváron a Kossuth Lajos úton 80 m2-es családi ház, 1094 m2-es telken eladó.
Érd.: 06-20-933-2927
Mosonmagyaróváron a városközpontban 49 m2-es, 4. emeleti, szigetelt, műanyag ablakos
panel alacsony rezsivel, külön
pincével eladó. Ár: 16 MFt. Érd.:
06-30-584-5370
Mosonmagyaróváron
100
m2-es, 2 szoba-amerikai konyhás, központi fűtéses családi
ház, 980 m2-es telken eladó. Iá:
38.000.000 Ft. Érd.: 06-30-2175317, 06-30-994-8895
Belvárosi 35 m2-es tetőtéri lakás
eladó. Iá: 14,5 MFt. Érd.: 06-30217-5317, 06-30-994-8895
KIADÓ
Családi háznál különálló kis ház
kiadó. Érd.: 06-20-352-7641

HALÁSZIN, Dunához közeli,
külön-bejáratú szoba, konyha,
fürdőszoba, gardróbos, gázfűtéses lakásomat fiatal párnak,
vagy két megbízható fiatalnak
február 1-jétől kiadnám. A teljesen berendezett lakásba várom
leinformálható, hosszú távra
lakást kereső bérlőket. A lakás,
bérleti díja: 70.000 Ft/hó lakbér
+ 50.000 Ft/hó rezsi. Érdeklődni
a 06-70-268-4551-es telefonszámon lehet.
Kiserdő úti lakóházban lakás
1-2 fő részére kiadó, ugyanott mélygarázs bérelhető. Érd.:
06-30-9973-395
Jánossomorja forgalmas központi városrészén jelenleg felújítás alatt álló üzlethelyiség
kiadó! Egyeztetés alapján igény
szerint alakítható különböző
üzleti tevékenységeknek! Érd.:
06-70-415-3101
Mini-garzon heti, havi vagy
hosszú távra üzletembereknek
a Termál Hotelben kiadó. Érd.:
06-30-9973-395
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Mosonmagyaróváron városközponthoz közel 25 m2-es
aknás garázs kiadó, akár
raktározási célra is. Tel.:
06-30-462-7051
Károly u. 74. sz. alatt bútorozott,
2 szobás, erkélyes lakás tárolóval kiadó. Újonnan renovált. Ár:
110.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó
kaució. Érd.: 06-20-942-1728
Mosonmagyaróváron a Nap
utcában 50 m2-es, 1,5 szobás
lakás kiadó. Kisállat kizárva! Iá:
80.000 Ft + rezsi + 1 havi kaució. Érd.: 06-30-9279-289
Mosonmagyaróváron a Nap
utcában 50 m2-es helyiség
irodának kiadó. Iá: 80.000 Ft
+ rezsi + 1 havi kaució. Érd.:
06-30-9279-289
Szoba kiadó gázfűtéses lakásban 1 nemdohányzó, megbízható, rendszerető személynek.
Tel.: 06-20-223-5815
Mosonmagyaróváron berendezett garzonlakás hosszútávra kiadó. Érd.: 06-30-2929-632
Origó lakóparkban 38 m2-es
lakás, félig bútorozva, teras�szal + parkolóval hosszútávra kiadó. 2 hó kaució szükséges. Gyermek, kisállat, dohányzás kizárt! Tel.: 06-30-434-6874

Egy- és kétszemélyes, igényesen felújított és berendezett szobák hosszútávra kiadók. Csendes, nyugodt környezet, a várostól 1,5 km-re. Zárt parkoló, a
kapuban buszmegálló, bicikliút
a városig, illetve Rajkáig. Mosási és főzési lehetőség. A szobában: zuhanyzó, WC, tv, internet.
Érd.: 06-70-935-6040
Mosonmagyaróváron teljesen felújított, gázfűtéses, részben bútorozott családi ház melléképülettel, pincével, kiskerttel
kiadó, a Termállal szemben. Ár:
160.000 Ft/hó + rezsi + kaució.
Tel.: 06-30-9366-930
Mosonmagyaróváron családi ház tetőterében 80 m2-es
berendezett lakás (2 háló, konyha, nappali, fürdő, WC) + garázs
2 fő részére kiadó. Ár: 120.000
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. Tel.:
06-20-971-9091
Garzon kiadó! Gáz- és cserépkályhafűtéssel, max. 2 fő
részére. Gyermek, állat, füst
kizáró ok! 2 hó kaució! Érd.:
06-70-5656-536
Mosonmagyaróváron belváros
közeli családi házban bútorozott
szoba 1 fő részére kiadó. Ár:
55.000 Ft rezsivel együtt + 1 hó
kaució. Tel.: 06-70-261-5741

