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INGATLAN
Dunaszigeten vízparttól 50
méterre igényes, teljesen alápincézett kétszintes faház szaunával, kandallóval, kerti kiülővel, 2 db fürdőszobával, 2 szoba + amerikai konyhás nappalival, 240 m2-es igényes
telken, teljes berendezéssel
eladó. Ára: 62.000 EUR. Érd.:
06-30-413-9346
Mosonmagyaróváron Beach
lakóparkban 65 m2-es, 2 szoba-nappali, konyhás társasházi lakás igényes vevőnek eladó.
Érd.: 06-30-530-1463 (8.0016.00 óra között)
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
Mosonmagyaróváron, a mosoni részen 56 m2-es társasházi
lakás eladó. Ár: 25,2 MFt. Érd.:
06-30-6844-721
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Mosonmagyaróváron azonnal
költözhető, 2 szobás, 57 m2-es
I. emeleti, erkélyes, téglaépítésű, gázfűtéses lakás, gépkocsi
beállóval tulajdonostól eladó. Iá:
26,9 MFt. Érd.: 06-20-431-5832
Konkrét ügyfelünk számára keresünk családi házat
Mosonmagyaróváron a SUN
lakóparkban, vagy Lajta
lakóparkban. Érd.: Esztergályos Szilvia 06-70-934-0209,
HUreality Kft.
Levélen eladó építési saroktelek 545 m2, rajta 45 m2-es
műhely, közművek az utcafronton. Ár: 10,2 MFt. Tel.:
0036-30-9459-113
Konkrét ügyfeleink számára
keresünk Mosonmagyaróváron a belvárosban eladó ingatlant. Érd.: Esztergályos Szilvia:
06-70-934-0209, HUreality Kft.
Levélen felújított családi ház
71 m2 laktér, 41 m2 veranda,
összkomfortos, gáz a ház előtt,
telek: 542 m2, két utcafrontos – eladó. Ár: 32,2 MFt. Tel.:
0036-30-9459-113

Mosonmagyaróváron az Origó
lakóparkban eladó egy 2018ban épült, földszinti, 59 m2-es, 2
szoba+nappalis, igényes lakás,
beépített, gépesített konyhával,
13 m2-es fedett terasszal, zárt
udvarban saját parkolóval. Alacsony rezsivel. Iá: 31,99 MFt.
Érd.: 06-20-329-6564
Befektetési lehetőség! Mosonmagyaróváron jól megközelíthető helyen, téglaépítésű társasházban eladó I. emeleti 58
m2-es, 3 szobás, erkélyes, jó
állapotú lakás, tárolóval. A jelenlegi bérlő, hosszú távra (5 évre)
tovább bérelné a lakást. Ár: 19,8
MFt. Tel.: 06-20-329-6564
Frekventált helyen 1. emeleti,
65 m2-es, kis konyhával ellátott
egyterű, nagyon szép, világos
üzlethelyiség-, társasházi lakás
zárt parkolóval, az utcafronton
ingyenes parkolási lehetőséggel eladó. Tel.: 06-30-3615-067
Mosonmagyaróváron
990
m2-es telek házzal eladó, valamint városközpontban garázs
eladó. Érd.: 06-30-829-7998

Mosonmagyaróváron
680
m2-es építési telek a városközpont közelében, de nyugodt,
kertvárosi részen, a Major Pál
utcában eladó 30%-os beépíthetőséggel. Összes közmű a
telek előtt. Ára: 13,5 MFt. Érd.:
06-30-856-1505
Mosonmagyaróváron frekventált helyen, 400 m2-es telken
eladó egy egyszintes 90 m2-es, jó
állapotú, 3 szoba+étkezős családi
ház, két fajta fűtéssel. Az ablakok
ki lettek cserélve, illetve a födém
szigetelése is megtörtént. Ár:
28,9 MFt. Tel.: 06-20-329-6564
Jánossomorján családi ház
eladó, 111 m2, 2 szobás, 500
m2-es saroktelken, összközműves, gázcsonk a telken, felújítandó. Ár: 18,8 MFt. Érd.:
+36-30-9459-113
Hegyeshalomban családi ház,
140 m2 alapterületű, tetőtér
beépítve, egész alatt szuterén,
benne dupla garázs, teljes infrastruktúrás, 1148 m2-es telken eladó. Ár: 38,8 MFt. Tel.:
0036-30-9459-113

