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INGATLAN
Azonnal költözhető új földszinti,
60 m2-es lakás 15,5 m2-es erkél�lyel (nappali – 2 hálószoba) eladó. A
lakáshoz teremgarázs beálló és saját
tároló is tartozik. Iá: 35,5 MFt. Érd.:
06-20-490-8346
Jánossomorján 26.500.000 Ft-ért
eladó 2009-ben épült, 135,75
m2-es téglaépítésű sorház, garáz�zsal, terasszal, udvarrésszel. Érd.:
06-30-639-7354
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
Eladó családi házat, nyaralót, vagy
építési telket keresek Kisbodakon,
Püskin, Dunaremetén, Lipóton,
Darnózselin, Héderváron, Ásványrárón, Mecséren és Lébényről. Tel.:
06-70-342-71-67
Mosonmagyaróváron, Móra Ferenc
ltp-en 55 m2-es földszinti panellakás eladó. Ár: 20 MFt. Felújított! Érd.:
0043-699-19309486
Jánossomorja központjában 72
m2-es sorházi lakás 14.600.000
Ft-ért eladó! Érd.: 06-30-639-7354
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Mosonmagyaróváron a termál közelében szép állapotú, két
önálló lakásból álló családi ház,
500 m2-es telekkel eladó. Érd.:
06-20-267-9530
Mosonmagyaróváron a városközpontban négy emeletes társasházban II. emeleti, 56 m2-es erkélyes, 2
szoba hallos, jó állapotban lévő lakás
eladó tulajdonostól magánszemlélynak. Érdeklődni: 06 20 2510356-os
telefonon 18.00 óra után.
Mosonmagyaróváron
eladó
81 m2-es társasházi lakás. Ár:
26.500.000 Ft. Érd.: 06-70-636-9509
Mosonmagyaróváron, belvárosban most épülő új bevásárló központ közelében értékesítésre kínálok 40-60 m2-es luxus ingatlanokat
kerttel, vagy panoráma teraszokkal,
kulcsra-készen, december átadással. Minden elérhető lesz a közelben, ha nívós környezetre vágyik,
foglalja le! 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
Hegyeshalomban 93 m2-es
családi ház, 600 m2-es telken
eladó. Ár: 23.000.000 Ft. Érd.:
06-70-280-3669

Futura mögött I. emeleti, 52 m2-es
társasházi lakás zárt parkolóval,
magánszemélytől eladó. Érd.: 06-70886-1645, 06-20-434-4754
Mosonmagyaróváron a Lajta lakóparkban, igényes környezetben
eladásra kínálok egy db 30 m2-es és
2 db 50 m2-es kulcsrakész, földszinti sorházat, saját kerttel, parkolóval,
terasszal. Az ingatlan egy nagy családi házból kerül átalakításra. Átadása: június 30. Foglalja le! Legszebb
környezet! Érd.: 06-20-552-8312
Eladó lakást keresek Mosonmagyaróváron ügyfelem részére, sürgősen!
Érd.: 06-20-661-5780
Tulajdonostól családi ház Mosonmagyaróváron eladó. Iá: 30 MFt.
Érd.: 06-30-599-8066
Mosonmagyaróváron nagy, 5 szobás családi ház eladó, vagy kisebb
lakásra cserélhető, értékegyeztetéssel. Balás Á. u. 38. Iá: 48,8 MFt. Érd.:
06-30-275-4023
Eladó családi házat, építési telket,
vagy nyaralót keresek Dunaszigeten,
Dunakilitin, Feketeerdőn, Halásziból.
Érd.: 06-70-360-07-15
Minőségi kivitelezéssel megépített
ikerház a Liget lakóparkban szerkezet-készen eladó. Iá: 33.900.000 Ft.
Érd.: 06-20-661-5780

