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INGATLAN
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
Eladó családi házat, vagy építési telket keresek Rajkán,
Bezenyén, Papréten, Hegyeshalomban, Levélen, vagy
Mosonmagyaróváron. Tel.:
06-70-631-0034
Magyar, szlovák és osztrák
ügyfeleink részére eladó családi házakat, lakásokat, telkeket keresünk Mosonmagyaróváron és környékén! HELLO HOME Kft. Kolonics Anita 06-30-413-9346 és Mazán
Márió 06-30-856-1505
Belvárosi 35 m2-es tetőtéri lakás eladó. Iá: 14,5
MFt. Érd.: 06-30-217-5317,
06-30-994-8895
Családi ház Mosonmagyaróváron eladó. Iá: 29,9 MFt. Érd.:
06-30-850-5560
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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.: 06-20-261-6442
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 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.: 06-20-261-6442

Mosonmagyaróváron, városközponthoz közeli utcában
megosztható telken családi ház eladó. Iá: 38 MFt. Érd.:
06-30-268-6464
Mosonmagyaróváron az Aldi
és a Jysk 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
Városközpontban
eladó
80 m2-es ikerházrész, 340
m2-es telekkel áron alul.
Ár: 19.500.000 Ft. Érd.:
06-70-280-3669
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

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.: 06-20-261-6442

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.: 06-20-261-6442
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Eladó családi házat, vagy építési telket keresek Jánossomorján, Várbalogon, Újrónafőn, Mosonszolnokon, vagy
Mosonmagyaróváron. Tel.:
06-70-315-8003
Balatoni
építési
telek
eladó Hévíz mellett. Érd.:
06-20-223-5815
1974-ben épült családi ház
eladó tulajdonostól. www.
kisweb.hu/csaladihaz, Tel.:
06-30-913-1313
Ásványrárón nyugodt, csendes környezetben 618 m2-es,
jó tájolással rendelkező építési telek eladó. Ár: 1 MFt. Érd.:
06-30-665-1738
Püskin 3 db egymás mellett fekvő 50%-ban beépíthető (2800 m2/db), ipari terület
eladó. Érd.: 06-30-856-1505
Győrújbaráton körpanorámás
zártkert épülettel és gyümölcsfákkal eladó. Ár: 2,1 MFt. Érd.:
06-30-665-1738
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

Építési telket vennék Mosonmagyaróváron vagy Malomdűlőben. Tel.: 06-30-913-1313
Eladó földszinti vagy első
emeleti
lakást
keresek
Mosonmagyaróváron! Tel.:
06-20-661-5780
Mosonmagyaróváron a volt
ARAL kúttal szemben eladó
egy 800 m2 zárt kert, egy
rajta lévő 100 m2-es házzal, alatta pincével. Érd.:
06-20-261-6442
Eladó családi házat, vagy építési telket keresek Dunakilitin,
Dunaszigetben, Feketeerdőn,
Halásziban, vagy Mosonmagyaróváron. Tel.: 06-70-360-0715
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 kiváló minőségű új építésű lakások leköthetők, most ráadásul
kedvezményesebben!
Iá: 18.400.000 Ft. Érd.:
06-20-661-5780

Hegyeshalomban eladó felújított 110 m2-es családi ház 1148
m2-es telekkel. Ár: 28.400.000
Ft. Érd.: 06-70-636-9509
Mosonmagyaróváron az Egység utcában eladó egy 300
m2-es építési telek. Ára: 7,2
MFt. Érd.: 06-30-413-9346
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
Mosonmagyaróváron eladó
70 m2-es felújított társasházi
lakás. Ár: 23.700.000 Ft. Érd.:
06-70-636-9509
Mosonmagyaróváron 300
m2-es telken, újonnan épülő,
egyszintes, 81 m2-es, 3 szoba
+ nappalis, teraszos családi
ház, leköthető. Átadás 2019.
év vége, fűtés-készen. Ár: 33,0
MFt. Tel.: 06-20-329-6564
Ipartelepen 57 m2-es lakás
kertkapcsolattal áron alul
eladó! Ár: 22.900.000 Ft. Érd.:
06-70-280-3669

