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INGATLAN
Hegyeshalomban családi ház
eladó. Érd.: 06-30-268-6464
Dunaszigeten 4085 m2-es
vízparti telek, 26 méter széles vízparttal eladó. Érd.:
06-30-268-6464
Eladó családi házat, vagy építési telket keresek Rajkán,
Bezenyén, Papréten, Hegyeshalomban, Levélen, vagy
Mosonmagyaróváron. Tel.:
06-70-631-0034
Mosonmagyaróvár – 60
m2-es, 1. emeleti lakás a
centrum közelében eladó. Ár:
59.800 Euró. Érd.: 96/219-419
Mosonmagyaróvártál
10
Km-re 1500 m2-es összközmûves bekerített építési telek
fúrt kúttal, gyümölcsfákkal,
kis házzal eladó a Duna parthoz közel. Iá.: 9,8 M FT. Érd.:
06 30 319 4885
Dunaremetén eladó 60 m2-es,
3 szobás családi ház, 1400
m2-es telekkel. Ár: 16.500.000
Ft. Érd.: 06-70-636-9509
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Hegyeshalomban 1300 m2-es
építési telek, 7000 Ft/m2 áron
eladó. Tel.: 06-30-268-6464
Mosonmagyaróváron a városközpontban, csendes, nyugodt
zöldövezetben eladó egy 84
m2-es, 4 szobás családi ház
terasszal, kerttel. Az ingatlan
kulcsrakészen azonnal költözhetően várja új tulajdonosát!
Panellakást beszámítok! Készpénzfizetés esetén árkedvezmény! Érd.: 06-20-552-8312
Eladó családi házat, vagy építési telket keresek Jánossomorján, Várbalogon, Újrónafőn, Mosonszolnokon, vagy
Mosonmagyaróváron. Tel.:
06-70-315-8003
Mofém-telepen 65 m2-es felújítandó lakás eladó készpénzes vevőnek! Iá: 22.000.000 Ft.
Tel.: 06-20-661-5780
Mosonszentmiklóson
2
generációs jól karbantartott
200 m2-es családi ház, 500
m2-es telekkel eladó! Érd.:
06-70-280-3669

Dunaszigeten 130 m2-es, 5
szobás családi ház jó állapotban eladó! Iá: 31.500.000 Ft.
Érd.: 06-20-661-5780
Mosonmagyaróváron az Aldi
és A Yisk közelében most
épülő társasházban értékesítésre kínálok 40-60 m2-es,
2-3-4 szobás, kulcsrakész
lakásokat. Várható átadás:
2019. december. A kivitelezés megkezdődött. Készpénzfizetés esetén árkedvezmény! Érd.: 06-20-552-8312
Hegyeshalomban eladó felújított 110 m2-es családi ház, 1148 m2-es telekkel. Ár: 28.400.000 Ft. Érd.:
06-70-636-9509
Mosonmagyaróváron eladó
központi helyen 110 m2-es
családi ház, 1100 m2-es telekkel, áron alul! Ár: 26.900.000
Ft. Érd.: 06-70-280-3669
Mosonmagyaróvár – exkluzív
1. emeleti lakás a termálfürdő
mellett eladó. Ár: 84.000 Euró.
Érd.: 96/216-687

Mosonszolnok – 1760 m2-es
építési telek tó mellett eladó. Ár:
25.000 Euró. Érd.: 96/219-419
Mosonújhely – szép lakóház
az autópálya felhajtó közelében eladó. Ár: 65.000 Euró.
Érd.: 96/219-419
Eladó családi házat, vagy építési telket keresek Dunakilitin,
Dunaszigetben, Feketeerdőn,
Halásziban, vagy Mosonmagyaróváron. Tel.: 06-70-360-0715
Mosonmagyaróváron családi
házas övezetben, frekventált
helyen, 3 generációs családi ház, 3 különálló lakrésszel
(169m2, 70m2, 50m2) + 2 dupla garázzsal, 1611 m2-es telken eladó. Iá: 62 MFt. Érd.:
06-30-3696-205
Eladó lakásokat keresem
Mosonmagyaróvár egész területén. Iá: 18.000.000 Ft. Tel.:
06-30-210-87-42
Dunasziget – 8 parcella,
21.799 m2 építési telek víz
közelében eladó. Ár: 5,- Euró/
m2. Érd.: 96/216-687

Mosonmagyaróváron, Óvár
kertvárosi részén 110 m2-es,
3 szobás, gázfűtéses családi ház, garázzsal, tárolóval, 1100 m2-es telekkel
eladó. Tel.: 06-70-393-4454,
06-20-425-2704
Mosonmagyaróváron a városközpontban 49 m2-es, 4. emeleti szigetelt, műanyag ablakos
panel, alacsony rezsivel, külön
pincével eladó. Iá: 16,1 MFt.
Érd.: 06-20-272-5343
Jánossomorja – 70 m2-es
lakóház gondozott kerttel
eladó. Ár: 69.000 Euró. Érd.:
96/216-687

3

2019. február 1.