Mosonmagyaróvár csendes utcájában 2 generációssá alakítható,
felújításra szoruló családi ház, 750
m2-es telekkel eladó. Ár: 27.900.000
Ft. Érd.: 06-30-267-9530
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, Halászi úti
ltp-en tulajdonostól 110 m2-es kön�nyűszerkezetes ház 1305 m2-es telken eladó. Nappali, 3 háló, fürdő, WC
+ WC, pincében 2 autónak garázs
szauna, 2 szoba. Nyitott úszómedence, kerti tó, faház, grillező. Ingatlanközvetítők kérem, ne hívjanak! Iá: 75
MFt. Érd.: 06-70-4547-480
Családi ház rendezett udvarral, szép
kerttel, garázzsal Hegyeshalomban
eladó. Iá: 39,9 MFt. Érd.: 96/221192, 06-20-315-8610
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Dunakilitin, Feketeerdőn, Máriakálnokon, Mosonmagyaróváron építési
telek eladó. Érd.: 06-30-267-9530
Mosonszolnokon, központi helyen
felújításra szoruló családi ház, 600
m2-es telekkel eladó. Ára: 12 MFt.
Érd.: 06-30-267-9530
Keresek Mosonmagyaróváron 2 szobás, földszinti lakást 15-25 MFt-os
árban, készpénzfizetéssel! Ajánlatok:
06-30-267-9530
Mosonmagyaróváron az óvári belvárosban igényes garzonlakás eladó.
Érd.: 06-30-856-1505
MOFÉM-telepen 64 m2-es, 3 hálószobás, azonnal költözhető sorházi lakás saját kerttel eladó. Érd.:
06-30-267-9530
Új építésű, idén átadásra kerülő 74
m2-es, 3 szobás lakás, 2 teras�szal eladó. CSOK igényelhető! Tel.:
06-30-267-9530
Eladó 1 vagy 2 szobás lakást keresek kedvező áron, Mosonmagyaróváron. Tel.: 06-30-210-8742
Új építésű eladó lakások Mosonmagyaróváron, 12,9 MFt- 20,8 MFt
között. Tel.: 06-30-210-8742
Máriakálnokon 110 m2-es, közepes állapotú családi ház, nagy telken eladó. Ára: 19,9 MFt. Érd.:
06-30-377-5318
Ipari/kereskedelmi park Ipartelep környékén, Mosonmagyaróváron keresek eladó/kiadó csarnokot,
termet, ingatlant, 150 m2 - 250 m2
területen. Tel.: 00-36-30-9160-818

Stúdiólakás,
nagy
teras�szal a Mediterrán lakóparkban
eladó. Iá: 19.490.000 Ft. Érd.:
06-30-210-8742
Városközpontban most épülő 4
szintes, liftes társasházban I.
emeleti, 53 m2-es, 3 szobás, erkélyes, fűtés kész lakás leköthető,
saját parkolóval. Ár: 19,65 MFt.
Tel.: 06-20-329-6564
Dunaszigeten, közel a strandhoz felújított kétszintes nyaraló eladó. Tel.:
06-30-268-9491
3921 m2-es építési telek eladó Dunaszigeten. Érd.: 06-20-520-8011
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
Halásziban ház 500 m2- telken és
egy különálló 500 m2-es telek eladó.
Érd.: 06-30-215-2901
Fertődön, a Bartók Béla utcában
45 m2-es téglalakás eladó. 2. emelet, 1+1 szoba. Iá: 18,9 MFt. Érd.:
+36-20-968-6061
Vonyarcvashegyen, strand közelben 3 hálószobás + nappalis, szerkezet-kész ház, 600 m2-es telken 25
MFt-ért eladó. Tel.: 06-30-9292-622
Gyenesdiáson, frekventált helyen, a
strandra vezető utca mellett 5 szobás ház (panzióvá bővíthető), 747
m2-es telken, tulajdonostól eladó.
Érd.: 06-30-9292-622

Ipartelepen 50 m2-es, felújított, 2
szobás, földszinti lakás eladó. Iá:
18,5 MFt. Érd.: 06-30-339-3405
Városközpontban most épülő 4
szintes, liftes társasházban I.
emeleti, 39 m2-es, 2 szobás, erkélyes, fűtés kész lakás leköthető,
saját parkolóval. Ár: 15,85 MFt.
Érd.: 06-20-329-6564
Tulajdonostól
vásárolnék
lakást! (Magánszemély). Tel.:
06-30-756-4380
Városközpontban most épülő 4
szintes, liftes társasházban III.
emeleti, 47 m2-es, 3 szobás, erkélyes, fűtés kész lakás leköthető,
saját parkolóval. Ár: 17,39 MFt.
Érd.: 06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron direkt a centrumban (óvoda, iskola, posta, gyógyszertár, bank, üzletek gyalogosan
néhány percre), de mégis csendes,
nyugodt családi házas környezetben
eladó egy teljes körűen felújított 2.
emeleti, 3 szobás, amerikai konyhás,
erkélyes, klímás téglalakás. Iá: 29,9
MFt. Érd.: 06-30-451-8277
Eladó 350 m2-es telken (Lovarda
környékén) teljesen felújított 1 szobás, amerikai konyhás (alatta pince-garázs) bővíthető családi ház.
Részletfizetés, ill. garázsbeszámítási lehetőséggel! Veres Péter utca
15. Tel.: 06-20-226-9-427
Hegyeshalomban 1100 m2-es
telken 100 m2-es felújított családi ház 27,5 MFt-ért eladó. Tel.:
06-30-268-6464