Már csak 3 db lakás! Tavalyi
áron! Városközpontban, most
épülő 4 emeletes, liftes társasházban eladó egy IV. emeleti,
46 m2-es, 2 szoba + nappalis,
erkélyes lakás, saját parkolóval, fűtés-készen. Átadás: idén
áprilisban. Ár: 20,22 MFt. Tel.:
06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron a Szent
István király úton értékesítésre
kínálunk 4 db teljesen új, most
épülő lakásokat 50-8 m2 között.
Átadás várható ideje: 2020. február. CSOK igényelhető rá! Kedvező hitelügyintézésben segítünk! Tel.: 06-20-261-6442
Levélen családi ház a Petőfi
Sándor utcában leköthető!
70-80-90 m2-re tervezve, emeltszintű, szerkezetkészre vagy
kulcsátadásra. Ár: 27-40 MFt.
Érd.: 0036-30-9459-113
TULAJDONOSTÓL ELADÓ FÖLDSZINTI 49 m2-es PANELLAKÁS
SZÉP ÁLLAPOTBAN A SZÉCHENYI lakótelepen, NÉGYEMELETES
háztömbben. Ár: 22.900.000.Ft. Érd.: 06-30-528-8957
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Mosonmagyaróváron építési
telek 800 m2 bekerített, közművek a telken, közel a belvároshoz, Lajta-parti eladó. Ár: 28,8
MFt. Tel.: +36-30-9459-113
Dunaszigeten ház - nyaraló 20
MFt-ért eladó. Képek: Dunasziget Jófogás.hu. Házazonosító:
Ár - Piros muskátli az ablakban.
Tulajt hívja: 06-70-5210-759
Mosonmagyaróváron telket
vásárolnék, saját célra. Tel.:
06-70-261-6531
Mosonmagyaróváron a Szekeres Richárd út 14. szám alatt
36 m2-es téglalakás eladó, kis
erkéllyel. Iá: 18,9 MFt. Érd.:
06-30-2931-389
Felújított 64 m2-es, 3 szobás
panellakás a Mosonyin eladó. Iá:
27,9 MFt. Érd.: 06-70-778-2026
Mosonmagyaróváron csendes
utcában, új építésű ikerházban
eladó egy földszinti 65 m2-es, 2
szoba+amerikai konyhás nappalis, teraszos lakás, 250 m2-es
saját telekkel. Átadás kulcsrakészen 1 hónapon belül. Ár: 29,9
MFt. Érd.: 06-20-329-6564
Igényesen felújított, klímás, 2
szoba-hallos, 5. emeleti panellakás liftes házban eladó. Ár: 20,5
MFt. Tel.: 06-30-5336-115

Mosonmagyaróváron tulajdonostól eladó a Lajta lakóparkban
2008-as építésű, kertkapcsolatos, nappali + 1 szoba felújított
lakás, zárt autó beállóval, saját
tárolóval. Az ingatlan tehermentes, azonnal költözhető! Iá: 24,9
MFt. Tel.: 06-30-630-7328
Eladó Mosonmagyaróváron, a
bevásárló központokhoz közel
új építésű, 1. emeleti, 3 szobás,
exkluzív, üvegteraszos lakás!
Emeltszintű, szerkezet-kész,
átadás ideje: 2020. január. Ár:
22.998.000 Ft. Kedvező hitelügyintézésben segítünk! Tel.:
06-20-552-83-12
Mosonban 2 szobás földszinti lakás teljesen felújított, bútorozatlan, választható fürdőszoba burkolattal eladó. Kertkapcsolattal, terasz kiépítési lehetőséggel. Iá: 16,89 MFt. Érd.:
06-30-2833-750
Sorház garázzsal, parkosított udvarral a Gyöngyös ltpen ELADÓ! Iá: 42,9 MFt. Érd.:
06-30-576-80-02
Dunaszigeten, a Nagyzátonyi
ágnál 1,4 ha vízparti telken eladó
egy felújított 100 m2-es családi ház melléképületekkel, saját
stéggel. Ára: 210.000 EUR. Érd.:
06-30-413-9346

Földszinti panellakást cserélnék értékegyeztetéssel jó állapotú, vagy felújítandó családi házra mosoni városrészen.
Érd.: 06-30-528-8957
Széchenyi ltp-en, négyemeletes házban 55 m2-es földszinti,
2 szoba-hallos + erkélyes panellakás berendezve eladó. Iá:
24,5 MFt. Tulajdonostól! Érd.:
06-30-316-4361
Mofém-telepen 1. emeleti,
erkélyes, 50 m2-es, műanyag
ablakos, szigetelt épületben, felújítandó téglalakás, saját tárolóval eladó. Iá: 17,9 MFt. Érd.:
06-30-413-9346
Eladó – kiadó családi házakat,
lakásokat, telkeket, nyaralókat
keresünk ügyfeleinknek Mosonmagyaróvár és környékén. Tel.:
06-70-611-9903
Bükön 2 hálószobás lakás jó
állapotban tulajdonostól eladó.
Tel.: 06-30-298-4499
Befektetők figyelem! Bükön jól
kiadható 3 lakásos társasház
áron alul, tulajdonostól eladó.
Tel.: 06-30-9292-622
Családi ház Arakon, 2800
m2-es telken sok melléképülettel, jó állapotban eladó. Érd.:
06-30-3512-442