Mosonmagyaróváron a Lajta lakóparkban értékesítésre kínálok egy 68 m2-es földszinti sorházi lakást, saját
kerttel, parkolóval. Az ingatlan 3 szobás. Luxus csendes
környezet. Jelenleg egy családi ház, melynek átalakítása
márciusban kezdődik, átadása június vége, kulcsrakészen. Érd.: 06-20-261-6441
Liget lakóparkban 72 m2-es
új építésű, fűtés-kész ikerházi lakás saját udvarral eladó.
Ár: 31.000.000 Ft. Érd.:
06-30-210-87-42

Hegyeshalomban új építésű földszinti, kertkapcsolatos
stúdiólakás áprilisi átadással
eladó. Ár: 10.300.000 Ft. Érd.:
06-30-377-53-18
Mosonmagyaróváron a Lajta lakóparkban értékesítésre kínálok egy 50 m2-es földszinti sorházi lakást saját
kerttel, parkolóval. Az ingatlan 3 szobás. Luxus csendes
környezet. Jelenleg egy családi ház, melynek átalakítása
márciusban kezdődik, átadása június vége, kulcsrakészen. Érd.: 06-20-261-6441

Mosonmagyaróváron a városközpontban eladó 2 szoba
összkomfortos lakás, gázfűtés
+ cserépkályha, kertkapcsolattal, garázzsal + építési lehetőség. Tel.: 06-30-4510-159
Mosonmagyaróváron a Lajta lakóparkban értékesítésre
kínálok egy 78 m2-es földszinti
sorházi lakást saját kerttel, parkolóval. Az ingatlan 4 szobás.
Luxus csendes környezet. Jelenleg egy családi ház, melynek
átalakítása márciusban kezdődik, átadása június vége, kulcsrakészen. Érd.: 06-20-261-6441

Eladó családi házat, vagy építési telket keresek Máriakálnokon, Károlyházán, Kimlén,
Mecséren, Lébényben, Mosonszolnokon, vagy Mosonmagyaróváron. Tel.: 06-70-342-7167
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
Mosonmagyaróváron a Lajta lakóparkban értékesítésre
kínálok egy 70 m2-es földszinti sorházi lakást, saját kerttel,
parkolóval. Az ingatlan 4 szobás. Luxus csendes környezet. Jelenleg egy családi ház,
melynek átalakítása márciusban kezdődik, átadása június vége, kulcsrakészen. Érd.:
06-20-261-6441
Mosonmagyaróváron a volt
Ara kúttal szemben eladó egy
800 m2 zárt kert, egy rajta lévő
100 m2-es házzal, alatta pincével. Érd.: 06-20-261-6442
Kimle – 75 m2-es lakóház nagy
telekkel eladó. Ár: 50.000 Euró.
Érd.: 96/219-419
Városközpontban 57 m2 +
erkély, első emeleti, teljes
körűen felújított, téglalakás
eladó. Ár: 20.600.000 Ft. Érd.:
06-30-210-87-42

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
Eladó családi házat, vagy építési telket keresek Ásványrárón,
Héderváron, Darnózselin, Lipóton, Dunaremetén, Püskin, Kisbodakon, vagy Mosonmagyaróváron. Tel.: 06-70-360-0377
57 m2-es kertkapcsolatos, új építésű lakás családi házas környezetben eladó.
Ár: 21.200.000 Ft. Érd.:
06-30-377-53-18
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
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
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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
Mosonmagyaróváron a Kossuth Lajos úton 80 m2-es családi ház, 1094 m2-es telken
eladó. Érd.: 06-20-933-2927
Eladó Mosonmagyaróváron,
a Móra ltp-en egy 4. emeleti bútorozott, erkélyes panellakás. Iá: 16,3 MFt. Érd.:
06-30-9120-884
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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
Mosonmagyaróvár térségében telephely, csarnoképület
(720 m2), targoncázható, 3 db
ipari ajtóval, kamionközlekedésre alkalmas betonozott
udvarral, plusz iroda, szociális épület, és egy lakás 5456
m2-es területen 59 MFt-ért
eladó. Tel.: 06-30-9292-622
Belvárosi 35 m2-es tetőtéri lakás eladó. Iá: 14,5
MFt. Érd.: 06-30-217-5317,
06-30-994-8895
Lipót – üdülőház a termálfürdő közelében eladó. Ár: 37.000
Euró. Érd.: 96/219-419