Eladó családi házat, vagy építési telket keresek Jánossomorján és környéke is szóba jöhet, vagy Máriakálnokról, Kimléről, Károlyházáról. Érd.:
06-70-315-80-03
Máriakálnokon felújítandó családi ház eladó. Iá: 22,9 MFt. Érd.:
06-70-396-8999
Eladó családi házat, vagy építési telket keresek Levélen, Hegyeshalomban, Papréten, Bezenyén, Rajkán.
Érd.: 06-70-631-00-34
Ingyenes hitelügyintézés, hitelkiváltás, személyi kölcsön az Openhouse-nál. Hívjon bizalommal! Hegyi
Lászlóné Dóra 06-70-934-60-05
Német, orosz, ukrán nyelvterületekről és szlovák vásárlóim részére
eladó lakást, családi házat, építési
telket, üzlethelyiséget, vagy vállalkozásra alkalmas ingatlanokat keresek, előzetes költségek nélkül. Tel.:
06-70-6277-670
Bezenyén a Duna utcában családi ház, reális áron eladó. Tel.:
06-30-268-6464
Családi ház eladó a Gálosi Soma
utcában. Érd.: 06-30-913-1313
KIADÓ
Hegyeshalomban 40 m2-es, alacsony rezsijű, bútorozott társasházi lakás saját tárolóval és gépkocsi beállóval min. 1 évre kiadó. Ár:
100.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 06-30-355-6782
Ipari területen műhely kiadó. Tel.:
06-20-9-547-816

2 szobás családi ház kiadó Mosonmagyaróváron. Kisállat nem akadály!
Érd.: 06-70-703-2763
Belvárosban, exkluzív, bútorozott
lakás hosszútávra bérbe adó. Tel.:
06-30-210-8742
Családi háznál különálló 1 szobás, berendezett lakás kiadó. Tel.:
06-20-933-8823
Mosonudvaron 3 szobás, teljesen bútorozott lakás hosszútávra kiadó, max, 6 fő részére. Tel.:
06-30-479-8346
30 m2-es összkomfortos albérlet
kiadó 1 fő részére Mosonmagyaróváron. Tel.: 06-20-318-4146
A mosoni piactéren 46 m2-es félig
bútorozott, központi fűtéses, másfél szobás lakás hosszútávra kiadó.
2 havi kaució szükséges. Tel.:
06-70-2955-775
Városközponthoz közeli új építésű társasházban 2 szoba + nappalis + erkélyes lakás, részben bútorozva hosszútávra kiadó.
Dohányzás és kisállat kizárva! Tel.:
06-20-9818-046
Mosonmagyaróváron, Lajta lakóparkban, cirkó-fűtéses, 36 m2-es
garzon kiadó. Ár: 100.000 Ft bérleti díj + 20.000 Ft rezsi/hó +
200.000 Ft kaució szükséges. Tel.:
06-70-252-8161
Belvárosi 65 m2-es, 2,5 szobás,
egyedi mérőkkel ellátott, berendezett lakás kiadó. Ár: 90.000 Ft/hó +
2 havi kaució. Érd.: 06-70-541-3378
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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
Mosonmagyaróváron: üres, földszintes, melléképületes, 2 szobás,
nagykonyhás, külön WC-vel (nem a
fürdőbe) kiadó házat keresek, hos�szútávra. Ár: 120.000 Ft + 1 hó kaució. Tel.: 06-70-274-1589
Egy fő részére Mosonmagyaróváron
összkomfortos apartman kiadó. Érd.:
06-30-758-5251
Mosonmagyaróváron a városközpontban bútorozott lakás kaucióval
kiadó. Érd.: +36-70-211-8345
Mosonmagyaróváron, majoroki
városrészben 56 m2-es bútorozott
kis lakás 2 fő részére kiadó. Házi
kedvenc mellőzése! Bérleti díj+ egy
havi kaució! Érd.: 06-96-205-415,
06-70-274-1378
Garzonlakás, 38 m2-es, felújított, új
bútorokkal hosszútávra kiadó nemdohányzó személynek, max. 2 fő
részére. Érd.: 06-20-4879-377
Szoba kiadó berendezett, gázfűtéses lakásban, 1 nemdohányzó, megbízható személynek. Tel.:
06-20-223-5815
Mosonmagyaróváron a Kiserdő
lakóparkban egy szoba + nappalis lakás, liftes házban hosszútávra
kiadó. Ár: 100.000 Ft/hó + rezsi + 2
havi kaució. Érd.: 06-30-288-5520
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Mosonmagyaróváron, városközpontban 50 m2-es, 2 szobás, erkélyes, téglaépítésű, rendezett házban
lévő, klímás IV. emeleti bútorozatlan
lakás hosszabb távra kiadó! Dohányzás és háziállat kizárt! Ár: 90.000
Ft+rezsi/hó + 2 havi kaució. Érd.:
06-70-771-5199
Mosonmagyaróváron a Mosonyi Mihály utcában, az Origó
lakóparkban mélygarázs beállók és tárolók kiadók. Érd.:
06-70-942-2942
54 m2-es újépítésű lakás a Lajta lakóparkban hosszútávra kiadó.
Érd.: 06-20-3987-388
Mosonmagyaróváron 120 m2-es,
3 szobás lakás kiadó. 1 hó kaució +
rezsi. Tel.: 06-20-9-274-145
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.:
06-70-935-60-40
Hosszútávra keresek üres, kiadó
házat Mosonmagyaróváron. Érd.:
06-70-592-8118