Mosonmagyaróváron a Szent
István király út 115. /Mosoni
piac és kápolna melletti főúti
sarokház/ üzlethelyiség 2019.
január 01-jétől kiadó. Tel.:
06-20-368-8078
Mosonmagyaróváron a városközpontban, 10 emeletes házban 3 szobás, 55 m2-es bútorozott lakás hosszú távra albérletbe kiadó. 2 hónap kaució szükséges! Érd.: 06-30-936-6261
Telephely kiadó Mosonmagyaróváron 500 m2-es telken 2 db 22 m2-es garázzsal,
1 db 30 m2-es tárolóval. Közel
az autópálya lejáróhoz. Tel.:
06-70-229-8134
Egyszobás, 40 m2-es összkomfortos, bútorozott lakás
2 fő részére kiadó. Tel.:
06-30-733-5051

Munkásszállás 4 fő részére
kiadó Hegyeshalomban. Tel.:
06-30-3500-652
Irodák kiadók Mosonmagyaróváron; 65, 35, 20 m2-esek mosdókkal és 16 m2-es étkezővel, zárt
udvarban, térkövezett parkolókkal. Érd.: 06-30-4747-116
Raktárak, műhelyek kiadóak Mosonmagyaróváron. Érd.:
06-70-583-2130 (8.00-15.00
óráig)
Erkel Ferenc út 10. szám alatti irodaházban 19 m2-es és 38
m2-es irodák kiadók, valamint
termék-rendezvények lebonyolítására igénybe vehetők! Tel.:
06-30-936-77-46
Mosonmagyaróváron nagyméretű lakás kiadó. Számlaképes!
Tel.: 06-30-426-0017

Mosonmagyaróváron a Magyar
utca sétálóutcájának központi helyén utcafronti, kirakatos, 38 m2-es üzlet kiadó. Tel.:
+36-30-345-1497
Mosonmagyaróvár belvárosi
részén 36 m2-es lakás erkél�lyel, saját belső parkolóval kiadó.
Ár: 90.000 Ft/hó + rezsi + kaució. Érd.: 06-30-474-9547
Mosonyi Mihály utcai garázssoron garázs kiadó. Iá: 15.000 Ft/
hó. Érd.: 06-20-9437-219
Bérlőtársat keresek, dolgozó hölgy személyében 3
szobás panellakásba. Tel.:
06-30-975-2842
Mosonmagyaróváron, Malomszeren 40 m2-es lakás kiadó. Iá:
85.000 Ft + rezsi + 2 havi kaució. Érd.: 06-20-9107-897
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JÁRMŰ
Nagyméretű utánfutó folyamatosan bérelhető. Mosonmagyaróvár, Károly u. 34/b. (víztoronynál). Tel.: +36-30-9390-169
Személy- és teherautó km megkötés nélkül bérelhető. Érd.:
06-30-682-4084
Személygépkocsi bérelhető, akár kaució és km megkötés nélkül is, 5000 Ft/naptól, Mosonmagyaróvár. Tel.:
06-70-394-8852
Utánfutó bérelhető 3500 Ft/nap,
Mosonmagyaróvár. Érd.: 06-70394-8852, 06-96-821-173
Megkímélt állapotú, rendszeresen szervizelt 1,6 dízel
Ford Focus, 2012-es, hölgy
tulajdonostól eladó. Érd.:
06-30-549-85-85
SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, napellenzők, szúnyoghálók, harmonikaajtók, stb. kedvezménnyel, garanciával, rövid
határidővel mosonmagyaróvári
szakembertől, 17 éves tapasztalattal. Kérjen ingyenes árajánlatot! Vidéken is! Tel.: +36-302350-927, Horváth Attila, www.
redonyosattila.hu
Költöztetést, áruszállítást vállalok belföldi és nemzetközi
viszonylatban is, kedvező árakkal! Tel.: 06-20-360-6197
Kádfényezés beépített állapotban, garanciával! Érd.:
06-20-92-62-060

2019. január 25.