Hegyeshalomban
felújított családi ház nagy telekkel 28,9 MFt-ért eladó. Érd.:
06-30-268-6464
Dunaszigeten 4085 m2-es
belterületi, vízparti telek
kedvező áron eladó. Érd.:
06-30-268-6464
Eladó családi házat, vagy építési telket keresek Máriakálnokon, Károlyházán, Kimlén,
Mecséren, Lébényben, Mosonszolnokon, vagy Mosonmagyaróváron. Tel.: 06-70-342-7167
Eladó lakásokat keresek
Mosonmagyaróvár egész területén! Iá: 18.000.000 Ft. Érd.:
06-30-210-87-42
Mosonmagyaróvár – 11 lakásos társasház első emeletén,
erkélyes stúdiólakás ez év végi
átvétellel eladó. Ár: 13.000.000
Ft. Érd.: 06-30-210-87-42
Hegyeshalom – Új építésű, földszinti, kertkapcsolatos
stúdiólakás áprilisi átadással
eladó! Ár: 10.300.000 Ft. Érd.:
06-30-377-53-18
Modern, egyszintes családi ház
a belváros közelében 400 m2-es
kerttel eladó! Iá: 41.900.000 Ft.
Érd.: 06-30-210-87-42

Mosonmagyaróváron a Halászi úti ltp-en eladó egy 720
m2-es parkosított telken lévő
3 szoba + amerikai konyhás
nappalis, 131 m2-es, kétszintes, igényes családi ház garáz�zsal! Érd.: 06-30-856-1505
57 m2-es kertkapcsolatos, új építésű lakás családi házas környezetben eladó!
Ár: 21.200.000 Ft. Érd.:
06-30-377-53-18
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
Kimlén családi háznak is alkalmas, volt vendéglő, 144 m2 laktérrel és fedett terasszal, nagy
tárolóval, 300 m2-est elken
eladó. Iá: 19,80 MFt. Érd.:
0036-30-9459-113
Máriakálnokon 900 m2-es
közművesített építési telek
eladó. Érd.: 06-30-366-1116
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Eladó családi házat, vagy építési telket keresek Ásványrárón,
Héderváron, Darnózselin, Lipóton, Dunaremetén, Püskin, Kisbodakon, vagy Mosonmagyaróváron. Tel.: 06-70-360-0377
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, Határsoron 3 db garázs egyben
eladó. Érd.: 06-30-558-6095
Falun 960 m2-es építési telek,
teljes közművel eladó. Tel.:
06-96-204-946
Nap utcában 2016-ban épült
társasházi lakás saját parkolóval
eladó. Érd.: 06-30-488-1866
Mosonyi Mihály úton felújított
földszinti panellakás igény esetén garázzsal együtt eladó. Érd.:
06-70-548-0998
Mosonmagyaróváron a Kossuth Lajos úton 80 m2-es családi ház, tulajdonostól eladó. Érd.:
06-20-933-2927
Tulajdonostól családi ház
Mosonmagyaróváron eladó. Iá:
30 MFt. Érd.: 06-30-599-8066
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Mosonmagyaróvártól
10
km-re, 1500 m2-es, összközműves, bekerített építési telek
fúrt kúttal, gyümölcsfákkal,
kis házzal eladó a Duna-parthoz közel. Iá: 9,8 MFt. Érd.:
06-30-319-4885
Mosonmagyaróváron, Óvár
kertvárosi részén 110 m2-es, 3
szobás, gázfűtéses családi ház,
garázzsal, tárolóval, 1100 m2-es
telekkel eladó. Tel.: 06-70-3934454, 06-20-425-2704
Vonyarcvashegyen, strand
közelben 3 hálószobás + nappalis, szerkezetkész ház, 600
m2-es telken 27 MFt-ért eladó.
Tel.: 06-30-298-4499
Mosonmagyaróváron, Fertősoron vegyes övezeti besorolású 1952 m2-es építési telek
eladó. Ár: 22 MFt + Áfa. Érd.:
+36-70-583-2130
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
KIADÓ
Tesco mellett 2 fő részére szoba kiadó. Tel.: 06-30-4466-323