Mosonmagyaróváron a Major
Pál utca 37-ben teljesen felújított
családi ház kulcsra-kész állapotban, 500 m2-es telken eladó. Iá:
34.900.000 Ft. Kisebb házat,
vagy panellakást beszámítok!
Tel.: 06-30-9366-930
Szántóföldet vásárolok Mosonmagyaróvár környékén. Tel.:
06-20-9465-176
Tulajdonostól eladó egy 53
m2-es Móra F. ltp-i lakás.
Ár: megtekintés után, ingatlanosok ne hívjanak! Érd.:
06-20-523-4689
Újépítésű 3 szoba + nappalis
családi ház napelemmel, 360
m2-es telekkel Halászin eladó.
Érd.: 06-70-611-9903
Azonnal költözhető 114 m2-es,
3 szoba +nappalis családi ház,
385 m2-es telekkel Levélen
eladó. Tel.: 06-70-611-9903
KIADÓ
Erkel Ferenc út 10. szám alatti irodaházban 19 m2-es és 38
m2-es irodák kiadók, valamint
termékrendezvények lebonyolítására igénybe vehetők! Tel.:
06-30-936-7746
Mosonmagyaróváron a sétáló utcában üzlethelyiség kiadó.
Tel.: 06-30-9-590-138

Egy- és kétszemélyes, igényesen felújított és berendezett apartman 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! Az apartmanban:
zuhanyzó, WC, TV, Internet. Érd.:
06-70-935-6040
Mosonmagyaróváron autópálya közelében új építésű,
modern, bútorozott, gépesített 55 m2-es lakás alacsony
rezsivel, parkolóval hosszútávra kiadó. Havi bérlet + rezsi + 2
hó kaució. Dohányzás, kisállat
kizárva! Érd.: 06-30-273-6017
Családi házas környezetben
110 m2-es, bútorozott, teljesen
gépesített modern lakás hos�szútávra (minim 1 év) kiadó.
Maximum 2 felnőtt és 1 gyerek
részére. 2 havi kaució szükséges! Érd.: 06-20-9-741-463
50 m2-es, 2 szobás, erkélyes,
1. emeleti lakás bútorozottan
a Széchenyi ltp-en hosszútávra
kiadó. Érd.: +36-30-9715-942
Egy szoba összkomfortos kislakás kiadó, 1 nemdohányzó,
rendszerető személynek. Tel.:
06-20-223-5815
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Mosonmagyaróváron a Tescohoz közel 1 bútorozott nagyszoba kiadó. Ugyanitt egy garázs
eladó. Tel.: 06-70-589-2382
Mosonmagyaróváron belvárosi, 50 m2-es külön-bejáratú összkomfortos lakás 1-2 fő
részére kertkapcsolattal kiadó.
Ár: 110.000 Ft + rezsi + 2 havi
kaució. Érd.: +36-30-9459-113
Mosonmagyaróváron garzonlakás hosszútávra kiadó. Érd.:
06-70-633-7106
Mosonmagyaróváron szobák akár néhány órára, illetve néhány napra kiadók. Tel.:
06-70-633-7106
Kimle, Fő út 93. szám alatti üzlet
kiadó. Érd.: 06-30-384-2773
Felújított 2 szobás panellakás hosszútávra kiadó. Háziállat kizárva! Ár: 100.000 Ft/
hó + rezsi + kaució. Érd.:
06-96/212-905
Mosonmagyaróváron apartman 1 fő részére kiadó. Tel.:
06-30-758-5251
Mosonmagyaróváron 2 szobás,
bútorozott panellakás hosszútávra kiadó. Dohányzás és kisállat kizárva! Ár: 100.000 Ft/hó +
rezsi + 2 hó kaució. Szerződéssel! Érd.: 06-30-599-8066
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SUN lakóparkban társasházi lakás
kiadó. Tel.: +36-30-300-1264
Mosonmagyaróváron, Liget
lakóparkban 2 szobás, 62
m2-es bútorozatlan, új építésű
lakás hosszútávra kiadó, fedett
gépkocsi beállóval. Ár: 130.000
Ft/hó + rezsi + kaució. Érd.:
06-30-300-4113
Mosonmagyaróváron,
a
Magyar utcán, egészségügyi,
sport-fitnesz, vendéglátó ipari, vagy egyéb tevékenységre alkalmas 200/300m2-es
üzlethelyiség kiadó! Érd.:
06-30-9791-506
Mosonban 1 szobás, nappalis, gázfűtéses lakás kiadó. Ár:
75.000 Ft/hó + rezsi + 1 hó kaució. Érd.: 06-30-2833-750
Mosonmagyaróváron a városközpontban téglaépítésű társasházban 3 szobás, erkélyes, 2.
emeleti, bútorozott lakás kiadó,
eladó. Érd.: 06-30-301-2247
Mosonmagyaróvár belvárosában hőszigetelt téglaházban
bútorozott 2 szobás lakás hos�szútávra kiadó. Kaució szükséges. Érd.: 06-30-398-7341
Szoba kiadó gázfűtéses lakásban 1 nemdohányzó, megbízható személynek. Tel.:
06-20-223-5815

Mosonmagyaróváron szigetelt
panelépületben felújított garzon
hosszútávra kiadó. Ár: 95.000
Ft/hó + rezsi. Márciusi költözéssel. Tel.: 06-30-541-7942
Mosonmagyaróváron
43
m2-es, teljesen berendezett
lakás kiadó. 2 hó kaució szükséges! Érd.: 06-30-9-390-169
Mosonmagyaróváron családi
háznál külön-bejáratú, 1 szobás,
teljesen bútorozott, gázfűtéses
lakás kiadó. 2 hó kaució szükséges! Érd.: 06-30-4345-231
Összkomfortos apartman 1
személy részére kiadó. Tel.:
06-70-6031-031
Mosonmagyaróváron Malomszer üzletházban 20 m2-es
üzlethelyiség bármilyen üzleti tevékenységre kiadó. Tel.:
06-20-9-461-008