Régi kapuk, kerítések felújítása,
újak készítése, lakatos munkák,
költségkímélő megoldások. Érd.:
+36-20-97-58-521
Hagyományos OVISÚSZÁS a
Móra Ferenc Általános Iskolában. Kedd: 17.00-18.00 óráig.
Középsős és nagycsoportos
ovisokat várunk! Tel.: 06-30479-1679, 06-30-268-7808
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 mellet). Tel.: 96/215-808
REDŐNYJÁRAT indul hétvégenként Mosonmagyaróvárra
és környékére! Redőnyök, szúnyoghálók 10 – 20 % engedménnyel! A hónap végéig tavalyi áron! Hőszigetelt alumínium
redőnyök, reluxák, pliszék, szalagfüggönyök, napellenzők, sávrolók. Kérjen ingyenes helyszíni árajánlatot! Minőségi árnyékolót 48 éves megbízható cégtől. HÉRICS LÁSZLÓ, Kapuvár,
Pozsonyi u. 90. Tel.: 06-96-242655, 06-30-204-0-205, www.
hericsredony.hu
Veszélyes fák kivágását vállaljuk! Épületek közé nőtt fák biztonságos kivágását, megdőlt,
veszélyessé vált fák biztonságos
lebontását vállaljuk Mosonmagyaróváron és 40 km-es körzetében. Hívjon bizalommal! Hétvégén is! Tel.: 06-20-3254-252
Takarítást, vasalást vállalok.
Ich übernehme das Bügeln und
Putzen. Érd.: +36-70-612-2279

Szőnyegtisztítás
felsőfokon, garanciával! Ipari vegytisztítás, portalanítás, atkátlanítás, ingyenes szállítás! Tel.:
06-20-447-2726
SZERETNÉ VISSZANYERNI LELKI EGYENSÚLYÁT? VAN MEGOLDÁS! SEGÍTŐ BESZÉLGETÉS,
Dr. Vajda Katalin mentálhigiénés szakember. Tel.: 06-20588-7270, www.segitobeszelgetes.hu
Dugulás elhárítás, bontás nélkül! Minőségi munka garanciával! Tel.: 06-20-426-0222 Hétvégén is!
Villanyszerelés! Csengő javítástól villamos felújításig számíthat rám! Szabó János:
06-30-99-300-48
Fakivágást és visszavágást,
tuskómarást vállalok Mosonmagyaróváron és 40 km-es körzetében. Hívjon bizalommal! Hétvégén is! Tel.: 06-20-3254-252
Tuskó és gyökérmarást vállalok
nehezen megközelíthető helyeken is Mosonmagyaróváron és
40 km-es körzetében. Hívjon
bizalommal! Hétvégén is! Tel.:
06-20-3254-252
Redőnyjavítást vállalok! Zsugonics. Tel.: 06-20-965-6515
Festést, kőműves munkát, burkolást, szigetelést, térkövezést,
lakások külső-belső felújítását vállalom, rövid határidővel!
Garanciával! Kis munka is munka! Tel.: 06-70-615-3039
Tuskó és gyökérmarást vállalok
nehezen megközelíthető helyeken is Mosonmagyaróváron és
40 km-es körzetében. Hívjon
bizalommal! Hétvégén is! Tel.:
06-20-3254-252

Fakivágást és visszavágást,
tuskómarást vállalok Mosonmagyaróváron és 40 km-es körzetében. Hívjon bizalommal! Hétvégén is! Tel.: 06-20-3254-252

Express bontás nélküli dugulás elhárítás Mosonmagyaróváron és vonzáskörzetében,
garanciával, hétvégén is! Tel.:
06-30-749-6098
Tetőszerkezet építése, javítása, szigetelése, tetőfedés,
bádogozás garanciával. Tel.:
06-30-226-4185
Lomtalanítást vállalnék, lakások, pincék ürítését, takarítását, megegyezés szerint. Tel.:
06-70-675-0654
Megrepedezett házak falainak
összepántolása, fal alászigetelés fűrésztechnikával, kőműves-, burkolómunkák vállalása.
Tel.: 06-20-435-3710
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
Cserépkályhák átrakása, tisztítása, javítása! Érd.: 06-20-3406640 Kellei Kornél