Mosonmagyaróváron a Széchenyi ltp-en teljesen felújított
IV. emeleti garzonlakás eladó,
azonnali költözéssel! Tel.:
06-30-834-3355
Mosonmagyaróváron a SUN
lakóparkban 52 m2-es tetőteres lakás eladó. További info:
06-30-410-2299,
viberen
hívjanak!
Vonyarcvashegyen, strand
közelben 3 hálószobás + nappalis, szerkezetkész ház, 600
m2-es telken 27 MFt-ért eladó.
Tel.: 06-30-9292-622
Mosonmagyaróváron 100
m2-es, 2 szoba-amerikai konyhás, központi fűtéses családi
ház, 980 m2-es telken eladó.
Iá: 38.000.000 Ft. Érd.: 06-30217-5317, 06-30-994-8895

Jánossomorja – 100 m2-es
lakóház medencével, saroktelken eladó. Ár: 115.000 Euró.
Érd.: 96/216-687
Mosonmagyaróváron a városközpontban garázst vásárolnánk. Tel.: 06-30-834-3355
KIADÓ
Mosonmagyaróváron a Bartók
Béla utcában 51 m2-es bútorozott lakás kiadó 2 nemdohányzó személynek. Ár: 95.000 Ft
+ rezsi + 2 havi kaució. Tel.:
06-70-771-7247
Mosonmagyaróváron összkomfortos kis apartman kaucióval kiadó. Tel.: 06-30-758-5251
Mosonmagyaróvár belvárosában 50 m2-es felújított, bútorozott garzonlakás 1-2 fõ részére kiadó. Érd.: 06 30 650 5919

Belvárosi, részben bútorozott
lakás hossz távra kiadó. Ár:
120.000 Ft/hó + rezsi + 2 havi
kaució. Tel.: 06-30-262-9627
Mosonmagyaróváron, városközpontban 10 emeletes házban 3 szobás, 55 m2-es bútorozott lakás hosszú távra albérletbe kiadó. 2 hónap kaució szükséges! Tel.: 06-30-936-6261
Károly út 74. szám alatt bútorozott, 2 szobás, erkélyes
lakás tárolóval kiadó. Újonnan renovált! Ár: 110.00 Ft/
hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.:
06-20-942-1728
Mosonmagyaróváron a Prestige lakóparkban új építésű,
erkélyes, 68 m2-es, 3 szobás
lakás hosszútávra kiadó, tárolóval és garázzsal. Tel.: 06-30403-0068, 06-30-378-8380
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MOSONMAGYARÓVÁRON
KIADÓ panellakás 2+fél szoba, erkély, lift, központi fűtés,
közös költség: 8000 Ft, NEMDOHÁNYZÓ! Kezdő díj: 2 havi
kaució + 1 havi bérleti díj
(összesen: 285.000 Ft) majd
havi 95.000 Ft bérleti díj +
rezsiköltség. Számlaképes!
Tel.: +36-30-940-0282
Rendezett, frissen felújított
családi ház kiadó Mosonmagyaróváron, a Fertősoron, 2
szoba, konyha, étkező, zuhanyzós fürdővel, konvektoros gázfűtéssel. Könnyen rendben tartható kis udvarral, melléképülettel. Ár: 120.000 Ft/hó + rezsi.
Érd.: 06-20-960-6623
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
3 szobás családi ház Mosonmagyaróváron kiadó korrekt családnak. Ár: 150.000 Ft + rezsi +
kaució. Tel.: 06-70-593-6411

