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INGATLAN
Eladó Mosonmagyaróváron nyugodt
környezetben egy 3 szobás, szépen
rendbetartott földszinti panellakás.
Ára: 24,4 MFt. Érd.: 06-30-267-9530
Óvár belvárosában felújított kávézó, teljes berendezéssel családi okok miatt sürgősen eladó. Érd.:
06-30-267-9530
Új építésű, 3 hálószobás családi
ház, telekkel a majoroki városrészben eladó. CSOK igényelhető! Tel.:
06-30-267-9530
Azonnal költözhető lakás, a hozzátartozó 2 db üzlethelyiséggel, fix bérlőkkel eladó. Érd.: 06-30-267-9530
A Hiteles Ingatlan Iroda ügyfeleinek keresünk eladó házakat, lakásokat Mosonmagyaróváron és környékén. Ajánlatokat: 06-30-267-9530,
06-30-183-5652
Moson elején eladó egy 150 m2-es
polgári lakás. Vállalkozás céljára pl.
orvosi rendelő, szépségszalon stb. is
alkalmas! Érd.: 06-30-267-9530
Eladó lakást keresek Mosonmagyaróváron ügyfeleim részére, sürgősen, lehetőleg kis kerttel! Tel.:
06-20-661-5780
Fő utcán Bauhaus típusú 2 szintes
családi ház nagy telekkel, komoly
gazdasági épületsorral eladó. Tel.:
06-70-511-3399
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Mosonmagyaróváron eladó 81 m2-es
társasházi lakás. Ár: 26.500.000 Ft.
Érd.: 06-70-636-9509
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
Malomdűlőn 3 db 120 m2-es geotermikus fűtéssel szerelt családi ház
emeletszintű, szerkezet-kész állapotban leköthető, szeptemberi átadással.
Érd.: 06-70-511-3399
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
Mosonban, Fő utcán udvari lakás
7,4 MFt-ért költözhetően eladó. Érd.:
06-70-511-3399
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
Dunaremetén 1200 m2-es építési telek eladó! Érd.: 06-70-280-3669
Mosonmagyaróvár – 68 m2-es exkluzív, 1. emeleti lakás a termálfürdő
mellett eladó. Ár: 84.000 Euró. Érd.:
96/216-687

Mosonmagyaróváron a Dobó Katica
utcában 37 m2-es társasházi, emeleti
lakás felújítva, tulajdonostól készpénzes vevőnek eladó. Iá: 12,5 MFt. Megtekintés után az ár alkuképes! Tel.:
06-70-427-0612
Mosonmagyaróváron 57 m2-es
tégla társasház áron alul eladó. Iá:
22.900.000 Ft. Érd.: 06-70-280-3669
Újépítésű 42 m2-es földszinti, teljesen
berendezett társasházi lakás eladó. Iá:
23,5 MFt. Érd.: 06-70-4575-939
Mosonmagyaróváron,
Alkotmány úton földszinti 2 szobás téglalakás eladó. Iá: 16,5 MFt. Érd.:
06-30-734-0935
Balás Árpád utcában családi ház
költözhetően 3 garázzsal eladó. Tel.:
06-70-511-3399
Közepes méretű lakások 38-51 m2-ig
leköthetők. Hitelügyintézést vállalunk!
Érd.: 06-70-511-3399
Lakások 15,5-18 MFt-ig még elérhetők! Érd.: 06-70-511-3399
Mosonszolnokon ikerház épül
(CSOK-ra alkalmas), őszi átadással!
Érd.: 06-70-511-3399
Hitelügyintézést vállalunk! Tel.:
06-70-511-3399
Jánossomorja – 3392 m2-es építési telek a központban eladó. Ár:
16.000.000 Ft. Tel.: 96/219-419

Mosonmagyaróváron a SUN lakóparkban új építésű, igényesen berendezett 37 m2-es (szoba + nappalis) garzon alacsony rezsivel kiadó.
Azonnal költözhető, hosszútávra! Ár: 90.000 Ft/hó + rezsi. Érd.:
06-30-549-7898
Mosonújhely – 82 m2-es szép lakóház az autópálya felhajtó közelében eladó. Ár: 65.000 Euró. Érd.:
96/219-419
Jánossomorja – 70 m2-es lakóház
gondozott kerttel eladó. Ár: 69.000
Euró. Érd.: 96/216-687
Kimle – 75 m2-es lakóház nagy
telekkel eladó. Ár: 50.000 Euró. Érd.:
96/219-419
Jánossomorja – 100 m2-es lakóház
medencével, saroktelken eladó. Ár:
115.000 Euró. Érd.: 96/216-687
Lipót – üdülőház a termálfürdő közelében eladó. Ár: 37.000 Euró. Érd.:
96/219-419
Ipartelepen 55 m2-es földszinti
lakás eladó, azonnali költözéssel! Iá:
16.500.000 Ft. Érd.: 06-20-661-5780
Eladó családi házat keresek Ügyfelem
részére! Tel.: 06-70-636-9509
Újépítésű, kulcsrakész 2 szoba+nappalis tégla családi ház, 385 m2-es
telekkel Levélen eladó. Ár: 30,95 MFt.
Érd.: 06-70-611-9903