Mindig TV: 9 magyar csatorna digitális minőségben egyszeri kiépítési díjért, nincs havidíj. MINDIG TV EXTRA: egyszeri kiépítési díj + havidíj –további előfizetős csatornák. Részletekért hívjon! Szlovák tv csatornák vétele is megoldható analóg (magyar, szlovák, osztrák)
és digitális –DAB+(szlovák,
osztrák) rádióvétel kiépítése.
Tel.: 06-30-526-1558
Magyar nyelv és irodalomból fejlesztés. Érd.: 06-70-245-8690
Épületek belső - külső felújítása, karbantartása, takarítása, kőműves munkák, tetőjavítás, bádogos munka, tetőtisztítás, javítások, beázások elhárítása. Tel.: 06-30-730-9587
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglátás-szervező, Vendéglátó
üzletvezető, Vendéglátó Eladó,
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 06-70-637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011).
Cseréptetők, kémények javítását, tetőszigetelést, bádogos
munkákat, tetőfedést, ereszcsatornázást, építőipari munkákat,
beázások megszüntetését vállaljuk. Tel.: 06-30-379-9913
PATAKI GÁBOR. Villanyszerelést
vállalok! Érd.: 06-20-5964-039
Referenciával rendelkező építőipari vállalkozás családi házak
építését, külső-belső felújítását,
térkövezést, homlokzatszigetelést, garanciával vállalja. Tel.:
06-30-226-4185
Takarítás: házak, lakások, irodák, egyéb épületek takarítása!
Te.: 0-70-434-0125
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Nyílászárók szerelése, beállítása, javítása, zárak karbantartása, javítása. Érd.: HORVÁTH: 06-30-7473-213; KMETY:
06-30-319-2687
Festést, külső szigetelést, lakások külső-belső teljes körű felújítását vállaljuk rövid határidővel, versenyképes áron! Érd.:
06-20-418-8296

Redőnyjavítás!
Redőnyök,
szúnyoghálók. Ugyanitt reluxák, szalagfüggönyök. Rövid
határidővel! Érd.: HORVÁTH:
06-30-7473-213;
KMETY:
06-30-319-2687
Vadvédelmi és hagyományos kerítések építése, istállók,
boxok, beállók tervezése, építése. Tel.: 06-30-226-4185

GYORSVARRODA! A volt
MARY varrodás csajok új
helyen a Károly út 1-ben.
Tel.: 06-30-789-7710
EGYÉB
RAKLAPFELVÁSÁRLÁS! Tel.:
06-30-594-6226
BOLHAPIAC! A Pártok Háza
alatt! Év eleji akció a készlet erejéig! Minden bútor és
műszaki árura 20-30 %-os
árengedmény! Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 10. Nyitva: Cs-P-Sz: 9-17 óráig. Tel.:
06-20-5200-216
Száraz nyárfa és száraz akácfa konyhakészen rendelhető. EUTR: AA0351717. Tel.:
06-30-400-9597
Rossz mosógépét, villany- és
gáztűzhelyét ingyen elszállítom Mosonmagyaróváron belül.
Költöztetést is vállalok! Tel.:
06-30-9-478-414
Házvezetőnőt keresek, főzni jól
tudót, napi négy órára, nyugdíjast. Tel.: 06-30-416-1275

AKCIÓS üveges, fa bejárati ajtók
hőszigetelt üveggel, záró gumitömítéssel, kilinccsel, kulccsal,
98x208-as méret (egyszárnyas
kivitel) 64.900 Ft/db, valamint
138x208-as (kétszárnyas kivitel) 89.900 Ft/db. Munkaidőben: 06-30-610-38-50, www.
rbfnyilaszarokft.hu Bősárkány,
Ady Endre u. 13.
AKCIÓS műanyag, hőszigetelt
bejárati ajtók, 98x208-as méretűek, felül üvegbetéttel, 5 pontos biztonsági zárral, kilinccsel,
kulcsokkal, fehér színben, jobbos és balos kivitelben eladók.
Ár: 59.900 Ft/db. Munkaidőben: 06-30-610-38-50, www.
rbfnyilaszarokft.hu Bősárkány,
Ady Endre u. 13.
GARÁZSKAPU, bukó rendszerű, NOVUM márkájú, fehér színben, vadonatújan, 1 év garanciával, 240x200-as, 240x210-es
és 250x200-as méretben 79.900
Ft/db. Munkaidőben: 06-30-61038-50, www.rbfnyilaszarokft.hu
Bősárkány, Ady Endre u. 13.

Új, építkezésből megmaradt és
bontott nyílászárók nagy választékban, 600 db-os raktárkészletről azonnal vihetők! www.hasznlatablak.hu
4
méteres
kombinátor
eladó. Ár: 175.000 Ft. Érd.:
06-30-547-3295
Bőrös félsertés 690 Ft/kg áron,
igény szerint házhozszállítás!
Vasárnap minden sertéshús
999.- Ft. Házi májas és véres
hurka kapható. Vadhús rendelhető! Jánossomorja, Kereszt u.
22. Tel.: 06-30-400-9597
Antik, szép állapotú fogorvosi szék eladó. Iá: 150.000 Ft.
Érd.: 06-30-791-3190
Kiváló minőségű házi csirke
kapható, konyhakészen rendelhető. 9211. Feketeerdő, Ady
E. u. 13. Tel.: 06-96-960-003,
06-20-9120-102
Fa rönkhasító gép 18 tonnás
hidraulikus, 380 V-os, 14 A, 4
KW-os, egy méter, 4 felé hasít
– ipari kivitel – eladó. Tel.:
06-30-439-6320
Bontásból származó jó minőségű natúr forgácslap, MDF-lemez, faláda többféle méretben
eladó. Érd.: 06-20-9596-202
Mosonmagyaróvárhoz közeli 10 ló tartásához tanya fedett
körkarámmal bérbe adó, vagy
lovak bértartása. Tel.: 06-30852-9829, 06-30-300-8848
Figyelem! Vásárolok hagyatékot pincétől a padlásig. Bontószéket, gyalupadot, régi bútorokat, tollat, fateknőket, kis
és nagy mennyiségben vashulladékot, színesfémet. Érd.:
06-20-804-2771