Mofém-telepen 2 szobás
földszinti lakás kiadó. Érd.:
06-30-259-0939
Mosonmagyaróváron
70
m2-es zöldövezeti, erkélyes
lakás igényesnek garáz�zsal, parkolóhellyel kiadó.
Ár: 150.000 Ft/hó Érd.:
06-30-660-9501
Nyugodt helyen mosonmagyaróvári 3 szobás házrész, kis-kerttel kiadó. Érd.:
06-30-259-0939
100 m2-es erkélyes, kocsi
beállós lakás Neusiedl-ben
a See Strasszen kiadó, zöldövezeti kapcsolattal. Tel.:
06-30-660-9501
Kiserdő úti lakóházban
mélygarázs bérelhető. Érd.:
06-30-9973-395
Mosonmagyaróváron 1,5 szobás, bútorozott garzonlakás
hosszútávra kiadó. Ár: 80.000
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució.
Érd.: 06-20-772-0935
Mosoni városrészen lakás
kiadó. Tel.: 06-30-9947-262
Mosonmagyaróvár 100.000 Ft
+ 1 havi kaucióért 36 m2-es, 1
szobás lakás max. 2 fő részére kiadó. Tel.: 06-70-252-8161

Mosonmagyaróváron a Kiserdő lakóparkban 1 szoba + nappalis, liftes lakás kiadó. Ár:
100.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó
kaució. Érd.: 06-30-288-5520
Fogorvos, kozmetikus, pedikűrös, műkörmös, hajgyógyász
szakorvosnak alkalmas helyiség kiadó. Igény szerint még
alakítható. Jelöltek jelentkezését várom! Mosonmagyaróvár.
Tel.: 06-70-516-9539
Mosonmagyaróváron igényesen kivitelezett kis családi ház kiadó (3 szoba + nappalis), minden szobához külön
fürdő! Iá: 700 Euró/hó + rezsi +
kaució. Érd.: 06-30-9562-733
Mosonmagyaróváron nagyméretű lakás hosszabb távra kiadó. Számlaképes! Érd.:
06-30-426-0017
Mosonmagyaróváron, ipari területen 88 m2-es raktárépület – ipari kapu, villany,
víz, gázfűtés – kiadó raktározásra, vagy csendes tevékenységre. Tel.: 06-20-9710-279,
06-30-473-7172
Mosonmagyaróváron, Malomszeren 40 m2-es lakás kiadó.
Iá: 85.000 Ft + rezsi + 2 havi
kaució. Érd.: 06-20-9107-897

Kitűnő szálláslehetőség teljes összkomfortos lakások
max. 2 főig zárt udvar, garázslehetőséggel. Halászin. Tel.:
06-70-6799-193
Mosonmagyaróváron új építésű társasházban bútorozott lakás hosszú távra igényeseknek kiadó, max. 2 fő
részére. Kisállat kizárt! Érd.:
06-30-398-7341
Jánossomorján
ausztriai
(Andau) határtól 2 km-re szálláslehetőség 10-20 fő részére,
akár hosszú távra is. Számlaképes! Tel.: 06-30-398-7341
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
Magyar utcán, egészségügyi, sport-fitnesz, vendéglátó-ipari, vagy egyéb tevékenységre alkalmas 400 m2-es
üzlethelyiség kiadó! Érd.:
06-30-9791-506
Egyszobás, 40 m2-es összkomfortos, bútorozott lakás
2 fő részére kiadó. Tel.:
06-30-733-5051

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
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
Munkásszállás 4 fő részére
kiadó Hegyeshalomban. Tel.:
06-30-3500-652
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
Irodák kiadók Mosonmagyaróváron; 65, 35, 20 m2-esek mosdókkal és 16 m2-es étkezővel, zárt
udvarban, térkövezett parkolókkal. Érd.: 06-30-4747-116
Mini-garzon heti, havi vagy
hosszú távra üzletembereknek
a Termál Hotelben kiadó. Érd.:
06-30-9973-395
3 szobás panellakás kiadó. Tel.:
06-30-975-2842
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Apró