Mosonmagyaróváron vendéglátói
engedéllyel rendelkező 200 m2-es
földszinti helyiség disco-nak, retro-disconak, esküvőknek, születésnapokra, céges rendezvényekre, házibulira, farsangi bálra,
egyéb rendezvényekre kiadó. Tel.:
06-30-835-1960
Gyöngyös ltp-en új ház, 2 szoba +
nappali kerttel, terasszal, garáz�zsal, beállóval igényesnek 2 fő részére kiadó. A ház, részben bútorozva.
Kisállat, cigaretta kizárt! Ár: 150.000
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. Tel.:
06-30-384-1346
Mosonmagyaróváron 75 m2-es,
nappali + 3 szobás új családi ház
bútorozva, gépesítve igényesnek
kiadó. Ár: 170.000 Ft/hó + rezsi +
2 hó kaució. Érd.: 06-20-475-8431
Károly út 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 régi
Kenyérgyár területén raktárhelyiségek kiadó, 20-60 m2. Érd.:
06-70-942-2942
Irodák kiadók Mosonmagyaróváron; 65, 35, 20 m2-esek mosdókkal
és 16 m2-es étkezővel, zárt udvarban, térkövezett parkolókkal. Érd.:
06-30-4747-116
Mosonmagyaróváron 1-2-3 ágyas
berendezett szobák, fürdő + WC-vel,
mosási és főzési lehetőséggel kiadó.
Tel.: 06-30-835-1960
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, a Magyar
utcán, egészségügyi, sport-fitnesz, vendéglátó-ipari, vagy egyéb
tevékenységre alkalmas 400
m2-es üzlethelyiség kiadó! Érd.:
06-30-9791-506

Kétágyas szobák munkásoknak kiadók Mosonmagyaróváron, közel az Ipari parkhoz. Tel.:
06-70-229-8134
2 db garázs, 1 db tároló helyiség
Mosonmagyaróváron kiadó. Tel.:
06-70-229-8134
Mosonmagyaróváron 1 szobás garzonlakás albérletbe kiadó.
2 havi kaució szükséges! Tel.:
06-30-2904-333
Hölgy számára szoba kiadó a városközpontban. Tel.: 06-30-616-7822
Mosonmagyaróváron, Alkotmány
úton 250 m2-es csarnok + 100 m2
iroda + szociális helyiség kiadó. Érd.:
06-30-643-4109
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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
Személyautó bérelhető kaució
és km megkötés nélkül. Autópálya matricával ellátva. Érd.: Nimród
hotel mellett. Tel.: 06-30-206-5858
TÁRSKERESÉS
46 éves, 175 cm magas, 86 kg-os
fiatal férfi, korban hozzáillő hölgy
ismeretségét keresi, tartós kapcsolatra. Tel.: 06-30-505-8342
SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, napellenzők, szúnyoghálók,
harmonikaajtók, stb. kedvezmén�nyel, garanciával, rövid határidővel
mosonmagyaróvári szakembertől, 17
éves tapasztalattal. Kérjen ingyenes
árajánlatot! Vidéken is! Tel.: +3630-2350-927, Horváth Attila, www.
redonyosattila.hu
Villanyszerelést vállalok! Lakások,
épületek szerelését, kisebb átalakításokat. Tel.: 06-30-223-8865
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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
Hagyományos OVISÚSZÁS a
Móra Ferenc Általános Iskolában. Kedd: 17.00-18.00 óráig.
Középsős és nagycsoportos ovisokat várunk! Tel.: 06-30-4791679, 06-30-268-7808
Régi kapuk, kerítések felújítása,
újak készítése, lakatos munkák,
költségkímélő megoldások. Érd.:
+36-20-97-58-521
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!
Redőnyjavítást vállalok! Zsugonics.
Tel.: 06-20-965-6515
Kőműves munkát, járólapozást, csempézést, festést vállalok Mosonmagyaróváron. Tel.:
06-20-386-1338
Nagyobb zöldterületek gondozását, karbantartását vállalom. Érd.:
06-20-3406-640

REDŐNYJÁRAT indul hétvégenként
Mosonmagyaróvárra és környékére!
Redőnyök, szúnyoghálók 10 - 20 %
engedménnyel! Március végéig tavalyi árakon! Hőszigetelt alumínium
redőnyök, reluxák, pliszék, szalagfüggönyök, napellenzők, sávrolók.
Kérjen ingyenes helyszíni árajánlatot! Minőségi árnyékolót 48 éves
megbízható cégtől. HÉRICS LÁSZLÓ, Kapuvár, Pozsonyi u. 90. Tel.:
06-96/242-655, 06-30-204-0-205,
www.herecsredony.hu
Tuskó és gyökérmarást vállalok
nehezen megközelíthető helyeken
is Mosonmagyaróváron és 40 km-es
körzetében. Hívjon bizalommal! Hétvégén is! Tel.: 06-20-3254-252
Mini kotrógéppel földmunkát vállalok, illetve a gép bérelhető is! Érd.:
06-30-9-871-530
Bútorok szét- és összeszerelését, illetve szállítását vállalom. Tel.:
06-20-360-6197
Vízvezeték, központi fűtésszerelést,
javítást vállalok Mosonmagyaróvár
és környékén. Érd.: 06-20-4879-377
Matematika korrepetálást, érettségire felkészítést vállalok. Tel.:
06-30-376-5430
Költöztetést, áruszállítást vállalok belföldi és nemzetközi viszonylatban is, kedvező árakkal. Érd.:
06-20-360-6197
Mini markolóval földmunkát vállalok. Alapásást, tükörkiszedést, csatornázást, stb. Tel.: 06-30-4466-323