Dunasziget – 21.799 m2-es, 8 parcella építési telek, víz közelében eladó.
Ár: 5.- Euró/m2. Érd.: 96/216-687
Mosonszolnok – 1120 m2-es építési
telek tó közelében eladó. Ár: 20.000
Euró. Érd.: 96/219-419
Mosonmagyaróvár – 73 m2-es lakóház, saroktelken, a központban eladó.
Ár: 120.000 Euró. Érd.: 96/219-419
3. emeleti, erkélyes, gépészetileg és
esztétikailag felújított lakás eladó! Iá:
19.900.000 Ft. Érd.: 06-30-210-87-42
Első emeleti erkélyes, 57 m2-en 2
szoba+nappalis lakás idei átadással
leköthető! Ár: 20.300.000 Ft. Érd.:
06-30-210-87-42
Mosonmagyaróváron keresek földszinti lakást készpénzes fizetéssel!
Tel.: 06-30-210-87-42
Felújítandó magasföldszinti, 40
m2-en kettő szobás lakás Ipartelepen eladó. Iá: 16.500.000 Ft. Érd.:
06-30-210-87-42
Mosonszolnoki úton 730 m2-es zárt
kert eladó. Érd.: 06-30-395-5957
Belvárosban 70 m2-es földszinti, 3
szobás tégla sorházi lakás, tulajdonostól eladó. Tel.: 06-70-611-9903
Kivitelezőtől 5 szobás, 395 m2-es
telek, újépítésű tégla családi ház
fűtés-kész állapotban Levélen eladó.
Tel.: 06-70-611-9903
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Eladó-kiadó ingatlanokat keresek
ügyfeleink részére. www.helenaingatlan.com, Tel.: 06-70-611-9903
Mosonban tulajdonostól 90 m2-es alápincézett, 3 szobás családi ház eladó.
Iá: 30 MFt. Érd.: 06-30-853-6651
Mosonmagyaróváron
földszinti, 2 szobás, összkomfortos panellakás 17,9 MFt-ért eladó. Érd.:
06-70-513-1353
Malomdűlőben 768 m2-es telek,
tópart mellett eladó, mobil épülettel
vagy a nélkül. Tel.: 06-30-262-2008
Máriakálnokon 900 m2-es közművesített építési telek tulajdonostól eladó.
Érd.: 06-30-366-1116
Mosonmagyaróváron tulajdonostól
belvárosi, 1. emeleti 65 m2-es lakás
eladó. Iá: 20.300.000 Ft. Érd.: 06-20382-3417, 06-70-523-2845
Mofém-telepen tulajdonostól 45
m2-es lakás, kis-kerttel eladó. Iá:
18.500.000 Ft. Érd.: 06-20-382-3417,
06-70-523-2845
Jánossomorján 1773 m2-es telken
ház eladó. Érd.: 06-30-9564-429
Eladó családi házat, építési telket,
vagy nyaralót keresek Dunaszigeten,
Dunakilitin, Feketeerdőn, Halásziból.
Érd.: 06-70-360-07-15
Eladó családi házat, nyaralót, vagy
építési telket keresek Kisbodakon,
Püskin, Dunaremetén, Lipóton, Darnózselin, Héderváron, Ásványrárón, Mecséren és Lébényről. Tel.:
06-70-342-71-67
Eladó családi házat, vagy építési telket keresek Jánossomorján és környéke is szóba jöhet, vagy Máriakálnokról, Kimléről, Károlyházáról. Érd.:
06-70-315-80-03
Eladó családi házat, vagy építési telket keresek Levélen, Hegyeshalomban, Papréten, Bezenyén, Rajkán.
Érd.: 06-70-631-00-34
Ingyenes hitelügyintézés, hitelkiváltás, személyi kölcsön az Openhousenál. Hívjon bizalommal! Hegyi Lászlóné
Dóra 06-70-934-60-05
Máriakálnokon felújítandó családi ház eladó. Iá: 22,9 MFt. Érd.:
06-70-396-8999
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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
Ipartelepen 50 m2-es, felújított, 2 szobás, földszinti lakás eladó. Iá: 18,5
MFt. Érd.: 06-30-339-3405
Héderváron nagyon szép családi ház betegség miatt sürgősen
eladó. Mosonmagyaróvári 1,5 szobás lakáscsere is érdekel! Tel.:
06-20-460-4842
Tulajdonosoktól eladó egy 70 m2-es,
660 m2-es telken lévő felújítandó családi ház Majorokban. Ár: 24 MFt. Érd.:
06-70-239-8085
Máriakálnokon 100 m2-es felújított családi ház eladó. Iá: 24.800.000
Ft.
Érd.:
06-70-233-9587,
06-20-273-9549
153 m2-es, Fő utcai polgári lakás praxisnak, vagy irodának tulajdonostól
eladó, egy db udvari garázzsal. Érd.:
06-30-9696-741
Tulajdonostól 3 szobás családi ház
Mosonmagyaróváron eladó. Iá: 32
MFt. Érd.: 06-30-599-8066
KIADÓ
Mosonmagyaróváron vendéglátói
engedéllyel rendelkező 200 m2-es
földszinti helyiség disco-nak, retro
disco-nak, esküvőnek, születésnapokra, céges rendezvényekre, házibulira, farsangi bálra, egyéb rendezvényre kiadó. Tel.: 06-30-835-1960
Mosonmagyaróváron 2 szoba +
étkezős, 52 m2-es lkaás teljesen
bútorozva április 01-jétől hosszútávra kiadó. Tel.: 06-30-479-8346
Mosonudvaron teljesen bútorozott 3
szoba + nappalis lakás zárt udvarban
parkolási lehetőséggel hosszútávra
kiadó. Tel.: 06-30-479-8346
Műkörmös, masszőr, vállalkozónak a
termálnál az Elisabeth szalonban hely
kiadó. Tel.: 06-30-645-6421
Panelépületben alagsori 25 m2-es
helyiség raktározási célra kiadó. Tel.:
06-30-541-7942