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
Suzuki Vagon R, 2020-ig érvényes mûszakival eladó. Tel.: 06
70 575 5217
Személygépkocsi bérelhető, akár kaució és km megkötés nélkül is, 5000 Ft/naptól, Mosonmagyaróvár. Tel.:
06-70-394-8852
Személyautó bérelhető kaució
és km megkötés nélkül. Autópálya matricával ellátva. Érd.:
Nimród hotel mellett. Tel.:
06-30-206-5858
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Utánfutó bérelhető 3500
Ft/nap,
Mosonmagyaróvár. Érd.: 06-70-394-8852,
06-96-821-173
TÁRSKERESÉS
Mosonmagyaróvári 64 éves
férfi 167 cm, 85 kg társat
keres, fekete hajú, kreol bőrű
(nem cigány) hölgyet keres.
20 évig szellemgyógyászatot
tanult. Tel.: 06-70-584-3445,
06-96-219-209
SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, napellenzők, szúnyoghálók, harmonikaajtók,
stb. kedvezménnyel, garanciával, rövid határidővel mosonmagyaróvári szakembertől,
17 éves tapasztalattal. Kérjen
ingyenes árajánlatot! Vidéken
is! Tel.: +36-30-2350-927,
Horváth Attila, www.redonyosattila.hu
Kádfényezés beépített állapotban, garanciával! Érd.:
06-20-92-62-060

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
Hagyományos OVISÚSZÁS a
Móra Ferenc Általános Iskolában. Kedd: 17.00-18.00
óráig. Középsős és nagycsoportos ovisokat várunk!
Tel.:
06-30-479-1679,
06-30-268-7808
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

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
Redőnyjavítást vállalok! Zsugonics. Tel.: 06-20-965-6515
Vadvédelmi és hagyományos kerítések építése, istállók, boxok, beállók tervezése,
építése. Tel.: 06-30-226-4185

Referenciával
rendelkező
építőipari vállalkozás családi házak építését, külső-belső
felújítását, térkövezést, homlokzatszigetelést, garanciával
vállalja. Tel.: 06-30-226-4185
Nyílászárók szerelése, beállítása, javítása, zárak karbantartása, javítása. Érd.: HORVÁTH:
06-30-7473-213;
KMETY:
06-30-319-2687
Redőnyjavítás! Redőnyök,
szúnyoghálók. Ugyanitt reluxák, szalagfüggönyök. Rövid
határidővel! Érd.: HORVÁTH:
06-30-7473-213;
KMETY:
06-30-319-2687
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
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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
GAZDABOLT – Mosonmagyaróvár, Ostermayer u. 08.
(a mosoni piacnál). KISKERTEKRE SZAKOSODVA! Tel.:
+36-20-3258-606
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
GYORSVARRODA! A volt
MARY varrodás csajok új
helyen a Károly út 1-ben.
Tel.: 06-30-789-7710
Kárpittisztítás! Autókárpit,
ülőgarnitúrák, fotelek, székek,
matracok tisztítása rövid határidővel. Tel.: 06-70-630-8245

Költöztetést,
fuvarozást,
anyagszállítást vállalok hétvégeken! Tel.: 06-30-735-4495
Villanyszerelést
vállalok!
Lakások, épületek szerelését,
kisebb átalakításokat. Tel.:
06-30-223-8865
Festést, külső szigetelést,
lakások külső-belső teljes körű
felújítását vállaljuk rövid határidővel, versenyképes áron!
Érd.: 06-20-418-8296
Cserépkályhák átrakása, tisztítása, javítása! Érd.: 06-203406-640 Kellei Kornél
Épületek belső - külső felújítása, karbantartása, takarítása,
kőműves munkák, tetőjavítás,
bádogos munka, tetőtisztítás,
javítások, beázások elhárítása.
Tel.: 06-30-730-9587
Cseréptetők, kémények javítását, tetőszigetelést, bádogos
munkákat, tetőfedést, ereszcsatornázást, építőipari munkákat, beázások megszüntetését
vállaljuk. Tel.: 06-30-379-9913
Kőműves munkát, járólapozást, csempézést, festést vállalok Mosonmagyaróváron. Tel.:
06-20-386-1338
Matematika korrepetálást,
érettségire felkészítést vállalok. Tel.: 06-30-376-5430
Molnár András. Hidegburkolási munkák! Tel.:
06-30-529-0743
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglátás-szervező, Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó
Eladó, Aranykalászos Gazda
OKJ tanfolyam. 06-70-6374750.
www.minervakft.hu
(E-000909/2014/A001-A011).
Takarítás: házak, lakások, irodák egyéb épületek takarítása.
Érd.: 06-70-434-0125