Teherfuvarozás!
Költöztetést, lomtalanítást vállalok. Érd.:
06-70-540-3628
Referenciával rendelkező építőipari vállalkozás családi házak építését,
külső-belső felújítását, térkövezést,
homlokzatszigetelést, garanciával
vállalja. Tel.: 06-30-226-4185

Vadvédelmi és hagyományos
kerítések építése, istállók, boxok,
beállók tervezése, építése. Tel.:
06-30-226-4185
Lomtalanítást vállalnék, lakások, pincék ürítését, takarítását, megegyezés szerint. Tel.:
06-70-675-0654
Vállalunk szobafestést, mázolást,
tapétázást és homlokzatfestést.
Minőség, megbízhatóság, korrekt
ár! Tel.: 06-30-265-2478
Nyílászárók szerelése, beállítása,
javítása, zárak karbantartása, javítása. Érd.: HORVÁTH: 06-30-7473213; KMETY: 06-30-319-2687

Aszfaltozás A-Z-ig! Tavaszi kedvezménnyel! Mindennemű úttal kapcsolatos munkák. Hívjanak bizalommal! Tel.: +36-70-905-3473, sztrada-ep@freemail.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
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
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
Lomtalanítást vállalnék, lakások, pincék ürítését, takarítását, megegyezés szerint. Tel.:
06-70-265-7643
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
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GYORSVARRODA! A volt MARY varrodás csajok új helyen a Károly út
1-ben. Tel.: 06-30-789-7710
GAZDABOLT – a mosoni piacnál. Moson-Kert Kft.- Mosonmagyaróvár, Ostermayer u. 08. Tel.:
+36-20-3258-606
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglátás-szervező, Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 06-70637-4750.
www.minervakft.hu
(E-000909/2014/A001-A011).
Terhessé vált cégét megvásároljuk!
Magas házipénztár, magas tagi kölcsön előny! Tel.: 06-30-345-4724

Fűtött tároló helyiséget keresek sürgősen a Magyar utca környékén. 3
Grácia tányérkészlet 18 db-os kézzel festett, teljesen originál eladó,
ugyanitt egyéb tányérkészletek,
pohárkészletek, kristálypoharak,
aranyszínű kávéskészlet és bútorok eladók; kézzel kötött pulóverek,
selyemmel hímzett terítők, függönyök, gobelinek és szép kerékpárok. Gyűjtőknek fém modellautók
(1.18) nagyméretű, konyhai gépek
eladók. Tel.: 06-96/217-524
Festést, kőműves munkát, burkolást, szigetelést, térkövezést, lakások külső-belső felújítását vállalom
garanciával. Kis munka is munka!
Tel.: 06-70-615-3039
Zepter márkaképviselet működik Mosonmagyaróváron a Malomszer utcán át a hídon. Rugalmas
nyitva tartás, tanácsadás (lámpák javításának ügyintézése). Tel.:
06-70-635-1716

Asztalosmunkák, konyha, beépített bútorok, ajtók, ablak, lépcsők,
kocsi beállók készítését vállalom.
Tel.: 06-30-329-9269
Szőnyegmosás Mosonmagyaróváron! Matrac, bútor, autókárpit tisztítás, bőrtisztítás, bőrjavítás, bőrfestés. Tel.: 06-30-851-5187
FIX hitel külföldi munkabérre is! Tel.:
06-70-3363-431
Fűnyírást, gazos területek kaszálását motoros fűkaszával, park-gondozást vállalok. Számlaképes! Tel.:
06-20-374-4339
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 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: 06-30-6103850. www.rbfnyilaszarokft.hu,
Bősárkány, Ady Endre u. 13.
Kiváló minőségű kukoricadarázott
rántani való csirke 03.27-től kapható, konyhakészen rendelhető. 9211.
Feketeerdő, Ady Endre út 13. Tel.:
06-96-960-003, 06-20-9-120-102
Akciós üveges, fa bejárati ajtók
hőszigetelt üveggel, záró gumitömítéssel, kilinccsel, kulcsokkal, 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
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
3 hetes előnevelt húscsirke március 11-én kapható. 9211. Feketeerdő, Ady E. u. 13. Tel.: 06-96-960003, 06-20-9120-102