10

Könnyű fizikai munkára hölgyek
és urak jelentkezését várjuk 3
műszakos munkára. Alapbér +
cafeteria + teljesítmény bonusz
+ hiányzási bonusz + céges
buszjárat + szállástámogatás.
További információ a: +36-30530-4014-es számon.
Éjszakai munkára (újság szállítás) „B” kat. jogosítvánnyal
sofőrt keresünk havi 10 alkalom, 0.30-3.00-ig, 4800 Ft/éj.
Német nyelvtudás előny. Érd.:
06-70-430-2330
Csinos, fiatal partnernőt keresek háztartásom karbantartására. Középkorú férfi vagyok. Érd.:
06-70-511-3399
Galéria étterembe pultost, felszolgálót felveszünk. Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 2. Tel.:
06-70-363-0052
1-2-3 műszakba érvényes targoncavezetői engedéllyel rendelkező munkatársakat keresünk. A végzettséget igazoló dokumentumokat, illetve az
önéletrajzokat a markus.a@
worldjob.hu címre várjuk.
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Mosonmagyaróváron Gondűző borozóba pultos hölgyet
keresek, februári kezdéssel. Tapasztalat előny. Érd.: a
borozóban, Szent István kir. u.
28, vagy 06-30-432-5768-as
telefonszámon.
Cukrászatba munkatársat keresünk. Tel.: 06-30-3767-283
Lakatos – hegesztő, esztergályos – marós állás karbantartói munkakörbe. Szállás,
utazás, 2 heti fizetés biztosítással, nettó: 300.000 Ft/hó.
Érd.: 06-30-489-5669 RAWSTEEL KFT.
Jánossomorjai takarítói munkára gyakorlattal rendelkező
Hölgyet keresünk. Napi 8 órás
munkavégzés, 12 nap/hó, 8
órás bejelentés, 90.000 Ft nettó bér. Tel.: +36-70-375-7870
(Gála1 Kft.)
Mosonmagyaróvári
zöldségboltba hajnal 04.00-tól
kb. 08.00-ig 1 fő férfi, rakodó munkatársat keresünk.
Nettó 1100 Ft/óra. Tel.:
06-70-258-7408

Magas kereseti lehetőséggel
férfiak jelentkezését várom szitakezelő és olvasztár pozícióba, mosonmagyaróvári munkahelyre. Jelentkezés a +3630-530-4028-as számon, vagy
személyesen: Mosonmagyaróvár, Palánk utca 1-ben.
Gyere és dolgozz Velünk! Autóipari multi keres betanított
munkakörbe biztonsági öv
összeszerelő kollégákat sopronkövesdi gyárába, 3 műszakos munkarendbe. A szállás
és bejárás megoldott. Kiemelkedő bér mellett 13. havi fizetését, prémiumot, cafeteriát,
bérelőleget is biztosítunk. Érd.:
06-70-600-9021 JOBmotive Kft.
Szeretne családias hangulatban
dolgozni 2 műszakban Mosonmagyaróvár mellett? Akkor hívja a +36-30-530-4028-as számot. Hölgyek részére ruhacsomagolói munkát kínálunk alapbér + 30.000 Ft cafeteria + teljesítmény bonusz céges buszjárattal. Önéletrajzokat a markus.a@
worldjob.hu címre várjuk.