Mosonmagyaróváron albérletünkbe albérlőtársat keresünk. Iá: 60.000 Ft. Tel.:
06-70-606-2570
Munkásszállás 2-3 ágyas
szobákkal 20 fő részére
kiadó Mosonmagyaróváron,
közel az Ipari parkhoz. Tel.:
06-70-229-8134
Tímár utcában 2 db üzlethelyiség kiadó, akár külön, akár egyben. 25m2/db. Nagyon kedvező
ár! Tel.: 06-70-318-7518
Mosonmagyaróváron
2-3
ágyas szobák kiadók. Ár: 50.000
Ft/fő/hó. Érd.: 06-30-835-1960

Mosonmagyaróváron új építésű
társasházban külön mérőórákkal
garzonlakás kiadó. Ár: 100.000
Ft + rezsi. Tel.: 06-20-478-5874
Jánossomorján albérlet kiadó 2
fő részére. Tel.: 06-20-9178-396
Móra ltp-en kiadó 2 szoba-hallos lakás. Dohányzás, kisállat kizárt! Ár: 100.000 Ft +
rezsi/hó + 2 havi kaució. Érd.:
06-20-960-3355
Beach lakóparkban 65 m2-es, 2
szobás lakás + 19 m2-es erkély
kiadó. Iá: 100.000 Ft + rezsi/hó
+ kaució. Érd.: 06-30-9299-203
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JÁRMŰ
Nagyméretű utánfutó folyamatosan bérelhető! Mosonmagyaróvár, Károly út 34/b. (víztoronynál). Tel.: +36-30-9390-169
Személyautó bérelhető kaució
nélkül, magyar autópálya matricával. Tel.: 06-30-206-5858
Utánfutó bérelhető Mosonmagyaróváron a hét minden napján! Tel.: 06-70-589-2787
Autófelvásárlás!
Díjtalan kiszállással, minden nap!
Műszaki vizsga nélkül is, kortól, állapottól függetlenül. Csiklya Tamás 06-20-442-9002
Opel Astra kombi friss műszakival,
biztosítással, tulajdonostól eladó.
Tel.: 06-30-400-6577
Autóbérlés! Személygépkocsi bérelhető, km megkötés
nélkül. Jó állapotú autók! Érd.:
06-70-380-5241
TÁRSKERESÉS
Elmúlt mar 30 50 70? Ismerkedne de nincs hol, kivel?
Nem adom fel társkeresés
06-20/411-4325
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SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, napellenzők, szúnyoghálók, harmonikaajtók,
stb. kedvezménnyel, garanciával, rövid határidővel mosonmagyaróvári szakembertől. Párkányok, zsaluziák! 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
Haladó csoport, Szerda: 17.0018.00 óráig Kezdő csoport.
Középsős és nagycsoportos
ovisokat várunk! Tel.: 06-30479-1679, 06-30-268-7808
Vízvezeték – központi fűtésszerelést, javítást vállalok Mosonmagyaróvár és környékén. Tel.:
06-20-4879-377
Villanyszerelés! Csengő javítástól villamos felújításig számíthat rám! Szabó János, Tel.:
06-30-99-300-48
Kádfényezés beépített állapotban, garanciával! Érd.:
06-20-92-62-060
Óvári vállalkozás vállalja a
családi házak villanyszerelését, felújítását biztosítással, E-napló vezetéssel. Tel.:
06-70-427-1997

Bádogos munkák, tetőfedés,
palatetők bontás nélküli átfedése cserepes lemezzel, lapos-tető
szigetelés, tetőjavítás, kúpcserepek malterozása, kémények
átrakása, beázások elhárítása.
Érd.: 06-70-663-7327, www.
tetobau.hu
Expressz dugulás elhárítás!
Bontás nélküli dugulás elhárítás Mosonmagyaróvár és körzetében. Garanciával, hétvégén
is! Tel.: 06-30-7496-098
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
Rövid határidővel vállalunk
kőműves munkákat, felújítást,
festést, gipszkarton szerelést,
parkettázást. Tel.: 06-20-2418353, 06-20-5060-617
Kézi autómosó Mosonmagyaróvár, Hanság u. 38. H-P: 08.0016.00-ig. Tel.: 06-20-265-6812

Lassú a számítógépe/laptopja? Nem indul? Lefagy? Papíron
gyors az internet, WI-FI-n mégis lassú? Nem megy a WIFI az
egész lakásban? Vírusos a gép?
Megoldom! Hívjon akár hétvégén
is! Tel.: 06-30-526-1558

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 mellett). Tel.:
06-96/215-808
GAZDABOLT – mosoni piacnál.
Moson-Kert Kft. – Mosonmagyaróvár, Ostermayer u. 08.
Tel.: +36-20-3258-606