Tesco-hoz közel szoba kiadó 2 fő
részére. Tel.: 06-30-4466-323
Mosonmagyaróváron a Mosonyi
Mihály utcában, az Origó lakópark
mélygarázsában autóbeállók és
tárolók kiadók. Érd.: 06-70-942-2942
Mosonmagyaróváron vasútállomáshoz közel lakótársat keresek. 1 szoba, bútorozva, konyha + WC, fürdőhasználattal kiadó csak férfinek. Ár:
110.000 Ft + rezsi, 1 havi kaució. Tel.:
06-30-514-1793
Mosonmagyaróváron a Wittmann
Antal parkban, a Platán lakópark mélygarázsában autóbeállók
kiadók. Érd.: 06-70-942-2942
Mosonmagyaróvár sétáló utcáján
2. emeleti, nappali + 2 hálószobás,
bútorozott, gépesített lakás hosszútávra kiadó. Érd.: 06-30-435-8108
Mosonmagyaróváron a Lajta lakóparkban 1 szoba + nappali, amerikai konyhás lakás, alacsony rezsivel május 1-től kiadó. 2 havi kaució
szükséges. Érd.: 06-30-410-2295
(esti órákban)
Mosonmagyaróváron családi háznál 110 m2-es külön-bejáratú tetőtéri
lakás kiadó (3 szoba + nappali). Kisállat
kizárt! Érd.: 06-30-507-8906 (délután)
Mosonmagyaróváron (Majorokban)
1 szoba + nappali, szép családi ház
kiadó. Bérleti díj: 180.000 Ft rezsivel
együtt + 1 havi kaució szükséges.
Érd.: 06-20-449-1915
Mosonmagyaróváron szép környezetben kiadó 1 nappali + 3 szobás ház,
pici kerttel. Bérleti díj havi 200.000 Ft
rezsivel együtt. Érd.: 06-20-449-1915
Új építésű 42 m2-es földszinti, teljesen
berendezett társasházi lakás kiadó. Ár:
90.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució.
Érd.: 06-70-7082-081
Mosonmagyaróváron 2 nagyszobás,
felújított családi ház bútorozottan, kis
kerttel, pincével, tárolóval, gázfűtéssel hosszútávra kiadó a termál környékén. 160.000 Ft + rezsi + kaució.
Tel.: 06-30-9-366-930
Mosonmagyaróváron kiadó munkásoknak apartmanok, 2-3-4 fős szobák,
27 főig. Érd.: 06-70-249-3626