Mosonmagyaróváron,
a
Magyar utcán, egészségügyi, sport-fitnesz, vendéglátó-ipari, vagy egyéb tevékenységre alkalmas 400 m2-es
üzlethelyiség kiadó! Érd.:
06-30-9791-506
40 m2-es bútorozott lakás, kertkapcsolattal a Termál közelében kiadó. Azonnal költözhető!
Ár: 400 Euró/hó + rezsi + 2 hó
kaució. Érd.: 06-30-9590-138
Győrújfalun lakóparkban bútorozott II. emeleti, 60 m2-es liftes, mérőórákkal ellátott albérlet kiadó. Háziállat és dohányzás
kizárva! Tel.: 06-96-212-905
Központi helyen kiadó újépítésű 2 db, 2 szobás lakás. Iá:
120.000 és 125.000 Ft + rezsi/
hó. Érd.: 0043-699-19078269
Óváron családi házban bútorozott szoba 1 főnek kiadó. Ár:
55.000 Ft rezsivel együtt + 1 hó
kaució. Érd.: 06-70-261-5741
Szoba kiadó gázfűtéses lakásban 1 nemdohányzó, megbízható, rendszerető személynek.
Tel.: 06-20-223-5815
Mosonmagyaróváron egy
szép nagyszoba kiadó. Érd.:
06-70-589-2382

4. emeleti lakás kiadó a Károly
úton. Tel.: 06-30-975-2842
Műkörmös, masszőr vállalkozónak hely kiadó a termálnál
az Elisabeth szalonban. Tel.:
06-30-645-6421
Mosonmagyaróváron családi ház tetőterében berendezett
80 m2-es lakás (2 háló, konyha,
nappali, fürdő, WC) + garázs 2
fő részére kiadó. Ár: 120.000
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució.
Érd.: 06-20-971-9091
Mosonmagyaróváron garzon
bútorozva kiadó. Ár: 68.000 Ft/
hó + rezsi + 2 hó kaució. Tel.:
06-96-206-197
Garzon kiadó! Gázközponti- és
cserépkályhafűtéssel hosszú
távra max. 2 fő részére. Füst,
állat, gyermek kizárva! 2 hó
kaució! Érd.: 06-70-5656-536
Ausztriában, Neusiedl mellett külön bejáratú, bútorozott szoba kiadó. Bérleti díj +
rezsi: 260 Euro / hó, egy havi
kaució szükséges.Érdeklődni az alábbi számon! +3630
4102259
Munkásszállás 4 fő részére
kiadó Hegyeshalomban. Érd.:
06-30-3500-652

Kitűnő szálláslehetőség teljes összkomfortos lakások
max. 2 főig zárt udvar, garázslehetőséggel. Halászin. Tel.:
06-70-6799-193
Mosonmagyaróváron disco-nak,
retro-disco-nak,
esküvőknek, születésnapokra,
céges rendezvényre, házibulira, farsangi bálra, egyéb rendezvényekre 200 m2-es földszinti helyiség kiadó. Érd.:
06-30-835-1960
Mosonmagyaróváron 1-2-3
ágyas berendezett szobák, fürdő + WC-vel mosás és főzési lehetőséggel kiadó. Érd.:
06-30-835-1960
Károly úton földszinti 2 szoba-hallos lakás tárolóval kiadó.
Ár: 110.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó
kaució. Érd.: 06-20-243-8697
Beach lakóparkban 55 m2-es
bútorozott lakás hosszútávra kiadó. Ár: 110.000 Ft/hó
+ rezsi + 2 hó kaució. Tel.:
06-20-975-8452
Hegyeshalomban újépítésű
bútorozott lakás hosszútávra kiadó. Háziállat kizárva! Ár:
110.000 Ft + rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 06-30-214-6337
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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
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
100 m2-es erkélyes, kocsi
beállós lakás Neusiedl-ben
a See Strasszen kiadó, zöldövezeti kapcsolattal. Tel.:
06-30-660-9501