Csatlakozz a csapatunkhoz!
Nyugat-magyarországi (Győr,
Mosonmagyaróvár és Sopron
környéki) autóipari és fémipari nagyvállalatok állásajánlataiból válogathatsz ((betanított lakatos, targoncás, CNC-s
hegesztő stb.), ahol kiemelt
bérezést, ingyenes szállást,
utazást, valamint bérelőleget
és hosszú távú munkát biztosítunk. Érdeklődni 8-20 óráig a 06-70-639-9920 számon.
JOBmotive Kft.
Kiemelkedő kereseti lehetőséggel keresek csőszerelőket és alvállalkozókat hosszú
távra. Tel.: 06-20-467-8784,
06-30-9-277-106
Győri fémipari partnerünkhöz
keresünk betanított munkás,
géplakatos, CNC-gépkezelő, autószerelő, villanyszerelő munkakörbe dolgozókat.
Amit biztosítunk: versenyképes fizetés, cafeteria, szállás, munkába járás, hazautazási támogatás, bérelőleg.
Érd.: 06-70-415-9021 JOBmotive Kft.

Lakatos vagy hegesztő végzettséggel rendelkezik, éppen
1 műszakos állást keres, vagy
csak váltani szeretne? Telefonáljon a +36-30-530-4028-as számon, vagy küldjön önéletrajzot
a markus.a@worldjob.hu címre
és megbeszéljük a részleteket.
Konyhai kisegítőt rugalmas 5-6
órás napi munkaidő beosztással,
pizza- és kebap tészta készítésében jártas nő/férfi munkaerőt
keresünk. Tel.: 06-30-5603895, 06-70-330-7023
Autófényező műhelybe tanulékony segédmunkaerőt keresünk
átlag feletti bérezéssel, hosszú
távra. Tel.: 06-30-9563-474
Rész- vagy teljes munkaidős
eladót keresünk Mosonmagyaróvárra. Tel.: 06-30-366-0026
Zsaluzó – állványozó szakmunkásokat, betanított munkásokat keres mosonmagyaróvári építőipari cég Mosonmagyaróvár és környéki munkához. Lehet pályakezdő is! Tel.:
06-96-206-423
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Mosonmagyaróvári vegyipari cég keres – csomagoló-targoncavezető munkakörbe, kétműszakos munkarendbe. Bér
műszakpótlékkal: 1700 Ft/óra,
betanulás után elérhető bér:
2200 Ft/óra. Munkásszállás
megbeszélés szerint. Érdeklődni munkanapokon 6-14 óra
között a +36-20-985-4190-es
mobilszámon lehet.
Mosonmagyaróvári vegyipari cég keres – három műszakos munkarendbe munkaerőt,
alapfokú számítógépes ismeret és targoncavezetői jogosítvány előny. Bér műszakpótlékkal: 2500 Ft/óra, betanulás
után elérhető bér: 3000 Ft/óra.
Érdeklődni munkanapokon 6-14
óra között: +36-20-985-4190es mobilszámon lehet.
Üzletünkbe talpraesett eladót
keresünk 4 órás munkára. Érd.:
06-70-947-6920
Fémipari betanított munka
(gépkezelő) Mosonmagyaróváron. Tel.: 06-20-926-7180

Mosonmagyaróvárra takarítókat keresünk 6 órás munkakörbe, FM Talent Kft. Érd.: 06-30966-8804, 06-70-466-1039
Gépkocsivezetőt felveszünk
3,5 tonnás autóra B+E jogosítvánnyal, heti 2-3 ausztriai fuvar.
Érd.: 06-20-926-7180
Építőipari cég önállóan dolgozni
tudó kőműves szakmunkásokat
keres, folyamatos munkavégzéssel. Tel.: 06-70-635-0304
Mosonmagyaróvári éttermünkbe futár munkatársat keresünk,
saját autó nem szükséges! Tel.:
06-70-329-1115
Nehézgépkezelő
kollégát
keresünk gumikerekes forgókotróra Mosonmagyaróvár
és környéki munkákra. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk! E-mail: kovacskftrajka@
gmail.com Tel.: +36-30-5567224, +36-30-261-7395
Furgonra
gépkocsivezetőt,
nemzetközi fuvarozásra felveszünk, Mosonmagyaróvárra.
Tel.: 06-70-545-6767

Mosonmagyaróvári szépségszalon pedikűröst, műkörmöst
keres. Érd.: 06-20-318-1887
CNC gépkezelőket, karbantartó
géplakatosokat, minőségellenőröket keresünk sárvári munkahelyre, autóipari alkatrészeket
gyártó partnerünkhöz. Hosszú
távú munkalehetőség, kiemelten magas bérezéssel (Nettó:
1.600 Ft órabér), 50 km-es körzetből 100% utazási költségtérítés, távolabbról érkező kollégáknak igényes, díjmentes szállás biztosított. Érd.: 06-70-5272554, femmunka.eu@gmail.com
(Cor-TexEuro Kft.)
Mosonmagyaróváron ROB
GYM edzőterembe jó teherbírású, kedves, kommunikációs
készséggel rendelkező, fejlődni képes, MEGBÍZHATÓ recepcióst, azonnali kezdéssel főállásba
keresünk! Fényképes önéletrajz
szükséges! nrkomp@mailbox.
hu, vagy üzletünkbe leadni.
Autószerelő vagy gépszerelő kollégát keresünk Mosonmagyaróvár és Rajka vonzáskörzetéből. Kezdők és nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!
E-mail: kovacskftrajka@gmail.
com. Tel.: +36-30-556-7224,
+36-30-261-7395
Restaurant Muhr seit 1666
sucht zum sofortienen Eintritt Koch und Küchenchef und
Kellner(in). Tel.: 06802128218,
www.muhr-seit1666.at 2463.
Gallbrun,, Hauptrase 1.