Mosonmagyaróváron, a Magyar
utcán, egészségügyi, sport-fitnesz,
vendéglátó-ipari, vagy egyéb tevékenységre alkalmas 400 m2-es üzlethelyiség kiadó! Érd.: 06-30-237-5006
70 m2-es, 2 szobás + amerikai konyhás nappalis, összkomfortos, egyedi
fűtésű új önálló ház garázzsal, zárt
parkolóval, részben bútorozva igényesnek kiadó. Kisállat kizárt! Érd.:
06-30-384-1346
Mosonmagyaróváron 1-2-3 ágyas
berendezett szobák, fürdő + WC-vel,
mosási és főzési lehetőséggel kiadó.
Tel.: 06-30-835-1960
30 m2-es apartman, belvárosban, berendezve kiadó 1-2 fő részére. Cserépkályhás és klímás. Iá: 100.000 Ft rezsivel
+ 2 hó kaució. Érd.: 06-20-9183-730
30 m2-es garzonlakás kiadó. Tel.:
06-20-9576-544
Igényes párnak bútorozott 1,5 szobás
lakás kiadó. Ár: 90.000 Ft/hó + rezsi
+ 2 hó kaució. Érd.: 06-30-293-5007
Mosonmagyaróváron 50 m2-es,
igényesen berendezett Lajta lakóparki lakás igényesnek kiadó max. 2 fő
részére. Háziállat kizárva, zárt kocsi
beálló! Iá: 150.000 Ft + rezsi/hó + 2
havi kaució. Érd.: 06-70-701-7309,
06-70-321-9546
Külön-bejáratú lakrész kiadó kertes
házban 1 max. 2 nemdohányzó, megbízható, rendszerető személynek. Érd.:
06-20-223-5815
Mosonmagyaróváron a Marx Károly
úton bútorozott 2 szoba + hallos +
erkélyes panellakás hosszútávra
kiadó. Ár: 90.000 Ft/hó + rezsi + 2
hó kaució. Érd.: 06-20-4000-416
Igényes, 2 szoba + nappalis, földszinti, nagy teraszos, bútorozott albérlet,
mélygarázzsal a belvárosban kiadó.
Ár: 170.000 Ft/hó + rezsi. Érd.:
06-30-210-87-42
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
Garázs kiadó Mosonban, zárt udvarban. Tel.: 06-70-229-8134

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
Irodák kiadók Mosonmagyaróváron; 65, 35, 20 m2-esek mosdókkal
és 16 m2-es étkezővel, zárt udvarban, térkövezett parkolókkal. Érd.:
06-30-4747-116
Mosonmagyaróváron, Alkotmány
úton 250 m2-es csarnok + 100 m2
iroda + szociális helyiség kiadó. Érd.:
06-30-643-4109
Hosszútávra keresek üres, kiadó
házat Mosonmagyaróváron. Érd.:
06-70-592-8118
Mosonmagyaróváron a régi Kenyérgyár területén raktárhelyiségek kiadó,
20-60 m2. Érd.: 06-70-942-2942
Manninger ltp-en másfél szobás, gázfűtéses, földszinti lakás hosszútávra
kiadó. Tel.: 06-30-5181-151
Beach lakóparkban 55 m2-es, bútorozott lakás tárolóval kiadó. Ár: 110.000
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. Tel.:
06-20-975-8452
46 m2-es, 1 szobás garzonlakás
Mosonmagyaróváron, a Tesco-tól 3
percre hosszútávra kiadó. Ár: 80.000
Ft + rezsi + 2 hó kaució. Érd.:
06-30-2904-333
18-20 fő részére munkásoknak szállás
kiadó Mosonmagyaróváron, közel az
Ipari parkhoz. Tel.: 06-70-229-8134
Mosonmagyaróváron a városközpontban 2 szobás panellakás hos�szútávra kiadó. Iá: 120.000 Ft + rezsi.
Érd.: 06-70-70341-30
Thermál hotelban apartman rövid,
vagy hosszú távra, akár hosszú hétvégékre, kedvezményesen bérbe adó.
Érd.: 06-30-9973-395
Üzlethelyiség kiadó a Malomszeren,
20 m2-es, egyedi fűtésű, a középső
soron. Iá: 60.000 Ft nettó/hó + rezsi.
Tel.: 06-30-325-0978
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
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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
Személyautó bérelhető kaució és km
megkötés nélkül. Autópálya matricával ellátva. Érd.: Nimród hotel mellett.
Tel.: 06-30-206-5858
Utánfutóbérlés Mosonmagyaróváron,
akár hétvégén is! Tel.: 06-70-589-2787
Opel Astra „F” 2000.11. havi eladó.
Tel.: 06-70-235-3169
TÁRSKERESÉS
Tartós kapcsolatra 30-35 éves hölgyet keresek. Tel.: 06-20-380-5472
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”Nem adom fel” társkereső iroda
március 23-24-én Mosonmagyaróváron tart regisztrációs napot
06204114325
Mosonmagyaróvári hölgy svéd
masszázst vállal + diszkrét kapcsit
keresek. Tel.: 06-70-359-7592
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
Dugulás elhárítás, bontás nélkül!
Minőségi munka garanciával! Tel.:
06-20-426-0222 Hétvégén is!