Fakivágás! Fakuglizás! Hasogatás, bozótirtás, fű- és sövénynyírás,
elhanyagolt kertek, udvarok rendbetétele, zöldhulladék elszállítása.
Hétvégén is! Érd.: 06-20-328-4057
Matematikából
korrepetálást vállalok általános és
középiskolások részére. Tel.:
06-30-376-5430
Asztalos munkák, konyha és
beépített szekrény, ajtó, ablak,
lépcsők, teraszok készítését vállalom. Tel.: 06-30-329-9269
Festést, kőműves munkát, szigetelést, burkolást, térkövezést, tetőmosást, házak, lakások külső-belső felújítását vállalom rövid határidővel, garanciával! Kis munka is
munka! www.kismunkaismunka.
hu, Tel.: 06-70-615-3039
Költöztetést, fuvarozást vállalok! Belföldi és nemzetközi viszonylatban is! Tel.:
06-20-360-6197
Dugulás elhárítás, bontás nélkül! Minőségi munka garanciával! Tel.: 06-20-426-0222 Hétvégén is!
Tuskó és gyökérmarást vállalok
nehezen megközelíthető helyeken is Mosonmagyaróváron és
40 km-res körzetében. Hívjon
bizalommal! Hétvégén is! Tel.:
06-20-3254-252
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Szőnyegtisztítás
felsőfokon, garanciával! Ipari vegytisztítás, portalanítás, atkátlanítás, ingyenes szállítás! Tel.:
06-20-447-2726
Redőnyjavítást vállalok. Tel.:
06-20-965-6515, 06-70-5365530 Zsugonics
Vállalkozás kis költséggel sürgősen eladó! Tel.:
06-70-362-8126
Palatetők bontás nélküli átfedése cserepes lemezzel, stablon
deszka lemezelése, ereszcsatorna szerelés, bádogos munkák,
tetőfedés, tetőjavítás, tetőszigetelés. Építőipari munkákat, beázások megszüntetését vállaljuk.
Tel.: 06-30-3799-313
Beázik a tető? Cseréptetők,
palatetők, lemeztetők, lapos
tetők javítása, bádogos munkák,
ereszcsatornázás, tetőfedés,
lapos-tetők szigetelése. Kémények javítása, kúpcserepek kikenése, épületek külső-belső felújítása, javítások vállalása. Tel.:
06-20-293-1175
Tóth Kárpittisztítása! Ülőgarnitúrák, sarokülők, kanapék, fotelok tisztítása felsőfokon. Tel.:
06-70-630-8245, www.tothkarpittisztito.hu

Bútorszállítás,
költöztetés, háztartási gépek szállítása. Keressen bizalommal. Érd.:
06-70-589-2787
Vízvezeték szerelést vállalok
Mosonmagyaróváron és környékén. Tel.: 06-30-402-3116
Német nyelv tanítása, korrepetálás, szinten tartás nyelvtanárnál délelőtt – délután, Óváron.
Tel.: 06-70-264-8088
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
Fakivágást, veszélyes fák
kivágását vállaljuk! Érd.:
06-20-453-2140
Burkolást és kisebb kőműves munkát vállalok! Tel.:
06-20-2846-441
Teherfuvarozás!
Költöztetés, lomtalanítás! Városon
belül kedvezményes áron!
www.emmatehertaxi.eu. Tel.:
06-70-540-3628
Gipszkartonozási munkák:
álmennyezetek, szerelt falak,
tetőterek, burkolási munkák, festés, tapétázás. Tel.:
06-70-434-0125
Redőnyök, napellenzők, árnyékolók, szúnyoghálók engedménnyel. Redőnyök, szúnyoghálók javítása: 06-96/245-064

Lapra szerelhető bútorok összeszerelését vállalom, akár hétvégen is! Tel.: 06-30-931-8991
Épületek villanyszerelését, bojlerek javítását rövid határidővel
vállalom. Tóth Norbert ev. Tel.:
+36-20-970-2611
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
Cukrász, Pincér, Vendéglátás
szervező, Vendéglátó Üzletvezető, Vendéglátó eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam.
Tel.: 06-70-593-2232. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011)
Kézápoló és műköröm-építő OKJ
tanfolyam Mosonmagyaróváron!
Felnőttképzési engedély szám:
E-000364/2014/A002. Jelentkezési határidő: 2020. február 05.
Képzés időtartama: 4,5 hónap.
Tel.: +36-70-657-7157
Épületek Energetikai Tanúsítása, Hő-kamerás vizsgálatok, Napelemek telepítése. Tel.:
06-30-9564-771, www.energiaexpert.hu
Idősek gondozást vállalom! Tel.:
+36-30-373-9769
Parkettázást, beltéri ajtózást és
kisebb asztalosi munkát vállalok.
Tel.: 06-20-534-0568
Veszélyes fák kivágását, tűzifa
méretre vágását vállalom. Tel.:
06-20-9526-212
Költöztetést, lomtalanítást,
kisebb áruk, zöldhulladék fuvarozását 700 kg-ig, 4000 Ft-tól
vállalom. Tel.: 06-20-351-1292

