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INGATLAN
Mosonmagyaróváron termál
közelében (Csillag utca) 150
m2-es családi ház 1000 m2-es
telken, az udvarban kb. 50 m2-es
vendégházzal eladó. Iá: 90 MFt.
Érd.: 06-20-9465-176
Mosonmagyaróváron városközponti téglalakás, II. emeleti, 3 szoba-étkezős, erkélyes, felújított,
azonnal költözhetően eladó. Ár:
megtekintés után, megegyezés
alapján. Tel.: 06-30-993-3091
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 új építésű, 1 légteres garzonlakás berendezve eladó. Iá: 17,5 MFt. Tel.:
06-30-9-394-476
Mosonmagyaróvár
családi
házas övezetében ikerházi lakás
2 szobával pincével 250m2
es telken kulcsrakész állpotban eladó. IÁr29.9 milló forint
Érd:06/30/9366-930
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Origó lakóparkban, 2018ban épült liftes társasházban
eladó egy I. emeleti, déli fekvésű, 72 m2-es, 3 szoba+nappalis, szinte új lakás, beépített
gépesített konyhával, 2 db nagy
terasszal. Ár: 34,5 MFt. Tel.:
06-20-329-6564
Dunához közel, most épülő 3
lakásos társasházban eladó egy
földszinti, közvetlen kertkapcsolatos, 63 m2-es, 2 szoba+nappalis, egyedi gázfűtéses, teraszos lakás kulcsra-készen, zárt
udvarban, saját parkolóval. Ár:
29,0 MFt. Tel.: 06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron Dunához közeli, csendes utcában,
zöldövezetben, 970 m2-es telken, 20 m2-es garázzsal eladó
egy 1985-ben épült, 2 szinten
180 m2-es, 6 szobás, teraszos,
erkélyes, dupla komfortos családi
ház, két fajta fűtéssel. Felújítandó állapotban. Iá: 33,9 MFt. Érd.:
06-20-329-6564
Doborgaz-szigeten üdülőövezetben, szigetelt 3 szobás, nappalis, téliesített, gázkandallós ház
eladó. Érd.: 06-70-336-2659

ÁRZUHANÁS! Sürgősen eladó
egy 1. emeleti panellakás; 2
szoba-hallos a Károly utcán
Mosonmagyaróvár városközpontjában, nagyrészt felújított, újszerű gépekkel, bútorozottan, megbeszélés szerint. Iá:
18,7 MFt. Tel.: 06-70-675-0322,
06-70-672-1025
SUN lakóparkban, 2016-ban
épült 8 lakásos társasházban
eladó egy bruttó 66 m2-es, II.
emeleti, 2 szoba + amerikai
konyhás nappalis, fedett teraszos,
klimatizált, szinte új lakás, gépesített konyhával, beépített bútorokkal, zárt udvarban, saját parkolóval. Iá: 30.900.000 Ft. Érd.:
06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron a Gálosi Soma utcában nyeles telken
65m2 es ikerház 250m2 telken
decemberi átadással kulcsrakész
állapotban eladó.IÁR:29.9millioft.
Érd:06/30/9366-930
Mosonmagyaróváron új építésű 70 m2-es családi ház, kis kerttel kulcsrakész állapotban eladó
a park mellett. Iá: 33 MFt. Érd.:
06-30-9-366-930

Városközpontban most épülő
4 emeletes, liftes, társasházban
eladó egy IV. emeleti, 39 m2-es,
2 szobás, erkélyes lakás, saját
parkolóval, igény esetén garázs
is vásárolható. Átadás fűtés-készen. Még 5% ÁFÁ-val. Ár: 18,35
MFt. Érd.: 06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron a Major
Pál utca 37-ben teljesen felújított
családi ház kulcsrakész állapotban, 500 m2-es telken eladó. Iá:
36 MFt. Tel.: 06-30-9-366-930
Várbalogon az osztrák határhoz
közel 2 szobás családi ház, 800
négyszögöl telekkel eladó. Érd.:
06-20-261-8510
Földszinti, nappali – konyha
+ 1 szobás lakás kocsi beállóval eladó a Lajta lakókertben. Ár:
21,5 MFt. Érd.: 06-30-9977-575
Mosonmagyaróváron 2004ben épült 46 m2-es téglalakás eladó. Ár: 19,2 MFt. Tel.:
06-30-413-9346
Mosonmagyaróváron
a
Liget-borozó mögötti garázs-soron 15 m2-es garázs eladó.
Érd.:
06-20-772-0935,
06-20-319-5691