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

Villanyszerelést vállalok! Lakások,
épületek szerelését, kisebb átalakításokat. Tel.: 06-30-223-8865

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
Redőnyjavítást vállalok! Zsugonics.
Tel.: 06-20-965-6515

Tuskó és gyökérmarást vállalok
nehezen megközelíthető helyeken is
Mosonmagyaróváron és 40 km-es
körzetében. Hívjon bizalommal! Hétvégén is! Tel.: 06-20-3254-252

Szőnyegmosás Mosonmagyaróváron! Matrac, bútor, autókárpit tisztítás, bőrtisztítás, bőrjavítás, bőrfestés.
Tel.: 06-30-851-5187

Vállalunk szobafestést, mázolást,
tapétázást és homlokzatfestést. Minőség, megbízhatóság, korrekt ár! Tel.:
06-30-265-2478

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
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.: 96/242-655,
06-30-204-0-205, www.hericsredony.hu
Figyelem! Vásárolok hagyatékot pincétől a padlásig. Bontószéket, gyalupadot, régi bútorokat, tollat, fateknőt, kis és nagy mennyiségben vashulladékot, színesfémet. Érd.:
06-20-804-2771
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Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
Cukrász, Pincér, Vendéglátás-szervező, Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 06-70-637-4750.
www.minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011).
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
Tóth kárpittisztítás! Autókárpit, bútorkárpit, ülőgarnitúrák, fotelek, székek, padlószőnyegek tisztítása! Érd.:
06-70-630-8245

Mini kotrógéppel földmunkát vállalok, illetve a gép bérelhető is! Tel.:
06-30-9-871-530
Lomtalanítást vállalnék, lakások, pincék ürítését, takarítását megegyezés
szerint. Tel.: 06-70-675-0654
GYORSVARRODA! A volt MARY varrodás csajok új helyen a Károly út 1-ben.
Tel.: 06-30-789-7710
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
Matematika korrepetálást, érettségire felkészítést vállalok. Tel.:
06-30-376-5430

Veszélyes fák kivágása, fűkaszálás,
sövénynyírás, bozótirtás, fahasogatás,
zöldhulladék elszállítása. Reális áron!
Tel.: 06-20-974-1498
Szőnyegtisztítás felsőfokon, garanciával! Ipari vegytisztítás, portalanítás,
atkátlanítás, ingyenes szállítás! Tel.:
06-20-447-2726
Fűnyírást, gazos területek kaszálását motoros fűkaszával, park-gondozást vállalok. Számlaképes! Tel.:
06-20-374-4339
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
Lomtalanítást vállalnék, lakások, pincék ürítését, takarítását, megegyezés
szerint. Tel.: 06-70-265-7643
Teherfuvarozás!
Költöztetést, lomtalanítást vállalok. Érd.:
06-70-540-3628

Nagyobb zöldterületek gondozását, karbantartását vállalom. Érd.:
06-20-3406-640
Cserépkályhák átrakása, tisztítása,
javítása. Érd.: 06-20-3406-640 KELLEI KORNÉL
Csőszerelési munkát vállalok. Tel.:
06-30-217-8628
Fakivágás! Fakuglizás! Hasogatás!
Bozótirtás, sövénynyírás, elhanyagolt
kertek, udvarok rendbetétele, zöldhulladék elszállítása. Hétvégén is! Tel.:
06-20-328-4057
EGYÉB
RAKLAPFELVÁSÁRLÁS!
Tel.:
06-30-594-6226
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: 06-30-610-3850. www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány, Ady Endre u. 13.
BOLHAPIAC! A Pártok Háza alatt!
Bútorok, kerékpárok, fűnyírók kedvező áron. Hagyatékok megvásárlása. Nyitva: Cs,p,sz: 9-17-ig. Tel.:
06-20-5200-216
Akciós üveges, fa bejárati ajtók
hőszigetelt üveggel, záró gumitömítéssel, kilinccsel, kulcsokkal,
98x208-as méret (egyszárnyas kivitel) 64.900 Ft/db, valamint 138x208as (kétszárnyas kivitel) 89.900 Ft/
db. Munkaidőben: 06-30-610-3850.
www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány, Ady Endre u. 13.