Szobafestést, mázolást, tapétázást vállalok. Minőség kedvező áron! Tel.: 06-30-234-8598
Épületek bontása, mindenféle kerti
munka és 3,5 tonnás billencs-csel
mindenféle fuvar. Számlaképes!
Tel.: 06-30-537-0899
Vállalunk: szobafestést, mázolást, tapétázást, homlokzatfestést. Pontos,precíz munka, korrekt ár! Tel.: 06-30-265-2478
EGYÉB
RAKLAPFELVÁSÁRLÁS! Tel.:
06-30-594-6226
Új műanyag ablakok, bejárati ajtók, fa beltéri ajtók, párkányok raktárról azonnal vihetők! RBF Nyílászáró Kft., Bősárkány, Ady Endre utca 13. Tel.:
06-30-580-1041
Új, építkezésből megmaradt és
bontott nyílászárók nagy választékban 600 db-os raktárkészletről azonnal vihetők! www.hasznaltablak.hu
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.
Akciós üveges, fa bejárati ajtók
hőszigetelt üveggel, záró gumitömítéssel, kilinccsel, kulcsokkal, 98x208-as méret (egyszárnyas kivitel) 69.900 Ft/db, valamint 138x208-as (kétszárnyas
kivitel) 99.900 Ft/db. Munkaidőben: 06-30-610-3850, www.
rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
Ady Endre u. 13.

Garázskapu, bukó rendszerű,
NOVUM márkájú, fehér színben, vadonatújan, 1 év garanciával, 240x200-as, 240x210es és 250x200-as méretben,
79.900 Ft/db. Munkaidőben:
06-30-610-3850, www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány, Ady
Endre u. 13.
BOLHAPIAC a Pártok Háza alatt
megújult arculattal, új árukészlettel várja régi és új vásárlóit! Nyitva: CS,P,Sz: 9-17óraig.
Tel:06-20-5200-216
Rossz mosógépét, villany- és
gáztűzhelyét ingyen elszállítom Mosonmagyaróváron belül.
Költöztetést is vállalok! Tel.:
06-30-9-478-414
Száraz nyárfa és száraz akácfa konyhakészen rendelhető. EUTR: AA0351717. Tel.:
06-30-400-9597
Bőrös félsertés rendelhető 990
Ft/kg, házi készítésű hurka, disznósajt, kolbász, kocsonya kapható. Házhozszállítást vállalok!
Szép kártya elfogadóhely! Vadhús rendelhető! Fazekas húsbolt, Jánossomorja, Kereszt u.
22. Tel.: 06-30-400-9597
Nagyméretű raklapok tüzelőnek
eladók. Tel.: 06-30-594-6226
Hagyatékot, bútorokat, bontószéket, gyalupadot, öreg
tollat padlástól a pincéig mindent vásárolok. Érd.:
06-20-804-2771
Keresek!
Üzemképtelen,
régi csónakmotorokat. Érd.:
06-20-221-2550
Bontásból származó jó minőségű natúr forgácslap, MDF-lemez, faláda többféle méretben
eladó. Érd.: 06-20-9596-202
Automata mosógépek eladók
20-25 ezer Ft/db, garanciával.
Moson, Úttörő utca 20.
Nagyméretű raklapok tüzelőnek
eladók. Tel.: 06-30-594-6226
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Szociális gondozó és ápolókat
keresünk az idős ellátás bentlakásos intézményeibe és a
házi gondozás területére: - Egy
műszakos munkarendbe - csoportvezetői ápolói, valamint házi
gondozói munkakörbe. - Folyamatos munkarendbe - ápolói,
vagy gondozói munkakörbe.
Jelentkezni szakmai önéletrajz benyújtásával postai úton
a Kistérségi Egyesített Szociális
Intézmény, Mosonmagyaróvár,
Soproni út 65. címen, e-mailben
az intezmenyvezeto@szocmkt.
hu e-mail címen lehet. Érdeklődni munkaidőben a 06-96-566266 vagy 06-20-403-0038-as
telefonszámon lehet.
Takarítói állás! Délelőttös takarítói munkára, 3 órás munkatársat keresek. Nyugdíjasok és
GYES-en lévők jelentkezését is
várom. Tel.: 06-70-466-1039
Mosonmagyaróvári cukrászdába, fagyizóba teljes- és részmunkaidős pultos hölgyet keresünk. Fényképes önéletrajzokat az: erika@fagylaltszalon.hu
e-mail címre várjuk!
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Magyaróvári asztalosipari cég
fiatalos csapatába gyakorlattal rendelkező villanyszerelő
szakembert keres hosszútávra, kiemelt bérezéssel. Szálláslehetőséget kérésre tudunk biztosítani. „B” kategóriás jogosítvány és vezetői gyakorlat feltétel! Jelentkezni kizárólag az
info@szaunaking.hu e-mail címre megküldött fényképes önéletrajzzal lehet.
Marina Pizzéria csapatbővítés céljából futárt keres.
Saját
gépjármű
előnyt
jelent. Érd.: 06-30-564-8401,
marinapizzeria@gmail.com
Gyakorlott, szakképzett szakács munkát keres. Tel.:
06-70-293-4549
Győrbe a Freddy Barbershop-ba
férfi fodrász-alkalmazottat keresek. Érd.: 06-70-770-8215
Felszolgáló - pultost keresek
a mosonmagyaróvári Kolibribe
(a Shell kútnál), 12 órás munkarend, versenyképes fizetés!
Ugyanitt pizza-futárt felveszünk.
Jelentkezés: 06-70-3371-503