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
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
Raktárak, műhelyek kiadóak
Mosonmagyaróváron. Érd.: 06-70583-2130 (8.00-15.00 óráig)

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
Kiserdő úti lakóházban
mélygarázs bérelhető. Érd.:
06-30-9973-395
Mosonmagyaróváron
70
m2-es zöldövezeti, erkélyes
lakás igényesnek garáz�zsal, parkolóhellyel kiadó.
Ár: 150.000 Ft/hó Érd.:
06-30-660-9501
Fogorvos, kozmetikus, pedikűrös, műkörmös, hajgyógyász
szakorvosnak alkalmas helyiség kiadó. Igény szerint még
alakítható. Jelöltek jelentkezését várom! Mosonmagyaróvár.
Tel.: 06-70-516-9539
Jánossomorján
ausztriai
(Andau) határtól 2 km-re szálláslehetőség 10-20 fő részére,
akár hosszú távra is. Számlaképes! Tel.: 06-30-398-7341

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 új építésű társasházban bútorozott lakás hosszú távra igényeseknek kiadó, max. 2 fő
részére. Kisállat kizárt! Érd.:
06-30-398-7341
Kiadó! A Fleschen, négyemeletesben, tiszta lépcsőházban
egy 2. emeleti, francia-erkélyes, 2 szobás, szép állapotú
panellakás, 2 felnőtt, nemdohányzó részére. Kiállat kizárva! 2 havi kaució szükséges.
Ár: 90.000 Ft/hó + rezsi. Érd.:
06-30-856-1505
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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
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.: 06-70-394-8852,
06-96-821-173
Személyautó bérelhető kaució
és km megkötés nélkül. Autópálya matricával ellátva. Érd.:
Nimród hotel mellett. Tel.:
06-30-206-5858
Suzuki Vagon R, 2020-ig érvényes műszakival eladó. Érd.:
06-70-575-5217
TÁRSKERESÉS
Valentin
nap
hetében
féláras regisztráció. “Nem
adom fel” Társkereső-Iroda
06-20/411-4325
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
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
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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
Régi kapuk, kerítések felújítása, újak készítése, lakatos munkák, költségkímélő megoldások. Érd.: +36-20-97-58-521
Lomtalanítást vállalnék, lakások, pincék ürítését, takarítását, megegyezés szerint. Érd.:
06-70-265-7643
Kádfényezés beépített állapotban, garanciával! Érd.:
06-20-92-62-060
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
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
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
Villanyszerelést
vállalok!
Lakások, épületek szerelését,
kisebb átalakításokat. Tel.:
06-30-223-8865
Kőműves munkát, járólapozást, csempézést, festést vállalok Mosonmagyaróváron. Tel.:
06-20-386-1338
GAZDABOLT – Mosonmagyaróvár, Ostermayer u. 08.
(a mosoni piacnál). KISKERTEKRE SZAKOSODVA! Tel.:
+36-20-3258-606
Személyszállítás nyugatra,
családoknak is, 5 személyig.
Érd. 06-70-347-4457
Elmaradt a bútor összeszerelése? Elmaradt a tv., karnis,
csillár, festmény felszerelése?
Akkor hívja a „kis csavar” szolgálatot. Tel.: 06-70-426-2405
Villanyszerelést
vállalok!
Lakások, épületek szerelését,
kisebb átalakításokat. Tel.:
06-30-223-8865
Tuskó és gyökérmarást vállalok nehezen megközelíthető
helyeken is Mosonmagyaróváron és 40 km-es körzetében.
Hívjon bizalommal! Hétvégén is!
Tel.: 06-20-3254-252
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
Ácsmunkák, tetőfedés, kis
házak, kocsi beállók, lambéria, gipszkartonozás, zsaluzás,
vasalás, betonozás, térkövezés.
Tel.: 06-20-315-6689

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).