Dunnákat, párnákat vásárolok, régi
bútorokat, festményeket, hangszereket, szarvasagancsot, porcelánokat és mindenféle öreg hagyatékot.
Érd.: 06-70-392-2725
Garázskapu, bukó rendszerű, NOVUM márkájú, fehér színben, vadonatújan, 1 év garanciával, 240x200-as, 240x210-es
és 250x200-as méretben 79.900
Ft/db. Munkaidőben: 06-30-6103850. www.rbfnyilaszarokft.hu,
Bősárkány, Ady Endre u. 13.
Figyelem! Vásárolok hagyatékot pincétől a padlásig. Bontószéket, gyalupadot, régi bútorokat, tollat, fateknőket, kis- és nagy mennyiségben
vashulladékot, színesfémet. Érd.:
06-20-804-2771
Új, építkezésből megmaradt és
bontott nyílászárók nagy választékban, 600 db-os raktárkészletről, azonnal vihetők! www.hasznaltablak.hu
Kézi kerti szerszámok eladók. Tel.:
06-70-280-1301
Tulajdonostól
vásárolnék
lakást! (Magánszemély). Tel.:
06-30-756-4380
Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva,
700 Ft/db. Tel.: 06-20-204-2382
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
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Régóta üzemelő, állandó személyzettel rendelkező étterem keres
munkájára igényes pincér munkatársat, kiemelkedő keresettel
(nem kell Ausztriáig menni)! Érd.:
06-20-220-6181
Mosonmagyaróvári Halászkert
vendéglőbe konyhai kisegítőt felveszünk. Érd.: 06-30-945-8802
Családi
házhoz
kertgondozó nyugdíjas férfit keresek. Tel.:
06-30-9-590-138
Cukrászdába munkatársat keresünk. Tel.: 06-30-3767-283
Azonnali kezdéssel takarítókat
keresünk épület takarítására. Tel.:
06-70-3232-909
Felszolgálót felveszünk Flamingó étterem, Hegyeshalom. Tel.:
06-70-634-9428
Szakácsot felveszünk mosonmagyaróvári étterembe. Tel.:
06-30-444-6503
Főzni tudó kézilányt felveszünk
mosonmagyaróvári étterembe. Tel.:
06-30-444-6503
Mosonmagyaróvári cukrászműhelybe délutáni elfoglaltsággal
csökkent munkaképességű (rokkant nyugdíjas) takarítónőt felveszünk. Érd.: 06-20-3428-518
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Heti 1 alkalommal rendszerető családnál takarítást vállalok, pénteki
napon, Mosonmagyaróváron. Tel.:
06-30-411-3886
Gyakorlattal rendelkező eladót
keresünk. Tel.: 06-30-300-8544
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
PIZZERIA RIALTO IN NEUSIEDL
AM SEEE SUCHT EIN KELNERIN
MIT 20-30 STUNDEN PRO WOCHE.
MIT GUTEN DEUTSCHKENNTNISSE.
BEWERBUNGEN UNTER holzofen@
pizzeria-rialto.at ODER TELEFONISCH
UNTER 0043-699-19720709 HERR
NAFILE
Ausztriai étterem németül beszélő
pincért keres. Érd.: 06-70-280-5599
A mosonmagyaróvári ROB GYM
edzőterem és szolárium főállásba recepcióst keres. Egész napos,
vagy váltott műszakban, akár azonnali kezdéssel. Fényképes önéletrajzot: nrkomp@mailbox.hu e-mail
címre, vagy jelentkezés személyesen az üzletünkben.
Takarításra keresünk friss nyugdíjas
hölgyet családi házhoz, heti 2 alkalommal. Tel.: 06-20-3987-388

Urak jelentkezését várjuk SZITAKEZELŐ, OLVASZTÁR munkakörbe, folyamatos műszakba közepesen nehéz fizikai munkára. Elvárások: fegyelmezett, önálló munkavégzés, folyamatos munkarend vállalása. Amit kínálunk: határozatlan
munkaszerződés, br. 1050 Ft/óra,
előleg. JELENTKEZNI: +36-30-5304028-as SZÁMON, VAGY SZEMÉLYESEN: MOSONMAGYARÓVÁR, PALÁNK
UTCA 1. Nyilv.szám: 10/2011.
RAKTÁRI OPERÁTOR munkakörre
hölgyek jelentkezését várjuk, ruhacsomagolásra, 2 műszakban. Amit
biztosítunk: Br. 160.000 Ft/hó, br.
30.000 Ft cafeteria, céges buszjárat, 30.000-85.000 Ft teljesítmény
bonusz, nincs tesztírás. Elvárások: 8
általános, alap számítógépes ismeret, önéletrajz. JELENTKEZNI: +3630-530-4028-as SZÁMON, VAGY
markus.a@worldjob.hu címen. Nyilv.
szám: 10/2011.
Áprilistól – szeptember végéig, szezonra keresünk Joisba (Burgenland)
szakácsot és főzni tudó konyhalányt.
Tel.: 0043-676-9742444
Zurndorfi étterembe konyhalányt,
takarítót keresünk, alap német nyelvtudással, Autó szükséges! Egész
éves munka! Érd.: 0043-2147-2450
(szerdától: 10.00 órától)