Ácsmunkák, tetőfedés, kis
házak, kocsi beállók, lambéria, gipszkartonozás, zsaluzás,
vasalás, betonozás, térkövezés.
Tel.: 06-20-315-6689
Teherfuvarozást, költöztetést,
lomtalanítást vállalok Mosonmagyaróvár és környékén. Tel.:
06-70-540-3628
PATAKI GÁBOR. Villanyszerelést
vállalok!
Érd.:
06-20-5964-039
Gipszkartonozási munkák: állmennyezet, szerelt falak, tetőterek, festés, tapétázás. Tel.:
06-70-434-0125
Akciósan februárban, márciusban ács és tetőfedő
bádogos munkát, palatetőbontást, felújítást vállalok.
Saját anyagból dolgozunk.
(réz, lindab, bramac). Tel.:
06-70-566-4054
Épületek Energetikai Tanúsítása, Hő-kamerás vizsgálatok,
Napelemek telepítése. Tel.:
06-30-9564-771, www.energiaexpert.hu
Szobafestést, tapétázást, burkolást, kéményrakást, ereszcsatornák tisztítását, egyéb kőműves
munkákat vállalok. Tel.: 06-70311-6783, raklap@gmail.com
Redőnyök, napellenzők, árnyékolók, szúnyoghálók engedménnyel. Február végéig tavalyi áron! Tel.. 06-96/245-064
Alpin technikával történő
ledarabolást, döntést, vis�szavágást vállalunk veszélyes, nagyra nőtt, rossz helyen
lévő fák/cserjék esetében!
Ne várjon, míg komoly kárt
okoz. Hívjon bizalommal. Tel.:
+36-30-997-0834
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
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: 06-30-610-3850, 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, 240x210es és 250x200-as méretben
79.900 Ft/db. Munkaidőben:
06-30-610-38-50, 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
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

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
Kéz- és lábápoló kollégának
helyiség kiadó, vállalkozó igazolvánnyal, azonnali kezdéssel.
Tel.: 06-30-286-8352
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.: 06-30-852-9829,
06-30-300-8848
Kiváló minőségű házi csirke
kapható, konyhakészen rendelhető. 9211. Feketeerdő, Ady
E. u. 13. Tel.: 06-96-960-003,
06-20-9120-102
Házvezetőnőt keresek, főzni jól
tudót, napi négy órára, nyugdíjast. Tel.: 06-30-416-1275
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
Figyelem! Vásárolok hagyatékot pincétől a padlásig. Bontószéket, gyalupadot, régi bútorokat, tollat, fateknőket, kis
és nagy mennyiségben vashulladékot, színesfémet. Érd.:
06-20-804-2771
Hízott kacsa Valentin napra!
Hagyományosan hizlalt kacsa
70-80 dkg májjal előjegyezhető
február 15-re. Esetleg összeírót
keresek. Tel.: 06-70-510-4355

8

Konyhai kisegítőt rugalmas 5-6 órás napi munkaidő beosztással, pizza- és
kebap tészta készítésében jártas nő/férfi munkaerőt keresünk. Tel.: 06-30-560-3895,
06-70-330-7023
Zsaluzó – állványozó szakmunkásokat, betanított munkásokat keres mosonmagyaróvári építőipari cég Mosonmagyaróvár és környéki munkához. Lehet pályakezdő is! Tel.:
06-96-206-423
Régóta üzemelő, komoly vendégkörrel rendelkező étterem
kiemelkedő fizetéssel munkájára igényes felszolgálót keres.
Érd.: 06-20-220-6181
50 éves nő állandó éjszakai állást vállalna. Tel.:
06-30-983-8609
Csomagolókat keresünk teljes- és részmunkaidőben
Mosonmagyaróvár és környékéről. Pályakezdők és nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!
Érd.: 06-20-528-5510
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Dunakiliti húsboltba eladót
keresünk napi 4 órás elfoglaltságra. Helyiek előnyben! Érd.:
06-30-400-9597
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.
Mosonmagyaróvári cukrászdába, fagyizóba teljes- és részmunkaidős pultos hölgyet keresünk. Fényképes önéletrajzokat az erika@fagylaltszalon.hu
e-mail címre várjuk.
Építőipari cég, festésben
és gipszkartonozásban jártas munkatársat keres. Érd.:
H-P, 09.00-17.00 között. Tel.:
06-30-396-0014
Hegeszteni tudó lakatost keresek mosonmagyaróvári munkahelyre. GO-STILL KFT. Tel.:
06-30-811-4727

„B” kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező mosonmagyaróvári sofőr kollégát keresünk! Nem
uniózás, oda-vissza körmunkára. Tel.: 06-20-334-7563
Autószerelő és karosszérialakatos munkatársakat
keresünk
mosonmagyaróvári munkahelyre. Érd.:
06-30-439-6890
Új építésű családi házak szerkezet-építésére 2 fő kőműves,
2 fő segédmunkás KATA-s vállalkozó brigádot lakóparkban
felveszünk. Igény szerint szállást, menüt biztosítunk. Tel.:
06-30-9-397-358
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.