Mosonmagyaróvári étterem
futárt, szakácsot felvesz. Érd.:
06-30-216-0594
Ipari csomagolóanyagok és
selejt termékek szelektálásához
keresünk férfi munkaerőt. Egyműszakos munkarend, jó kereseti lehetőség. Targoncás jogosítvány előny. Éltex Kft: 06-20535-0440, munkaidőben 9-16
óráig.
Taxi-vezetői engedéllyel rendelkező sofőröket keresünk (5x5
Taxi). Tel.: 06-20-267-7092
Mosonmagyaróvári vállalkozás heti 2 délelőttre árubeszerzési feladatra kollégát keres.
B kat. jogosítvány szükséges.
0630217-5317
Mosonmagyaróvári
autószervizbe autószerelésben jártas kollégát keresünk. Tel.:
06-70-261-6531
Kőműves és festő munkatársakat keres mosonmagyaróvári
cég bejelentett munkára, azonnali kezdéssel. Rugalmas munkaidő, kiemelt bérezés! Tel.:
06-30-753-1494

Kühne Vasöntőde Kft. keres
takarító/nő
munkatársat
2020.02.17-től 2020.03.04-ig
határozott időre. Délutáni munkavégzés, 4 órás részmunkaidő. Nyugdíjasok jelentkezését
is várjuk! Jelentkezni munkanapokon 6-14 óráig a 06-96213-055, vagy 06-96-213-315
telefonszámon.
Kőfaragó és műkőkészítő műhelybe gránitcsiszolót alkalmaznék bősárkányi telephellyel. Rácz István e.v. Tel.: 06-96/271-188,
06-30-650-2467
Levéli, mosonmagyaróvári és
jánossomorjai irodánkba valuta
pénztárosi képesítéssel rendelkező munkatársakat keresünk.
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk! R.Cambio Kft. Jelentkezés:
r.cambio@indamail.hu e-mail
címen lehet.
Mosonmagyaróvári erdészeti
vállalkozás fakitermelési egész
éves munkára traktorost vagy
segédmunkást felvesz. Érd.:
06-30-481-4321 (16.00 óra után)

Jánossomorjai vendégházba
szobaasszony-recepciós munkatársat keresünk 2 műszakos
munkarendbe, kiemelt bérezéssel. Érd.: 06-30-398-7341
Monarchia kávéház konyhai
kisegítőt keres egész napos
munkavégzéssel. Érd.: személyesen: Mosonmagyaróvár, Jókai
u. 8.
Kőművest és segédmunkást
keresünk felvételre. Térkövezésben jártasság és „B” kategóriás jogosítvány előny. Tel.:
06-30-215-2512
Felső Ausztriába, éjjeli bárba konzumlányokat keresünk
magas kereseti lehetőséggel.
Leckner +43-664-4386343,
+36-30-4777-269
Textilüzletbe eladót keresünk
8 órás munkaidőben. Érdeklődés: Stefán üzletház, Mosonmagyaróvár, Jókai út 8. Tel.:
06-96-576-025
Minerva Hotel felszolgálót és
szobaasszonyt keres. Mosonmagyaróvár, Erkel F. u.2. Tel.:
06-70-363-0051
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EGY MŰSZAK! KIEMELT BÉREZÉS! Formázó, öntvénytisztító munkatársakat keres a
KÜHNE Vasöntőde Kft. Jelentkezés munkanapokon 6-14
óráig: 06-96/213-055, vagy
06-96/213-315.
Osztrák család Bruck/Leitha két
fiú (8 és 10 éves) felügyeletére
keres megbízható hölgyet, alapfokú angol vagy német nyelvtudással, (a fiuk beszélnek magyarul), ott-lakással, teljes ellátással, aki a háztartási munkába is
besegítene. Munkaidő: H-Cs:
13-18, Péntek: 12- kb. 17, hétvége szabad. Munkabér: 600
EUR/hó 14x/év. Jelentkezés:
gaby@juely.at, Tel.: +36-70773-5843, +43-676888450510
Takarítónőt keresek 4 órában,
nyugdíjasok jelentkezését is
várom. Érd.: +36-30-288-5578
Trafikba Mosonmagyaróváron
hosszútávra bolti eladót keresünk. Fényképes önéletrajzot
az ovartabak@gmail.com-ra
kérnénk!