RAKTÁROS-TARGONCÁS munkakörbe várjuk jelentkezését hegyeshalmi munkalehetőségünkre, 2
műszakban. Amit biztosítunk: Br.
215.000 Ft/hó br. 30.000 Ft cafeteria, céges buszjárat, br. 48.00080.000 Ft teljesítmény bonusz. Elvárások: új típusú vezetői engedély,
önéletrajz. JELENTKEZNI: +36-30530-4028-as SZÁMON, VAGY SZEMÉLYESEN: MOSONMAGYARÓVÁRON, PALÁNK UTCA 1. Nyilv.sz.:
10/2011.
Határhoz közeli, a szezonban nyitva
tartó ausztriai étterem autóval, gyakorlattal rendelkező konyhai kisegítőt keres. Tel.: 06-70-280-5599
Délutáni részmunkaidős kollégát
(akár diákot is) keresünk kisegítőnek élelmiszerüzletünkbe. Munkaidő:
délután 16.00-19.00 óra között. „B”
kat. jogosítvány előny. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal: kovacs.
gyula@externet.hu
Vendéglátó-helyre pultos hölgyet keresünk. Képzettség és gyakorlat nem szükséges. Pályakezdők jelentkezését is várjuk! Tel.:
06-20-534-6567
Építőipari cég, festésben és gipszkartonozásban jártas munkatársat
keres. Érd.: H-P, 9-17 óra között:
Tel.: 06-30-396-0014

Álomkertek megépítéséhez munkájára igényes szakembereket
keresünk. (Leventekert). Jelentkezni: leventekert@gmail.com, Tel.:
06-20-417-4765
Kőművest és segédmunkást keres
Mosonmagyaróvár és környékéről építőipari kisvállalkozás. Tel.:
06-30-2046-929
Mezőgazdasági munkát vállalunk 1-50 főig Ausztria, Mosonmagyaróvár. Szállás szükséges. Tel.:
06-30-7533-930
Mosonmagyaróvári trafikba eladót
felveszünk. Kereskedelmi gyakorlat előny. Fényképes önéletrajzot az
alábbi címre kérjük: reklammovar@
gmail.com
Mosonmagyaróvári építőanyag
kereskedelmi cég targonca vizsgával
rendelkező munkatársat keres árukiadó munkakörbe, azonnali kezdéssel. Tel.: 06-96-217-687, addenda.
kft@gmail.com
Asztalos szakmunkást keresünk!
Hosszú távú munkalehetőség! Érd.:
06-30-937-4996
Mosonmagyaróvárra, rendszeres
kertépítő munkára keresek márciustól jogosítvánnyal rendelkező
férfi munkaerőt 50 éves korig. Tel.:
06-20-335-9177
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Kétműszakos munkarendbe keresünk mosonmagyaróvári élelmiszerüzletünkbe bolti eladót,
mosonmagyaróvári
lakhellyel.
Fényképes önéletrajzokat várjuk:
kovacs.gyula@externet.hu
„B” kategóriás jogosítvánnyal gépkocsivezetőt felveszek, nemzetközi
fuvarozásra. Lehet kezdő, nyugdíjas
is! Tel.: 06-30-959-4719
NEUSIEDL AM SEE, a Fertő tó partján, Ausztriában, éjjeli bárba konzumlányok, pultos lányok, táncos lányok jelentkezését várom,
magas kereseti lehetőség! Érd.:
00421-903444441 mobil, visszahívom, vagy az esti órákban: 004321678857 vezetékesen.
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
Centrum Áruház, Cserhalmi Sándor
u. 5. sz. alatti üzlet eladót és pénztárost keres. Érd.: 06-30-996-0202
Kiemelkedő kereseti lehetőséggel
keresek csőszerelőket és alvállalkozókat hosszú távra. Tel.: 06-20-4678784, 06-30-9-277-106
Ingatlanirodánk keres kiemelkedő jövedelemszerzés lehetőséggel ingatlan referenst. Jelentkezni önéletrajzzal: lampert@
komplexingatlan.com címen. Tel.:
06-70-396-8999
Szobafestő
szakmunkásokat
mosonmagyaróvári munkára alkalmaznék. Folyamatos munkára, bejelentett munkahely! Molnár Róbert
Tel.: 06-30-227-2289
Mosoni piacnál lévő lángossütőbe
kisegítőt keresünk szombati piacnapokra. Tel.: 06-20-436-6484

Furgonra
gépkocsivezetőt,
nemzetközi fuvarozásra felveszünk Mosonmagyaróvárra. Érd.:
06-70-545-6767
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.
Fazekas KFT mosonszolnoki telephelyére betanított munkást keresünk. Önéletrajzot az alábbi e-mail címre várjuk: saling.agnes@
fazekaskft.com
Renommierte Weinbar / Wiener
Innenstadt sucht selbständigen
Mitarbeiter für Service. Sprachkenntnisse: Deutsch und Englisch,
PC-Kenntnisse, 40 h/Woche. Bewerbung an: info@villon.at