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
Garázskapu, bukó rendszerű, NOVUM
márkájú, fehér színben, vadonatújan, 1 év garanciával, 240x200-as,
240x210-es és 250x200-as méretben
79.900 Ft/db. Munkaidőben: 06-30610-3850. www.rbfnyilaszarokft.hu,
Bősárkány, Ady Endre u. 13.
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
Új, építkezésből megmaradt és bontott nyílászárók nagy választékban,
600 db-os raktárkészletről, azonnal vihetők! www.hasznaltablak.hu
Bontásból származó jó minőségű
natúr forgácslap, MDF-lemez, faláda többféle méretben eladó. Érd.:
06-20-9596-202
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
Zanussi ZV 130 R típusú 100 literes
fagyasztószekrény jó állapotban eladó.
Érd.: 06-30-4897-314
Bécsi plazmaadáshoz keresek 2-3 főt.
Tel.: 06-70-673-6543
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Felszolgáló hölgyet, pultoslányt
ujonnan nyílt ,kulturált munkakörülményekkel rendelkezö bezenyei kisvendéglöbe felveszek.Gyakorlat nem szükséges.Bérezés
,munkaidöbeosztás
megegyezés
szerint.06/70/415-5645
Mosonmagyaróvári iroda teljes munkaidős ügyintézői állásba közgazdasági vagy jogi végzettséggel munkatársat keres. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a kulcsarf@
creditial.hu címen.
Pedikűrös és műkörmös munkatársat keresünk bejáratott szépségszalonba, azonnali kezdéssel. Érd.:
06-70-633-5197
Eladót felveszünk a (Tesco-s) ajándéküzletbe, nyugdíjasok jelentkezését is
várjuk. Fényképes önéletrajzot info@
artro.hu e-mail címre várjuk.
Mosonmagyaróváron a Kópé pres�szóba pultos lányt felveszek. Érd.:
06-30-9792-660
Eleged van külföldből? Szívesen dolgoznál itthon ugyanannyiért megbecsülve? Hívd a 06-30-93-166-08-as
telefonszámot!
Ebéd kiszállításra futárt felveszünk
mosonmagyaróvári étterembe 2-3
órás elfoglaltsággal. Friss nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. Érd.:
06-30-435-8108
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Festéküzletbe kereskedelmi végzettséggel férfi eladót keresünk. Tel.:
+36-70-621-5266
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 06-70-6399920 számon. JOBmotive Kft.
Szobaasszonyt és mosodai munkában jártas takarítónőt keresünk. Tel.:
06-70-363-0051
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.
Mosonmagyaróvári építőipari vállalkozás felvesz kőműveseket, Szállás
megoldható! Tel.: 06-30-9-279-289
Mosonmagyaróvári építőipari cég,
munkájára igényes, megbízható festőt, hőszigetelésben jártas kőművest, segédmunkást felvesz. Lehet
pályakezdő is. Bérezés: megegyezés
szerint. Érd.: 06-30-9475-174

BETANÍTOTT MUNKÁRA keresünk
megbízható munkatársat, hosszú
távú munkavégzésre, VETŐMAGFELDOLGOZÓ üzembe. Kétműszakos munkarend. Targoncavezetői
képzés TÁMOGATÁSA, versenyképes fizetés. PANNON-MAG-AGRÁR
Kft. Tel.: 06-20-253-9421
Kétműszakos munkarendbe keresünk mosonmagyaróvári élelmiszerüzletünkbe bolti eladót, mosonmagyaróvári lakhellyel. Fényképes önéletrajzokat várjuk: kovacs.gyula@externet.hu
CNC-gépkezelőket, karbantartó
géplakatosokat keresünk sárvári munkahelyre, autóipari alkatrészeket gyártó partnerünkhöz. Hos�szú távú munkalehetőség, kiemelten magas bérezéssel (Nettó: 1.600
Ft órabér), 50 km-es körzetből 100
%-os utazási költségtérítés, távolabbról érkező kollégáknak igényes, díjmentes szállás biztosított!
Érd.: 06-70-527-2554, femmunka.
eu@gmail.com (Co-TexEuro Kft.)
Ausztriában (Himberg) szobaasszonyi állás betöltésére heti 30 vagy 40
órás munkahét. Alap némettudás és
autó szükséges. Hölgyeket keresünk!
Érd.: 06-30-656-7232
Mosonmagyaróvári kisboltba kisegítő munkatársat keresünk. eladói munkakörbe, főként hétvégi és délutáni
elfoglaltsággal. Tel.: 06-30-558-7009