Mosonmagyaróváron új építésű 70 m2-es családi ház, kis kerttel kulcsrakész állapotban eladó
a park mellett. Iá: 35,9 MFt. Érd.:
06-30-9-366-930
Mosonmagyaróváron a Major
Pál utca 37-ben teljesen felújított
családi ház kulcsrakész állapotban, 500 m2-es telken eladó. Iá:
39,9 MFt. Tel.: 06-30-9-366-930
Mosonmagyaróváron a Kossuth
Lajos úton 64 m2-es téglalakás
tulajdonostól eladó. Iá: 25,6 MFt.
Tel.: 06-20-22-999-22
Eladó az Erkel Ferenc úton 3.
emeleti, erkélyes panellakás,
részben felújított. Iá: 19,5 MFt.
Tel.: 06-30-3666-242
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Városközpontban eladó egy 2. emeleti, 2 szoba-hallos, részben felújított
panellakás, nagyon csendes lépcsőházban. Azonnal költözhető! Ár: 19,5
MFt. Érd.: +36-20-433-7710 (Ingatlanközvetítők kíméljenek!)
ELADÓ felújítandó 55 m2-es ház,
300 m2-es udvarral a mosoni
piacnál. Iá: 12 MFt. Alkuképes!
Érd.: 06-70-312-79-45 (8.0018.00 óra között!)
Mosonmagyaróváron a Lajta lakópark mögött 1000 m2-es
bekerített zárt kert eladó, vízpart
közelében. Ára: 5,2 MFt. Érd.:
06-30-856-1505
Első emeleti panellakások eladók
Mosonmagyaróváron.
Érd.:
06-30-850-5560
Móra ltp-en földszinti, 3 szoba-hallos, erkélyes lakás eladó.
Iá: 25,9 MFt. Érd.: 06-30-5959554, 06-30-757-8597

2 egymás mellett lévő gázfűtéses kis lakás (iroda) 25, 34 m2 eladó, előtte kis kerttel, kedvezményes áron. Elsősorban befektetőknek! Érd.: 06-20-223-5815
Vízparti építési telek 640
m2-es Feketeerdőn eladó. Érd.:
06-20-3406-640
Mosonmagyaróváron 160 m2-en
kialakított 3 db garzonlakás + 1
üzlethelyiség befektetési célra
eladó. Iá: 51,4 MFt. Érd.: 06-309574-673, 06-20-221-9574
Gyári úton családi ház, telekkel
eladó. Érd.: 06-20-5941-532
Halásziban, a Révai utcában
860 m2-es bekerített építési telek eladó. Ár: 7,6 MFt. Érd.:
06-30-856-1505
Mosonmagyaróváron a Kórház
u. 34. sz. alatt 63 m2-es lakás
eladó. Érd.: 06-70-430-2110

Károly utcában eladó egy 55 m2-es,
2 szoba-hallos 3. emeleti panellakás.
Ára: 19 MFt. Érd.: 06-30-410-3803
Szántóföld eladó Halászi külterületén. Tel.: 06-20-346-2080
Jánossomorján 120 m2-es, 3
szobás, felújításra szoruló családi ház 1000 m2-es telekkel eladó.
Iá: 23 MFt. Érd.: 06-30-835-1960
Kormos ltp-en 3. emeleti, 48
m2-es, 2 szobás panellakás
eladó. Iá: 19 MFt. Érd.: +43-69918133327 (magyar tulajdonos)
Mosonmagyaróváron 900 m2-es
telek házzal, nyugodt környezetben eladó. Ár: megegyezés szerint. Érd.: 06-30-829-7998
KIADÓ
Irodák kiadók Mosonmagyaróváron, több méretben,
zárt udvari parkolókkal. Érd.:
06-30-4747-116

Szoba kiadó gázfűtéses lakásban
1 nemdohányzó, megbízható személynek. Tel.: 06-20-223-5815
Mosonmagyaróváron a Wittmann Antal parkban, a Platán társasház mélygarázsában autó beállók kiadók! Érd.:
06-70-942-2942
Mosonmagyaróváron üzlethelyiség a Termál főbejáratával
szemben kiadó, Kolbai Károly út
13. Ár: megegyezés szerint. Érd.:
06-30-9-366-930
Mosonmagyaróváron 35 m2-es
bútorozott garzon hosszabb távra
kiadó. Ár: 80.000 Ft/hó + rezsi+ 1
hó kaució. Érd.: 06-30-835-1960
Halászi úti ltp-en 80 m2-es sorházi lakás garázzsal, kerttel,
kocsi beállóval igényesnek kiadó.
Ár: 150.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó
kaució. Tel.: 06-30-9478-563
Erkel Ferenc út 10. szám alatti irodaházban 19 m2-es és 38
m2-es irodák kiadók, valamint
termékrendezvények lebonyolítására igénybe vehetők! Érd.:
06-30-936-7746