Festő – gipszkartonos KATA-s
vállalkozót 18 db új építésű
családi házas lakóparkba felveszünk. Igény szerint szállást, menüt biztosítunk. Tel.:
06-30-9-397-358
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.
Kőművest keres mosonmagyaróvári építőipari kisvállalkozás.
Tel.: 06-30-2046-929
Vagyonőröket és portásokat
keresünk Mosonmagyaróvár
és környékéről. Nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk! Tel.:
06-20-528-5618

Épületgépészeti Áruház munkatársat keres eladói, raktárgazdálkodási munkára. Targoncavezetői jogosítvány előny
lehet. Érd.: 06-30-593-56-76
Jánossomorján 2 műszakos munkarendbe szobaas�szonyt – recepcióst felveszünk kiemelt bérezéssel. Akár
nyugdíjas is lehet! Huszár Tel.:
06-30-398-7341
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
Lipcsébe hosszú távú munkára szakképzett villanyszerelõt
keresek. Kiemelt fizetés. Szállást biztosítok. Német nyelvtudás nem szükséges.Nem munkaközvetítõ! 06 30 9696 741
ÓVÁRVILL KFT. villanyszerelőt
és ügyes kezű segédmunkást
felvesz. Érd.: 06-30-643-4109
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Wir suchen für unser Weingut eine(n) Mitarbeiter(in) mit
guten Deutschkenntnissen
und Führerschein. Kontakt:
Hans Gsellmann, 7122 Gols
Tel.: 00436641350731, e-mail: wein@gsellmann.at
Mosonmagyaróvári trafikba eladót felveszünk. Kereskedelmi gyakorlat előny.
Fényképes önéletrajzot az
alábbi e-mail címre kérjük:
reklammovar@gmail.com
Mosonmagyaróvári szépségszalonba recepcióst keresünk.
Érd.: 06-20-318-1887

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.
Fiatal, energikus munkatársat
keresünk csapatunkba magasban végzett munkához. Villanyszerelői végzettség előnyt
jelent, fizetés megegyezés szerint. Tel.: 06-70-225-7761
Hédervár környéki 2 fő gyakorlattal rendelkező kőművest
keresünk, jogosítvány szükséges. Tel.: 06-70-628-3338
Kisbuszra „B” kategóriás jogosítvánnyal gépkocsivezetőt felveszek március 1-jei kezdéssel.
Tel.: 06-30-6181-712
Cukrászatba
munkatársat
keresünk. Tel.: 06-30-3767-283

Mosonmagyaróvári bútorlap
szabászatba gépkezelőt felveszünk. Órabér: 1500 Ft-tól/óra
nettó. Érd.: 06-20-519-1990,
06-70-945-5540
Nincs munkád, vagy váltani
szeretnél? Betanított dolgozókat keres nemzetközi autóipari cég győri és mosonmagyaróvári munkahelyére.
Versenyképes fizetés mellé,
cafeteria-t, szállást, munkába járást, bérelőleget biztosítunk. Érd.: 06-70-415-9020 –
JOBmotive Kft.
Építőipari cég önállóan dolgozni tudó kőműves szakmunkásokat keres, folyamatos munkavégzéssel. Tel.:
06-70-635-0304
Mosonmagyaróváron Gondűző borozóba pultos hölgyet keresek, februári kezdéssel. Tapasztalat előny.
Érd.: a borozóban, Szent István kir. u. 28, vagy 06-30432-5768-as telefonszámon.