Mosonmagyaróváron a Tesconál
lévő Kebap - büfébe férfi alkalmazottat keresek. Érd.: 06-70-330-7023,
06-30-560-3895
Gyere és dolgozz Velünk! Autóipari multi keres betanított munkakörbe, biztonsági öv összeszerelő kollégákat sopronkövesdi gyárába, 3
műszakos munkarendbe. A szállás
és a bejárás megoldott!. Kiemelkedő bér mellett, 13. havi fizetést, prémiumot, cafeteriát, bérelőleget is
biztosítunk! Érd.: 06-70-600-9021
– JOBmotive Kft.
Mosonmagyaróváron házi betegápolást vállalok hétfőtől-péntekig, 8.0016.00 óráig. Tel.: 06-70-674-1414
Szakács kollégát keresünk! Teljesítményarányos, kiemelt bérezés,
rugalmas beosztás, költségtérítés! Flamingó étterem Hegyeshalom. Tel.: 06-70-634-9428
Mosonmagyaróvári Simbad hotelbe
heti 3-4 napos elfoglaltsággal pultos
hölgyet, valamint napi 8.00-15.00 óráig tartó munkabeosztással szobalányt
felveszünk. Érdeklődni lehet délelőttönként személyesen a Mosonmagyaróvár, Kolbai u. 4. sz. alatt (Malomszer üzletház mellett), vagy délelőttönként telefonon: 06-30-646-2520,
96/566-439
Kertépítő vállalkozás munkást keres.
E-mail: ovarker@freemail.hu

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: 0043-21678857 vezetékesen.
Mosonmagyaróvári élelmiszer kisboltba eladónőt felveszünk. Elsősorban idősebb hölgyek jelentkezését várjuk, lehet nyugdíjas is! Tel.:
06-70-773-2779
Állandó délelőttös munkabeosztással szobaasszonyt, hétvégékre beugrós szobaasszonyt szállodánkba felveszünk. Munkába járást céges autóval biztosítjuk. Érdeklődni: 06-30-6316874, Hotel Rózsa Csárda
Főzni tudó kézilányt a Gösser étterembe felveszünk. Érd.: 06-30-444-6503
Házi betegápolóként napi 8 órában,
Ausztriában munkát keresek. Érd.:
06-70-674-1414
Kerítést, szobák festését és kisebb
házkörüli munkát vállalok. Tel.:
06-70-235-3169
Ausztriába határhoz közeli étterem
szakácsot keres, májustól – szeptemberig. Tel.: 0043-676-846263200
Kiemelkedő kereseti lehetőséggel
keresek csőszerelőket és alvállalkozókat hosszú távra. Tel.: 06-20-4678784, 06-30-9-277-106
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Mosoni piacnál lévő lángossütőbe
kisegítőt keresünk szombati piacnapokra. Tel.: 06-20-436-6484

Asztalos szakmunkást keresünk!
Hosszú távú munkalehetőség! Érd.:
06-30-937-4996

Centrum Áruház, Cserháti Sándor u.
5. alatti üzlet eladót és pénztárost
keres. Érd.: 06-30-996-0202

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

25 év alatti ács-állványozó szakmunkást keresek, heti 40 órás munkaviszony, OKJ középszintű szakképesítés szükséges! Érd.: 06-30-2688-526
Mosogatónőt – fiút keresünk a
Hársfa étterembe rugalmas munkaidő-beosztással. Maximum két
napozás, 1.000-1.200 Ft-os órabér.
Érd.: 06-30-401-8838
Megbízható, precíz, fiatalos lendületű takarító hölgyet keresünk
heti min. 1 napra, hosszú távra.
Bérezés megegyezés szerint. Érd.:
+36-30-4684-773
Építőipari cég, festésben és gipszkartonozásban jártas munkatársat
keres. Érd.: H-P: 9-17 óra között:
06-30-396-0014
Hegeszteni tudó munkatársat keresünk, kiemelt bérezéssel! Tel.:
06-30-468-3046
Pénzügyi közvetítő partnereket
keresek, a piacon elérhető egyik
legmagasabb jutalékért. Tel.: +3630-667-4070 Bokor László
Segédmunkást keresek, alkalmi
munkára, kiemelt bérezéssel! Tel.:
06-30-398-9626
Ingatlanirodánk keres kiemelkedő jövedelemszerzés lehetőséggel ingatlan referenst. Jelentkezni önéletrajzzal: lampert@
komplexingatlan.com címen. Tel.:
06-70-396-8999
Keresünk automatavágó- és csiszológépek (NC) kezeléséhez agilis dolgozni
akaró férfit (akár 40-50 éves is) munkavállalókat, ugyanide targoncás kollégákat is, azonnali kezdéssel, hos�szú távra, mosonmagyaróvári munkahelyre. Bérezés: megegyezés szerint.
Érd.: 06-70-377-8380-as telefonon.
Épületgépészeti Áruház munkatársat keres eladói, raktár-gazdálkodási
munkára. Targoncavezetői jogosítvány
előny lehet. Tel.: 06-30-593-56-76