Mosonmagyaróváron
óvári
belvároshoz közel modern társasházban csendes 35 m2-es
bútorozott lakás, zárt parkolóval hosszútávra kiadó, igényes,
csendes életvitelű személy, esetleg pár részére. Dohányzás és
kisállat kizárva! Ár: 100.000 Ft/
hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.:
06-20-481-6083
Mosonmagyaróváron a nagy
Tesco mellett szoba kiadó 1 fő
részére. Érd.: 06-30-4466-323
Mosonmagyaróváron apartman
kiadó 1 fő részére, Kaució szükséges! Érd.: 06-30-758-5251
Máriakálnokon családi ház
hosszútávra kiadó. Érd.: 06-70362-3950 (18.00 óra után)
3 szobás lakás 6 fő részére kiadó
Mosonmagyaróváron, közel az Ipari parkhoz. Érd.: 06-70-229-8134
Levélen bútorozott lakás 1-2 fő
részére kiadó. Ár: 70.000 Ft/hó +
rezsi + kaució. Tel.: 06-20-503-1015
Mosonmagyaróváron a Kormos ltp-en földszinti, 2 szobás, részben bútorozott panellakás kiadó. Kisállat kizárva! Érd.:
06-30-834-3355
36 m2-es garzonlakás 1-2 fő
részére kiadó. Ár: 300 EUR/
hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.:
06-70-940-8769
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Kiserdő-házban, mélygarázsban kocsi beálló bérbe adó. Érd.:
06-30-9973-395
Családi háznál bútorozott szoba hosszútávra kiadó. Érd.:
06-70-7032-768
Mosonmagyaróváron, városközpontban albérlet 1 fő részére
– 95.000 Ft/hó rezsivel – kiadó.
Érd.: +36-30-169-2238
15 m2-es lemezgarázs Mosonban kiadó. Érd.: 06-70-229-8134
Mosonmagyaróváron üzlethelyiség 43 m2-es kiadó. Megtekinthető az: ingatlan.com honlapon.
Érd.: 06-70-3160-300
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Mosonmagyaróváron, központi helyen 2 szobás berendezett,
gépekkel felszerelt lakás kiadó.
Ár: 400 EUR/hó + rezsi + 1 hó
kaució. Tel.: 06-30-217-8674
Mosonmagyaróváron a Mosonyi Mihály utcában, az Origó
lakópark mélygarázsában autó
beállók és tárolók kiadók. Tel.:
06-70-942-2942
30 m2-es, külön-bejáratú garzon, teljesen felszerelt azonnal
költözhetően kiadó Mosonmagyaróváron 1-2 fő részére. Ár:
90.000 Ft/hó fűtéssel, + villany
+ víz. Érd.: 06-30-9574-673,
06-20-221-9574

Mosonmagyaróváron a Magyar
utcára néző nagyerkélyes, összkomfortos lakás igényes bérlőnek kiadó. Ár: megegyezés szerint. Tel.: 06-20-321-3694
Mosonmagyaróváron, a Magyar
utcán, egészségügyi, sport-fitnesz, vendéglátó ipari, vagy
egyéb tevékenységre alkalmas
400 m2-es üzlethelyiség kiadó!
Érd.: 06-30-9791-506
Mosonmagyaróvár belvárosában hőszigetelt téglaházban felújított 42 m2-es lakás max. 2 fő
részére hosszútávra kiadó. Kisállat kizárt! Kaució szükséges! Érd.:
06-30-398-7341

Mosonmagyaróváron 2 szoba-nappalis társasházi lakás
hosszútávra kiadó. Ár: 100.000
Ft/hó + rezsi+ 2 hó kaució. Tel.:
06-70-249-3626
Mosonmagyaróváron munkásbrigádoknak 28 főig, 2-3-4
ágyas apartmanok kiadók. Érd.:
06-70-249-3626
Jánossomorján (max. 10 fős)
munkásszálló, teljesen felszerelve, új állapotban kiadó november
1-jétől. Érd.: +36-30-494-2869
Szoba kiadó Hegyeshalomban,
kulturált környezetben, magára és környezetére igényes férfinek. Tel.: 06-20-358-6326