REDŐNYJÁRAT indul hétvégenként Mosonmagyaróvárra
és környékére! Redőnyök, szúnyoghálók 10 – 20 % engedménnyel! Február végéig tavalyi árakon! Hőszigetelt alumínium redőnyök, reluxák, pliszék, szalagfüggönyök, napellenzők, sávrolók. Kérjen ingyenes helyszíni árajánlatot. Minőség árnyékolót 48 éves megbízható cégtől. HÉRICS LÁSZLÓ, Kapuvár, Pozsonyi u. 90.
Tel.: 96/242-655, 06-30-2040-205, www.hericsredony.hu
Molnár András. Hidegburkolási munkák! Tel.:
06-30-529-0743
Lomtalanítást vállalnék, lakások, pincék ürítését, takarítását, megegyezés szerint. Érd.:
06-70-675-0654
Referenciával
rendelkező
építőipari vállalkozás családi házak építését, külső-belső
felújítását, térkövezést, homlokzatszigetelést, garanciával
vállalja. Tel.: 06-30-226-4185
Cserépkályhák átrakása, tisztítása, javítása! Érd.: 06-203406-640 Kellei Kornél

Vadvédelmi és hagyományos kerítések építése, istállók, boxok, beállók tervezése,
építése. 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
Tetőszerkezet építése, javítása, szigetelése, tetőfedés,
bádogozás garanciával. Tel.:
06-30-226-4185
Festést, külső szigetelést,
lakások külső-belső teljes körű
felújítását vállaljuk rövid határidővel, versenyképes áron!
Érd.: 06-20-418-8296
PATAKI GÁBOR. Villanyszerelést
vállalok!
Érd.:
06-20-5964-039
Matematika korrepetálást,
érettségire felkészítést vállalok. Tel.: 06-30-376-5430
Teherfuvarozást, költöztetést,
lomtalanítást vállalok Mosonmagyaróvár és környékén. Tel.:
06-70-540-3628
EGYÉB
RAKLAPFELVÁSÁRLÁS! Tel.:
06-30-594-6226
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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.
Bontásból származó jó minőségű natúr forgácslap, MDF-lemez, faláda többféle méretben
eladó. Érd.: 06-20-9596-202

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.
Házvezetőnőt keresek, főzni jól
tudót, napi négy órára, nyugdíjast. Tel.: 06-30-416-1275

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

Figyelem! Vásárolok hagyatékot,
bontószéket, gyalupadot, régi bútorokat, tollat, Simsont, kovácsüllőt
állapottól függetlenül, kis- és nagy
mennyiségben vashulladékot, színesfémet. Érd.: 06-20-804-2771
SZERETNÉ VISSZANYERNI LELKI EGYENSÚLYÁT? VAN MEGOLDÁS! SEGÍTŐ BESZÉLGETÉS, Dr.
Vajda Katalin mentálhigiénés
szakember: 06-20-588-7270,
www.segitobeszelgetes.hu
Hagyatékból eladó: hűtő (80 literes) 7.000 Ft, gázkonvektor 2 db
(Pelgrém 60 cm) 8.000 Ft/db, bőr
ülőgarnitúra 4 +1 – 15.000 Ft,
fehér márványasztal (sérült) 3.000
Ft, bársony zöld 3+2 személyes
kanapé 8.000 Ft, forgószék 3.000
Ft, lakkozott 2 ajtós szekrény (70es évek) 5.000 Ft, 2 db hőtárolós
kályha (6 és 3,15 KW) 8.000 +
5.000 Ft, Érd.: 06-30-9696-741,
06-30-268-7808