Szobafestő szakmunkásokat mosonmagyaróvári munkára alkalmaznék. Folyamatos munkára, bejelentett munkahely! Molnár Róbert Tel.:
06-30-227-2289
Élelmiszerüzleteinkbe eladókat keresünk. „B” kategóriás
jogosítvány előny. Fényképes
önéletrajzokat az alábbi e-mail címre kérünk: kovacs.gyula@
externet.hu
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.
Ácsot, tetőfedőt, vagy ács
munkálatokban jártas munkavállalót, kiemelt bérezéssel felvennék. Tel.: 06-20-9457-593

Mosonmagyaróvári szépségszalon pedikűröst, műkörmöst
keres. Érd.: 06-20-318-1887
Várbalogon traktorost keresek, kiemelt fizetéssel! Tel.:
06-30-969-0910
Mosonmagyaróvárra, rendszeres kertépítő munkára
keresek márciustól jogosítvánnyal rendelkező férfi munkaerőt 50 éves korig. Tel.:
06-20-335-9177
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
Üzletünkbe talpraesett eladót
keresünk 4 órás munkára. Érd.:
06-70-947-6920
Mosonmagyaróvárra takarítókat keresünk 6 órás munkakörbe, FM Talent Kft. Érd.: 06-30966-8804, 06-70-466-1039
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Gépkocsivezetőt felveszünk
3,5 tonnás autóra B+E jogosítvánnyal, heti 2-3 ausztriai
fuvar. Érd.: 06-20-926-7180
Fémipari betanított munka
(gépkezelő) Mosonmagyaróváron. Tel.: 06-20-926-7180
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
Autószerelő vagy gépszerelő kollégát keresünk Mosonmagyaróvár és Rajka vonzáskörzetéből. Kezdők és nyugdíjasok jelentkezését is várjuk! E-mail: kovacskftrajka@
gmail.com. Tel.: +36-30-5567224, +36-30-261-7395
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Azonnali
munkakezdéssel kárpitost keresek hos�szú távra, Ausztriába, Mistelbach-ba. Ingyen szállást biztosítok, ami a műhellyel egy
épületben van. kevés német
nyelvtudás előny. 350.000400.000 Ft közötti bérezés.
Érd.: 0043-660-7761496
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.
Restaurant Muhr seit 1666
sucht zum sofortienen Eintritt Koch und Küchenchef und
Kellner(in). Tel.: 06802128218,
www.muhr-seit1666.at 2463.
Gallbrun,, Hauptrase 1.
Grande Pizzéria szakácsot
keres. Tel.: 06-20-4444-301

Mosonmagyaróvári cég építőipari munkában jártas, önállóan dolgozni tudó fiatal munkaerőt azonnali kezdéssel felvesz.
Tel.: 06-20-2216-701
Ács, tetőfedő segédet azonnali kezdéssel felveszek. Tel.:
06-70-308-2062
Ács, tetőfedő segédet azonnali kezdéssel felveszek. Tel.:
06-70-517-8324
Fiatal kőművest és segédmunkást keresünk kiemelt
bérezéssel
Mosonmagyaróvár és környékéről. Érd.:
06-20-417-5757
Hegeszteni tudó munkatársat
keresünk, kiemelt bérezéssel!
Tel.: 06-30-468-3046
Segédmunkást keresek, alkalmi munkára, kiemelt bérezéssel! Tel.: 06-30-398-9626
Kiemelkedő kereseti lehetőséggel keresek csőszerelőket és alvállalkozókat hosszú
távra. Tel.: 06-20-467-8784,
06-30-9-277-106

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.)
TARGONCAVEZETŐI engedéllyel rendelkező munkaerőt
keresünk kétműszakos munkarendben mosonmagyaróvári munkahelyre, versenyképes
bérezéssel! PANNON-MAG-AGRÁR Kft. Tel.: 06-20-253-9421
EGY MŰSZAK, KIEMELT BÉREZÉS! Formázó, olvasztár,
homok-előkészítő munkatársakat keres a KÜHNE Vasöntőde Kft. Jelentkezés: 06-96213-055, munkanapokon 6-14
óráig.
Magyarországi munkavégzésre tapasztalattal rendelkező villanyszerelőt és segédmunkást
keresünk. Bejelentett munkaviszony. További információért
hívja: 06-70-572-8777 számot.

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!
Grande
Pizzéria
pincért és pultost keres. Tel.:
06-20-4444-301
Mosonmagyaróvári gumiszerviz gumiszerelő munkatársat keres. Autószerelésben
való jártasság előnyt jelent!
Tel.: 06-70-331-2647
Mosonmagyaróvárra keresünk nővér/ápolónőt, kiemelt
bérezéssel. Teljes- és részmunkaidőben. Érd.: +36-20236-0778 telefonon, munkanapokon 9-16.00 óráig.
Wir suchen Koch und Kellnerin.
Inf. +436643358968
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