Mosonmagyaróváron a sétáló utcában üzlethelyiség kiadó.
Tel.: 06-30-9-590-138
Mosonmagyaróváron 65 m2-es,
2 szobás, nagy nappalis, bútorozott lakás hosszútávra bérbe adó.
Ár: 120.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó
kaució. Érd.: 06-30-600-8007
Mosonmagyaróvár központjában garzonlakás hosszútávra kiadó. Ár: 95.000 Ft/hó
+ rezsi + 2 havi kaució. Érd.:
06-30-400-1465
Bartók Béla úti garázssoron
18 m2-es garázs kiadó. Érd.:
06-30-9-468-040
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JÁRMŰ
Utánfutó bérelhető Mosonmagyaróváron! 3500 Ft/nap, szombat, vasárnap is! Tel.: 06-70-3948852, 96/821-173
Személy- és teherautó km megkötés nélkül bérelhető. Érd.:
06-30-682-4084
Személyautó bérelhető kaució
nélkül, magyar autópálya matricával! Tel.: 06-30-206-5858
Ten II. trailer típusú könnyű pótkocsi (utánfutó) 1 éves, új állapotban eladó. 150x200-as. Érd.:
06-30-520-2396
Opel Astra G. kombi 1998-as,
2000-es CDX, benzines, automata, full-extrás, garázsban tartott, friss műszakival, tulajdonostól eladó. Tel.: 06-30-400-6577
SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, napellenzők, szúnyoghálók,
harmonikaajtók, stb. kedvezmén�nyel, garanciával, rövid határidővel mosonmagyaróvári szakembertől. Párkányok, zsaluziák! Kérjen ingyenes árajánlatot! Vidéken
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is! Tel.: +36-30-2350-927, Horváth Attila, www.redonyosattila.hu
Szőnyegtisztítás
felsőfokon, garanciával! Ipari vegytisztítás, portalanítás, atkátlanítás, ingyenes szállítás! Tel.:
06-20-447-2726
Bútorkárpitozást,
javítást,
áthúzást, tisztítást vállalunk.
Háztól házig szolgáltatás keretében! Érd.: 06-30-678-4227
Dugulás elhárítás, bontás nélkül! Minőségi munka garanciával! Tel.: 06-20-426-0222 Hétvégén is!
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
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
Kádfényezés beépített állapotban, garanciával! Érd.:
06-20-92-62-060

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
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
GAZDABOLT – mosoni piacnál. Moson-Kert Kft. – Mosonmagyaróvár, Ostermayer u. 08.
Tel.: +36-20-3258-606
Lomtalanítást vállalnék, lakások, pincék ürítését, takarítását, megegyezés szerint. Tel.:
06-70-265-7643
Redőnyök, napellenzők, árnyékolók, szúnyoghálók engedmén�nyel! Redőnyök, szúnyoghálók
javítása. Tel.: 06-96/245-064
Lakások, pincék ürítését, takarítását, lomtalanítást vállalnék, megegyezés szerint. Tel.:
06-70-675-0654

Fakivágás! Fakuglizás! Hasogatás, Bozótirtás, fű és sövénynyírás, elhanyagolt kertek, udvarok rendbetétele, zöldhulladék
elszállítása. Hétvégén is! Érd.:
06-20-328-4057

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
Cserépkályhák átrakása, tisztítása, javítása. Kellei Kornél. Tel.:
06-20-3406-640
Mini markolóval földmunkát vállalok! Alapásás, tükörkiszedés,
csatornázás, fakidöntés…..stb.
Tel.: 06-30-4466-323