Mosonmagyaróvárhoz közeli 10 ló tartásához tanya fedett
körkarámmal bérbe adó, vagy
lovak bértartása. Tel.: 06-30852-9829, 06-30-300-8848
Hízott kacsa Valentin napra!
Hagyományosan hizlalt kacsa
70-80 dkg májjal előjegyezhető
február 15-re. Esetleg összeírót
keresek. Tel.: 06-70-510-4355
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
Kéz- és lábápoló kollégának
helyiség kiadó, vállalkozó igazolvánnyal, azonnali kezdéssel.
Tel.: 06-30-286-8352
Februári születésű fekete, barna rajzos rövidszőrű németjuhász kan kiskutyát vásárolnék.
Tel.: 06-30-9935-983
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Pozsgai Hidraulika Kft. forgácsoló részlege Chevalier 24443
VMC típusú 3 tengelyes, Siemens Sinumerik 810D + Shopmill vezérlésű CNC marógépére, gyakorlattal rendelkező
munkatársat keres 2 műszakos munkarendben, egyedi és
kis sorozatú munkákhoz. Amit
kínálunk: Tudásszinttel és teljesítménnyel arányos kiemelkedően magas bérezés. Jelentkezés: allas@pozsgaihidraulika.
com e-mail címen, vagy a +3620-426-9920 telefonon.
Szobafestő szakmunkásokat mosonmagyaróvári munkára alkalmaznék. Folyamatos munkára, bejelentett munkahely! Molnár Róbert Tel.:
06-30-227-2289
Mosonmagyaróvári szépségszalonba recepcióst keresünk.
Érd.: 06-20-318-1887
Ácsot, tetőfedőt, vagy ács
munkálatokban jártas munkavállalót, kiemelt bérezéssel felvennék. Tel.: 06-20-9457-593
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Pozsgai Hidraulika Kft. felvételre keres géplakatos, mezőgazdasági gépszerelő, vagy
egyéb műszaki végzettségű
szakembereket, akiket egy
átfogó „hidraulika rendszerek
üzemeltetése – karbantartása” átképzés után hidraulikus
rendszer szerelőként foglalkoztatna. Amit kínálunk: jó hangulatú, kiváló szakmai tudással rendelkező kollégák segítőkész közösségében végzett
napi munka, útiköltség térítés, kimagasló teljesítményarányos bérezés. Jelentkezés:
allas@pozsgaihidraulika.com,
+36-20-426-9920
Mosonmagyaróváron Gondűző borozóba pultos hölgyet keresek, februári kezdéssel. Tapasztalat előny.
Érd.: a borozóban, Szent István kir. u. 28, vagy 06-30432-5768-as telefonszámon.
A Flexum-Termál Gyógyfürdő és uszoda csapatába takarítónőt keresünk. Tel.:
+36-30-227-7448

Mosonmagyaróvárra, rendszeres kertépítő munkára
keresek márciustól jogosítvánnyal rendelkező férfi munkaerőt 50 éves korig. Tel.:
06-20-335-9177
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.
Mosonmagyaróvári szépségszalon pedikűröst, műkörmöst
keres. Érd.: 06-20-318-1887
Épületgépészeti Áruház munkatársat keres eladói, raktárgazdálkodási munkára. Targoncavezetői jogosítvány előny
lehet. Érd.: 06-30-593-56-76

Mosonmagyaróvári cég építőipari munkában jártas, önállóan dolgozni tudó fiatal munkaerőt azonnali kezdéssel felvesz.
Tel.: 06-20-2216-701
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.: 06-70600-9021 JOBmotive Kft.
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