„B” kategóriás jogosítvánnyal gépkocsivezetőt felveszek, nemzetközi
fuvarozásra. Lehet kezdő, nyugdíjas
is! Tel.: 06-30-959-4719
Galéria étterembe szakács, pizza-szakács, konyhalány és konyhai kisegítőt
keresünk. Mosonmagyaróvár, Erkel F.
utca. 2. Tel.: 06-70-363-0052
Minerva hotel szobaasszonyt keres.
Mosonmagyaróvár, Erkel F. utca 2.
Érdeklődni a helyszínen.
Targoncást keresünk azonnali kezdéssel 1 műszakos munkarendbe, jó
kereseti lehetőséggel. Éltex KFT. Tel.:
06-20-535-0440
Mosonmagyaróvári szálloda konyhai kisegítőt és szobalányt keres. Érd.:
06-96-206-871
EGY MŰSZAK! KIEMELT BÉREZÉS!
Formázó, olvasztár, targoncás munkatársakat keres a KÜHNE Vasöntőde Kft. Jelentkezés: 06-96/213-055,
munkanapokon 6-14 óráig.
Szakácsot, főzésben jártas konyhalányt felvesz az Ambrózia étterem. Rugalmas munkaidő, kiemelkedő
munkabér!
Jelentkezés:
06-30-237-5006
Renommierte Weinbar / Wiener
Innenstadt sucht selbständigen Mitarbeiter für Service. Sprachkenntnisse:
Deutsch und Englisch, PC-Kenntnisse,
40 h/ Woche. Bewerbung an: info@
villon.at
Mosonmagyaróvári
gumiszerviz gumiszerelő munkatársat keres.
Autószerelésben való jártasság előnyt
jelent! Tel.: 06-70-331-2647
Villanyszerelő KFT. épületvillamossági szerelésben jártas kollégát keres, kiemelt bérezéssel! Tel.:
06-20-2006-016
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Takarító hölgyet keresek. Lehet
nyugdíjas is! Tel.: 06-30-268-9-555
Taxi-központ diszpécsert keres
nyugdíjas hölgy személyében. Érd.:
06-20-442-1758
Barokk Hotel Hegyeshalomba nyelveket beszélő recepcióst keres. Érd.:
06-70-413-9255, 06-96/216-167
Mosonmagyaróvári
étterembe
melegkonyhás szakácsot keresünk.
Érd.: 06-20-247-4323
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Ács-vállalkozás szakmunkásokat és
segédmunkásokat keres hosszú távú
munkára, kiemelt bérezéssel. Tel.:
06-30-997-0087
Rövid határidővel vállalunk kőműves
munkákat, felújítást, festést, gipszkarton szerelést, parkettázást. Tel.:
06-20-241-8353, 06-20-50-606-17
Kőművest,
illetve
szigetelésben jártas festőt felveszek. Érd.:
06-30-939-6941

Jól működő asztalos cég keres azonnali belépéssel önállóan dolgozni tudó
asztalost és segédmunkást. Tudásszinttel és teljesítménnyel arányos,
kiemelkedő, magas bérezés! Jelentkezni: +36-20-946-6038

Gösser étterembe heti 2 alkalomra
kisegítő szakácsot felveszünk. Érd.:
06-30-444-6503

Épületvillamosságban jártas segédet
keresek villanyszerelő mellé, kiemelt
bérezéssel. Tel.: 06-20-2006-016

Munkatársat keresek – Ingatlan iroda. Tel.: 06-70-511-3399

Grande Pizzéria pizza-szakácsot
keres. Érd.: 06-20-4444-301

Ács-állványozó
szakmunkást
kiemelt bérezéssel felveszünk. Tel.:
+36-30-2688-526

Ausztriai étterem pincért vagy pincérnőt, illetve konyhai kisegítőt keres.
Érd.: 06-70-280-5599

Grande Pizzéria mosogató-konyhai
kisegítőt keres. Érd.: 06-20-247-4323
Cukrászdába beugrós munkatársat
keresünk. Érd.: 06-30-3767-283
Grande Pizzéria pultost felvesz. Érd.:
06-20-4444-301
Grande Pizzéria melegkonyhás szakácsot keres. Érd.: 06-20-4444-301
Szakácsot, felszolgálót, pultost,
strandőrt Party csárdába, Halásziba
felveszünk. Érd.: 06-30-272-9015
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