Mosonmagyaróvári cég építőipari munkában jártas, önállóan dolgozni tudó fiatal munkaerőt azonnali kezdéssel felvesz.
Tel.: 06-20-2216-701
Nincs munkád, vagy váltani
szeretnél? Gyere és dolgozz
velünk! Rajkai határon lévő
irodánkba értékesítő kollégát
keresünk. Feladatai: autópálya matrica és útdíj értékesítés,
valamint valutaváltás. Fényképes önéletrajzokat a bbaznai@
gmail.com e-mail címre várjuk!
Ács, tetőfedő segédet azonnali kezdéssel felveszek. Tel.:
06-70-308-2062
TARGONCAVEZETŐI engedél�lyel rendelkező munkaerőt
keresünk kétműszakos munkarendben mosonmagyaróvári munkahelyre, versenyképes
bérezéssel! PANNON-MAG-AGRÁR Kft. Tel.: 06-20-253-9421
Ács, tetőfedő segédet azonnali kezdéssel felveszek. Tel.:
06-70-517-8324
Központ Café és Bisztró munkatársakat keres az alábbi
munkakörökbe: szakács, konyhai kisegítő, pultos-felszolgáló.
Pályakezdők, beugrósok, részmunkaidősök jelentkezését is
várjuk! Érd.: 06-20-9589-765,
06-20-343-0963. Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 4.
Fiatal kőművest és segédmunkást keresünk kiemelt bérezéssel Mosonmagyaróvár és környékéről. Érd.: 06-20-417-5757
Autószerelő és karosszérialakatos munkatársakat keresünk mosonmagyaróvári munkahelyre. Érd.: 06-30-439-6890
Ausztriai Nightclub hostess
munkára keres csinos lányokat 19 éves kortól, top keresettel. Tel.: 00-43-664-59996-95,
06-30-313-35-16
(Pabian&Partner)
Hegeszteni tudó munkatársat
keresünk, kiemelt bérezéssel!
Tel.: 06-30-468-3046
Mosonmagyaróvárra keresünk
betanított munkásokat (férfiakat)! Kiemelt bér! Tel.: +36-20440-8355, Nivella Kft.

Gyermekétkeztetéssel foglalkozó
mosonmagyaróvári konyhára keresünk egyműszakos munkarendbe szakácsot és konyhai kisegítőt.
Érd.: munkanapokon 8.0012.00 óráig: 06-20-274-6099,
06-20-227-7591
Füvacop Kft. felvételt hirdet
„B” kategóriás gépkocsivezető munkakörre, furgonra, nemzetközi viszonylatra, mosonmagyaróvári telephelyre, heti itthon
tartózkodással. További részletekért kérem, érdeklődjön. Tel.:
06-96/576-348, 06-20-5434443 vagy e-mail: vjmondan@
gmail.com
Segédmunkást keresek, alkalmi munkára, kiemelt bérezéssel!
Tel.: 06-30-398-9626
Az ÉVA Szépségszalon műkörmös munkatársat keres. Gyakorlat,
minimális
német
nyelvtudás szükséges. Tel.:
06-20-557-2637
Furgonra „B” kat. jogosítván�nyal gépkocsivezetőt felveszek
nemzetközi fuvarozásra. Gyakorlat előny, de nem feltétel. Tel.:
06-30-959-4719
Mosonmagyaróvári
divatáru üzlet kisegítő eladónőt
keres, heti 1-2 alkalomra. Tel.:
06-30-9360-085
Mosonmagyaróvári LAJTA
SZOLÁRIUM üzletünkbe, főállásba, akár azonnali kezdéssel
női munkaerőt keresünk! Feltétel: jó munkabírású, kommunikatív, fejlődni képes, tanulékony,
megbízható kedves. Fényképes
önéletrajz: nrkomp@mailbox.hu
vagy üzletünkbe leadni!
Mosonmagyaróvári szépségszalonba recepcióst keresünk.
Érd.: 06-20-318-1887
Szobafestő
szakmunkásokat mosonmagyaróvári munkára alkalmaznék. Folyamatos munkára, bejelentett munkahely! Molnár Róbert Tel.:
06-30-227-2289
Gipszkartonozási munkák:
álmennyezetek, szerelt falak,
tetőterek, festés, tapétázás. Tel.:
06-70-434-0125
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Mosonmagyaróvárra, rendszeres kertépítő munkára keresek
márciustól jogosítvánnyal rendelkező férfi munkaerőt 50 éves
korig. Tel.: 06-20-335-9177
Levéli szarvasmarha-telep adminisztrátor munkakörbe állást
hirdet. Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal a: paul.meixner@
gmail.com e-mail címen lehet.
EGY MŰSZAK, KIEMELT BÉREZÉS! Formázó, olvasztár,
homok-előkészítő munkatársakat keres a KÜHNE Vasöntőde
Kft. Jelentkezés: 06-96-213055, munkanapokon 6-14 óráig.
Magyarországi munkavégzésre tapasztalattal rendelkező villanyszerelőt és segédmunkást
keresünk. Bejelentett munkaviszony! További információért
hívja: 06-70-572-8777