Szeretne családias hangulatban dolgozni 2 műszakban Mosonmagyaróvár mellett? Akkor hívja a +36-30530-4028-as számot. Hölgyek
részére ruhacsomagolói munkát kínálunk. Alapbér + 30.000
Ft cafeteria + teljesítmény
bonusz, céges buszjárattal.
Önéletrajzokat a markus.a@
worldjob.hu címre várjuk.
Parkcenterben
található
Non-Stop működő Nemzeti
Dohányboltba főállású eladót
keresünk! Érdeklődni lehet a:
+36-30-915-0912-es telefonszámon, jelentkezni pedig a:
motabakbt@gmail.com e-mail
címen fényképes önéletrajzzal!
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
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Mosonmagyaróvári építőipari cég, munkájára igényes,
megbízható festőt, hőszigetelésében jártas kőművest, segédmunkást felvesz.
Lehet pályakezdő is! Bérezés: megegyezés szerint. Érd.:
06-30-9475-174
Villanyszerelőket keresünk
azonnali munkakezdéssel. Havi
nettó alapbér 300.000 Ft-tól.
Jelentkezés az adott e-mail címre fényképes önéletrajzzal: iroda@noltech.hu. További információ az alábbi telefonszámon: 06-70-572-8777
Grande Pizzéria szakácsot
keres. Tel.: 06-20-4444-301
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
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.: 06-70415-9020 – JOBmotive Kft.
Hegyeshalmi Stettni Klub pultos kolléganőt keres. Akár
pályakezdők
jelentkezését is várjuk! Szakképzettség nem feltétel! Jelentkezni a
stettniklub@gmail.com e-mail címen vagy a 06-30-2985374-es telefonszámon lehet.

EGY MŰSZAK, KIEMELT BÉREZÉS! Formázó, olvasztár,
homok-előkészítő munkatársakat keres a KÜHNE Vasöntőde Kft. Jelentkezés: 06-96-213055, munkanapokon 6-14 óráig.
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.: 06-70-4159021 JOBmotive Kft.
Ausztriai Nightclub hostess
munkára keres csinos lányokat 19 éves kortól, top keresettel. Tel.: 00-43-664-59996-95,
06-30-313-35-16
(Pabian&Partners)

Házvezetőnőt/takarítónőt
keresünk mosonmagyaróvári egészségügyi intézménybe,
főállásban, kiemelt bérezéssel. Érdeklődni, munkaidőben:
06-20-236-0778 számon.
Táska üzletünkbe (Mosonmagyaróvár, Tesco táska-pénztárca pavilon) önállóan dolgozni tudó nyugdíjas
eladót felveszünk, 160.000
Ft nettó bérrel. Tel.: 06-705800-252, MAGIC BAG KFT.
Lakatost és hegesztéshez
értő, illetve műszaki rajz olvasásában jártas szakembert
felvesz a GO-STILL KFT. Tel.:
06-30-811-4727
Cukrászatba
munkatársat
keresünk.
Érd.:
06-30-3767-283

Tadteni cég Ausztriában
kertépítéshez munkatársat
keres. Jogosítvány „B” kell,
német nyelvtudás előny. Érd.:
office@twk-gartenbautechnik.
at vagy +43-21763870, hétfő
vagy csütörtök délelőtt.
Alkalmi munkára rakodókat
keresek nehéz fizikai munka
(költöztetés). Ápoltság előnyt
jelent. Érd.: 06-30-9478-414
Konyhai kisegítőt keresek azonnali kezdéssel a
Kolibri Snack bárba. Tel.:
06-70-3371-503
Mosonmagyaróvári
SMR
üzemi büfébe hétfőtől péntekig egyműszakos munkaidőbe
ELADÓ munkatársat keresünk.
Érdeklődni: Hétköznap 8.0016.00 óráig: 06-30-688-4572
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Mosonmagyaróvári
Várkert Kávézó főzni tudó/szerető KONYHAI ALKALMAZOTTAT keres, kiemelt bérezéssel
délelőttös műszakra (06:30-as
munkakezdéssel), akár részmunkaidőben is. Nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk. Érdeklődni lehet a 06-30-298-5374es telefonszámon.
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!
Könnyű fizikai munkára hölgyek és urak jelentkezését várjuk 3 műszakos munkára. Alapbér + cafeteria + teljesítmény
bonusz + hiányzási bonusz +
céges buszjárat + szállástámogatás. További információ a:
+36-30-530-4014-es számon.
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A Kiszsenimóvar Iskola oktatót keres Mosonmagyaróvárra. Pedagógiai tanulmányokat folytatók, pályakezdők,
illetve tapasztalt óvodapedagógusok, tanítók, vagy tanárok jelentkezését várjuk. Érd.:
+36-30-396-0584, e-mail:
kiszsenimovar@gmail.com
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.
1-2-3 műszakba érvényes targoncavezetői engedéllyel rendelkező munkatársakat keresünk. A végzettséget igazoló dokumentumokat, illetve az
önéletrajzokat a markus.a@
worldjob.hu címre várjuk!
Kőművest keres mosonmagyaróvári építőipari kisvállalkozás.
Tel.: 06-30-2046-929