4 vagy 6 órás munkára pultost,
akár főállásban vagy másodállásban, akár kisegítőként bármely napszakban, megbeszélés szerint, utazási költséggel
(főállás mellett is) heti 2-4 alkalommal JÓ KERESETI LEHETŐSÉGGEL bezenyei kisvendéglőbe felveszek. Jelentkezni lehet:
06-70-415-5648
Kőműveseket keresünk; bejelentett munkavégzés, kiemelt
bérezés! 13. havi bér! Utazástérítés! Pályakezdők, fejlődési lehetőség! Felszerelés biztosított! Egész éves munka! Tel.:
06-30-432-2419
Pultos kolléganőt keresünk
fő-, vagy mellékállásban. Halászi, Lottó presszó, vagy Máriakálnok, Pletykafészek. Diákok jelentkezését várjuk. Érd.:
06-30-632-6669
Tapasztalt, önállóan dolgozni
tudó, munkájára igényes szakácsot keresünk a Magyaros étterembe (melegkonyhás étterem).
Tel.: 06-30-300-5625

Matematika-fizika tanár keresek 16 éves középiskolás fiam
mellé. Tel.: 06-30-9-590-138
Felszolgáló/nő kollégát keresünk
mosonmagyaróvári étterembe, angol vagy
német nyelvismerettel. Érd.:
+36-30-2262-749
Kemencés pizzéria csapatbővítése céljából főállású
és beugrós pizza-szakácsot
keres, kiemelt bérezéssel! Tel.:
06-30-397-0030
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 út 94.fsz./3 alatt,
ill. telefonon: 06-20-576-1100
hétfőtől péntekig, 8-tól 16.30
óráig.
Mosonmagyaróvári
gumiszerviz gumiszerelő munkatársat keres. Autószerelésben való
jártasság előnyt jelent! Tel.:
06-70-331-2647
Kerti kisgépszerelő szakmunkást keresünk, munkájára igényes, megbízható férfi személyében Mosonmagyaróváron.
Tel.: 06-20-330-8490
Mosonmagyaróvári Vigadó
sörözőbe kolléganőt/kollégát
keresünk. Érd.: 06-30-217-5317
Mosonmagyaróváron fodrászüzletbe alkalmazottat keresünk.
Tel.: 06-30-214-4001
Pizza-szakácsot, szakácsot jó
kereseti lehetőséggel bezenyei
kisvendéglőbe felveszek. Tel.:
06-70-415-5648

MOSONMAGYARÓVÁRI virágüzletbe virágkötőt, bolti eladót
teljes munkaidőre felveszek.
Szakmai gyakorlat, képesítés
előny. Tel.: 06-20-335-9177
Munkalehetőség! Mosonmagyaróváron
vendégházunkba szobaasszonyt keresünk.
Jó kereseti lehetőség! Tel.:
06-30-398-1763
Nehézgép kezelő kollégát keresünk gumikerekes forgókotróra Mosonmagyaróvár és környéki munkákra. Nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk! E-mail:
kovacskftrajka@gmail.com Tel.:
+36-30-261-7395
Hegyeshalomba munkájára
igényes, vendéglátásban jártas
pultost keresünk. Szakképesítés nem szükséges. Egyeztetés
telefonon: 06-30-321-2641
Levéli EDO benzinkútra kútkezelő munkatársat keresünk. Nettó: 300.000 Ft.
Jelentkezni: 06-30-572-0038,
fnorbertedo@gmail.com
Építőipari vállalkozás kőművest, illetve betanított kőművest keres azonnal kezdéssel.
Bérezés: megegyezés szerint.
Tel.: 06-30-9-391-768
Szakképzett, németül beszélő eladót keresünk textilüzletbe, 8 órás állásra. Érd.: Mosonmagyaróvár, Jókai u. 8. Tel.:
06-96-576-025
Mosonmagyaróvári
szépségszalonba
pedikűröst,
műkörmöst keresünk. Érd.:
06-20-318-1887
Gyakorlattal rendelkező kozmetikust keresünk mosonmagyaróvári üzletünkbe. Érd.:
06-20-318-1887

Mosonmagyaróvári fogtechnikai laborba munkájára igényes,
önállóan dolgozni tudó kollégát
keresünk. Érd.: 06-70-408-1169
Mosonmagyaróváron a Hotel
Termálban engedéllyel rendelkező, felszerelt fogászati rendelő kiadó. Tel.: 06-20-9-513-052
Ács-vállalkozás keres ácsot,
vagy ács szakmunkást, vagy
betanított ácsot. Bérezés:
tudástól függően, 1500-2000
Ft/órabér. Tel.: 06-30-997-0087
Bővülő csapatunkba 25 év alatti gyakornok felszolgálót, szakácsot felveszünk. Versenyképes
fizetés + útiköltség térítés. Tel.:
06-70-611-9903
Villanyszerelő Kft. Mosonmagyaróvár és környékén szakipari végzettséggel rendelkező kollégát keres. Munkáját kiemelt
bérezéssel és egyéb juttatásokkal
díjazzuk! Tel.: 06-20-200-6016
Építőipari munkában jártas
segédmunkást keres épületvillamossággal foglalkozó cég,
alkalmi vagy állandó munkára.
Tel.: 06-20-200-6016
Hegyeshalmi Barokk Hotel keres
nyelveket beszélő recepcióst, valamint munkájára igényes, nemdohányzó szobaasszonyt. Érd.:
06-70-413-9255, 06-96-701-013
Önállóan dolgozni tudó bolti
eladót felveszünk 2 műszakos,
12 órás munkarendbe. Non-stop
pékség. Érd. 06-30-214-8816
Mosonmagyaróvári telephelyre
járőr- és portaszolgálatra keresek érvényes vagyonőri igazolvánnyal és felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel rendelkező vagyonőrt. Érd.:
06-30-399-1854 (07.00-19.00
óra között!)
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