Ausztriai Nightclub hostess munkára keres csinos lányokat 19 éves
kortól, top keresettel! Tel.: 00-43664-599-96-95, 06-30-313-35-16
(Pabian&Partners)
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.: 06-70415-9021 JOBmotive Kft.
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 06-30919-1939-es telefonszámon.
Grande Pizzéria mosogatót felvesz, délutáni műszakra. Tel.:
06-20-247-4323

BIXI-TRANS KFT. felvételre keres
nemzetközi gépkocsivezetőt ponyvás furgonra. Minden hétvége itthon.
Feltétel: „B” kategóriás jogosítvány.
Gyakorlat előny, de nem feltétel.
Jelentkezés: személyesen Mosonmagyaróvár, Szent István király u.
94. fsz. 3. alatt, ill. telefonon 06-20576-1100, hétfőtől-péntekig, 8-tól
16.30 óráig.
NYUGDÍJAS munkavállalók jelentkezését várjuk részmunkaidős és folyamatos munkavégzésre a következő feladatokra: árufeltöltés, takarító, konyhai kisegítő, szakács, illetve
többféle betanított és könnyű fizikai
munka. Jelentkezni a 06-20-3357312 és 06/822-514 telefonszámokon, vagy személyesen a Győr, Bartók Béla u. 8. sz. alatt lévő Északi
Szomszédok Nyugdíjas Szövetkezet
irodájában lehet.
Megbízható 41 éves mosonmagyaróvári nő portás, ill. diszpécser-állást
keres. Érd.: 06-70-277-0009
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Taxisofőrt
keresek,
esetleg taxi vizsgában segítek. Tel.:
06-30-481-4835
Hegyeshalmi Stettni Klub pultos
kolléganőt keres. Akár pályakezdők jelentkezését is várjuk! Szakképzettség nem feltétel! Jelentkezni a stettniklub@gmail.com e-mail
címen vagy a 06-30-298-5374-es
telefonszámon lehet.
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
Felszolgáló hölgyet, pultos lányt
újonnan nyílt, kulturált munkakörülményekkel rendelkező bezenyei
kisvendéglőbe felveszek. Gyakorlat
nem szükséges. Bérezés, munkaidő-beosztás megegyezés szerint.
Érd.: 06-70-415-5645
Raktár gazdálkodási és vevő kapcsolattartási feladatokra munkatársakat keres épületgépészettel és fürdőszoba felszerelésekkel foglalkozó
cég. Tel.: 06-30-593-5676
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Mosonmagyaróvári gumiszerviz
gumiszerelő munkatársat keres.
Autószerelésben való jártasság
előnyt jelent! Tel.: 06-70-331-2647
Hársfa étterem keres tálalószakácsot, akár kezdőt is, valamint
főzőasszonyt. Kiemelt fizetés és
rugalmas munkaidő beosztás!
Érd.: 06-30-401-8838
EGY MŰSZAK, KIEMELT BÉREZÉS!
Formázó, olvasztár, homok-előkészítő munkatársakat keres a KÜHNE
Vasöntőde Kft. Jelentkezés: 06-96213-055, munkanapokon 6-14 óráig.
Mosonmagyaróvári vendéglőbe
szakácsot és konyhai kisegítőt keresünk. Tel.: 06-30-369-5885

Aqua Hotel Termál szobaasszonyokat
keres. Jelentkezés módja: személyesen a hotel recepcióján (Mosonmagyaróvár, Kígyó u. 1.) vagy a 06-30395-9678-as telefonszámon.
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.

Asztalos EV. Vállalom egyedi konyha
és egyéb bútorok kivitelezését. Minőség reális áron! Keressen bizalommal! Érd.: 06-20-372-4749
Mosonmagyaróvári építőipari vállalkozás keres kőművest és segédmunkást. Szállás megoldható. Tel.:
06-30-9-279-289
Szakácsot, főzésben jártas konyhalányt felvesz az Ambrózia étterem.
Rugalmas munkaidő, kiemelt munkabér! Jelentkezés: 06-30-237-5006
Mosonmagyaróváron a Waberers
büfébe 6 órás főzni tudó eladót felveszek. Lehet friss nyugdíjas is! Fizetés: 170.000 Ft/hó. Érd.: 06-30-3167193 Nyiga Anikó E.V.

Pultos hölgyet keresek állandó, ill.
kisegítő munkára. Jó kereseti lehetőség! Érd.: 06-30-939-0579
Mosonmagyaróvári
építőipari
cég, munkájára igényes, megbízható festőt, hőszigetelésben jártas
kőművest, segédmunkást felvesz. Lehet pályakezdő is! Bérezés: megegyezés szerint. Érd.:
06-30-9475-174
Babysittert keresek nyugdíjas hölgy
személyében. Tel.: 06-20-3413-816
Mosonmagyaróvári élelmiszer kisboltba eladónőt felveszünk. Elsősorban idősebb hölgyek jelentkezését várjuk, lehet nyugdíjas is! Tel.:
06-70-773-2779
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