Mosonmagyaróvári szálloda hosszú távra szakácsot és
éjszakai portást keres. Telefonszám: 96/206-871
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
Csomagolókat keresünk teljes- és részmunkaidőben
Mosonmagyaróvár és környékéről. Pályakezdők és nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!
Érd.: 06-20-528-5510
Vagyonőröket és portásokat
keresünk Mosonmagyaróvár
és környékéről. Nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk! Tel.:
06-20-528-5618

Kisbuszra „B” kategóriás jogosítvánnyal gépkocsivezetőt felveszek március 1-jei kezdéssel.
Tel.: 06-30-6181-712
Cégünk targoncavizsgával
rendelkező munkatársat keres
mosonmagyaróvári telephelyünkre, árukiadó munkakörbe, azonnali kezdéssel.
Érd.: 06-96-217-687, e-mail:
addenda.kft@t-online.hu
Építőipari cég, festésben
és gipszkartonozásban jártas munkatársat keres. Érd.:
H-P, 09.00-17.00 között. Tel.:
06-30-396-0014
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
Fiatal, energikus munkatársat
keresünk csapatunkba magasban végzett munkához. Villanyszerelői végzettség előnyt
jelent, fizetés megegyezés szerint. Tel.: 06-70-225-7761
Mosonmagyaróvári trafikba
eladót felveszünk. Kereskedelmi gyakorlat előny. Fényképes
önéletrajzot az alábbi e-mail
címre kérjük: reklammovar@
gmail.com
Régóta üzemelő, komoly vendégkörrel rendelkező étterem
kiemelkedő fizetéssel munkájára igényes felszolgálót keres.
Érd.: 06-20-220-6181
ÓVÁRVILL KFT. villanyszerelőt
és ügyes kezű segédmunkást
felvesz. Érd.: 06-30-643-4109

Jánossomorján 2 műszakos
munkarendbe
szobaasszonyt – recepcióst felveszünk kiemelt bérezéssel. Akár nyugdíjas is
lehet!
Huszár
Tel.:
06-30-398-7341
Építőiparban jártas szakembert felveszek hosszú távra.
Tel.: 06-70-602-3503
Takarítónőt keresek heti pár
alkalommal, vasalni tudót.
Fizetés: megegyezés szerint.
Érd.: 06-70-237-7261
Mosonmagyaróvári kisboltba kisegítő munkatársat keresünk, főként hétvégi és délutáni elfoglaltsággal. Érd.:
06-30-558-7009
Mosonmagyaróvári építőipari cég, zsaluzó ácsokat keres,
hosszútávra. Bejelentett munkaviszony, korrekt fizetés!
Tel.: 06-70-3304-178 BÓKA
BAU KFT.
Mosonmagyaróvári cég furgonra „B” kat. jogosítván�nyal gépkocsivezetőt felvesz,
nemzetközi fuvarozásra. Érd.:
06-30-9871-530
Mosonmagyaróvári
cég
keres kőművest és gipszkartonozásban jártas munkatársat azonnali kezdéssel. Érd.:
06-20-2216-701
Mosoni piacnál lévő lángossütőbe kisegítőt keresünk
szombati piacnapokra. Tel.:
06-20-436-6484
Hédervár környéki 2 fő gyakorlattal rendelkező kőművest
keresünk, jogosítvány szükséges. Tel.: 06-70-628-3338
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