2019. január 25.

Mosonmagyaróvári építőipari
cég, munkájára igényes, megbízható festőt, hőszigetelésben
jártas kőművest, segédmunkást felvesz. Lehet pályakezdő is! Bérezés: megegyezés
szerint. 2019-2020-as tanévre
festő tanulót felveszünk. Érd.:
06-30-9475-174
Hidegburkoló cég keres 2 fő
önállóan dolgozni tudó szakmunkást kiemelt bérezéssel,
magyar és külföldi munkavégzéssel. Érd.: 06-70-256-2543
A Flexum-Termál Gyógyfürdő és uszoda csapatába takarítónőt keresünk. Tel.
+36-30-227-7448
Kenyérboltba eladót keresünk.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az alábbi e-mail címen
lehet: g.kifli.k@gmail.com

Hegyeshalomba
keresünk
munkájára igényes pultosokat
(elsősorban hölgyek jelentkezését várjuk). Szakmai tapasztalat nem feltétel, de előny! Érd.:
06-30-321-2641 Vida Dandár
Kft.
Tesco melletti Kebaposba férfi
munkatársat keresünk. Pita
Kft. Tel.: 06-30-560-3895,
06-70-330-7023
Keresünk tetőfedőt, bádogost,
ácsot, gipszkartonost, kőművest, segédmunkás mosonmagyaróvári és Sopron környéki
munkákra, 2500-3000 Ft nettó
óradíjért. Tel.: 06-1-705-2823
Mosonmagyaróvári
gumiszerviz gumiszerelő munkatársat keres. Autószerelésben való
jártasság előnyt jelent! Tel.:
06-70-331-2647

Jánossomorjai kiskocsmába
péntek, szombati napokra 14.00
órától éjfélig fiatal pultos hölgyet
keresünk. Ott-alvás megoldható.
Érd.: 06-30-476-1156
Önállóan dolgozni tudó kőműveseket és segédmunkásokat
felveszünk kiemelt bérezéssel.
Gépi vakolásban való jártasság
előny. Tel.: 06-30-940-1297
Grande Pizzéria szakácsot
keres. Tel.: 06-20-4444-301
Grande Pizzéria pincért és pultost keres. Tel.: 06-20-4444-301
Mosonmagyaróvári Halászkert vendéglő kertész-karbantartó kisegítőt felvesz. Érd.:
06-20-458-0857
Várbalogon traktorost keresek, kiemelt fizetéssel! Tel.:
06-30-969-0910

Mosonmagyaróvári bútorlap
szabászatba gépkezelőt felveszünk. Órabér: 1500 Ft-tól/óra
nettó. Érd.: 06-20-519-1990,
06-70-945-5540
Élelmiszerüzleteinkbe eladókat keresünk. „B” kategóriás
jogosítvány előny. Fényképes
önéletrajzokat az alábbi e-mail címre kérünk: kovacs.gyula@
externet.hu
Ácsot, tetőfedőt, vagy ács munkálatokban jártas munkavállalót, kiemelt bérezéssel felvennék. Tel.: 06-20-9457-593
A Flexum-Termál Gyógyfürdő
és uszoda gépész munkatársat
keres. Tel. +36-30-227-7448
Hegeszteni tudó lakatosokat
keresek mosonmagyaróvári munkahelyre. Érd.: 06-30-811-4727
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