Őszi bőrmegújító, ultrahangos
kozmetikai arckezelés az otthonában! Már az első alkalommal
látható, érezhető hatással! Kocsis
Eszter, Tel.: 06-30-829-2883
Asztalos munkák, konyha és
beépített szekrény, ajtó, ablak,
lépcsők, teraszok készítését vállalom. Tel.: 06-30-329-9269
Ács, tetőfedő, bádogos munkákat
vállalok Lindab lemezzel, cserepes lemezzel és Tondach cseréppel. Régi tető felújítása, lapos-tető szigetelés. Számlaképesen:
Mátyás Európa, Hu Kft. Tel.: +3630-377-1758, +36-70-219-9107
Alpin technikával történő ledarabolást, döntést, visszavágást
vállalunk veszélyes, nagyra nőtt,
rossz helyen lévő fák/cserjék
esetében. Ne várjon, míg kárt
okoz! Hívjon bizalommal! Tel.:
+36-30-997-0834
Redőnyjavítást vállalok. Tel.:
06-20-965-6515, 06-70-5365530 Zsugonics
Felajánlom gyümölcsfák kivágását – felhasználás ellenében. Tel.:
06-30-9940-451
Költöztetést, fuvarozást vállalunk. Tel.: 06-20-360-6197
Teherfuvarozás! Költöztetés!
Lomtalanítás! www.emmatehertaxi.eu, Tel.: 06-70-540-3628
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Veszélyes helyen lévő fák kivágását vállaljuk! Épületek közé nőtt,
megdőlt fák biztonságos kivágását és gallyazását vállaljuk. Zöldhulladék elszállítást vállalunk.
Hívjon bizalommal, akár hétvégén is! Tel.: 06-20-3254-252
Kis teherfuvarozást vállalok billenőplatós kisteherautóval. Kavics, homok, murva,
építőanyag, tüzelőanyag stb.
Cégeknek és magánszemélyeknek egyaránt! Számlaképes! Tel.: +36-30-598-4388
Villanyszerelést vállal ÉZSI VILL
TAKERT BT. Mosonmagyaróvár és
környékén, 30 km-es körzetben,
legyen akár kicsi vagy nagy munka. 30 éves tapasztalattal megoldjuk! Várjuk hívását a következő
telefonszámon: 06-30-639-2647,
06-70-3913-194 és e-mailben is:
farkasagneseva@gmail.hu

Bádogos munkák, tetőfedés,
palatetők bontás nélküli átfedése
cserepes lemezzel, lapos-tető szigetelés, tetőmosás, kúpcserepek
malterozása, kémények átrakása,
beázások elhárítása. Tel.: 06-70663-7327, www.tetobau.hu
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)
Tetők áthajtását, javítását, széldeszkázást,
ereszcsatornázást, Lindab lemeztető felrakását anyagbeszerzéssel, kedvezményes áron vállaljuk. Tel.:
06-20-998-8508
Expressz dugulás elhárítás!
Bontás nélküli dugulás elhárítás
Mosonmagyaróvár és vonzáskörzetében. Garanciával! Hétvégén
is! Tel.: 06-30-7496-098
Gyermekfelügyeletet és idősek látogatását vállalom. Érd.:
06-30-333-5774

Szobafestést, mázolást, tapétázást vállalok. Minőség, kedvező
áron! Tel.: 06-30-234-8598
Rövid határidővel vállalunk
kőműves munkákat, felújítást,
festést, gipszkarton szerelést,
parkettázást. Tel.: 06-20-2418353, 06-20-506-0617
Vízvezeték és fűtésszerelést vállalok Mosonmagyaróvár 40 km-es körzetében. Tel.:
06-30-402-3116
Lomtalanítást vállalok. Akár
ingyen kitakarítom pincéjét,
udvarát. Felesleges holmit elszállítok. Egész lakás ürítését is vállalom! Tel.: 06-70-882-6590
Tóth Kárpittisztítás! Autókárpit,
bútorkárpit, ülőgarnitúrák, fotelek, székek, padlószőnyegek tisztítása. Tel.: 06-70-630-8245
Épületek Energetikai Tanúsítása,
Hő-kamerás vizsgálatok, Napelemek telepyítése. Tel.: 06-309564-771, www.energiaexpert.
hu
EGYÉB
Bőrös félsertés rendelhető 890
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
Rossz mosógépét, villany- és
gáztűzhelyét ingyen elszállítom Mosonmagyaróváron belül.
Költöztetést is vállalok! Tel.:
06-30-9-478-414

RAKLAPFELVÁSÁRLÁS! Tel.:
06-30-594-6226
VÉGKIÁRUSÍTÁS a pártok háza
alatti BOLHAPICACON! Egyes
termékekre 50% kedvezmény a
készlet erejéig. Nyitva: Cs, P,Sz.:
9-17 óráig. Tel.: 06-20-5200-216
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, 240x210-es és
250x200-as méretben, 79.900
Ft/db. Munkaidőben: 06-30-6103850, www.rbfnyilaszarokft.hu,
Bősárkány, Ady Endre u. 13.
BAUER szivattyú eladó, 2-5 q
mérő tolósúlyos mérleg eladó.
Érd.: 06-96-211-816
Száraz nyárfa és száraz akácfa konyhakészen rendelhető. EUTR: AA0351717. Tel.:
06-30-400-9597

Petrof pianínó megkímélt állapotban eladó. Érd.: 06-20-497-6644
Ócskavasat,
számítógépet, könyveket és egyéb holmiját ingyen elszállítom! Tel.:
06-20-916-9800
Hagyatékot, bútorokat, lakás-kiegészítőket, tollat 30.000 Ft-ig,
a pincétől a padlásig vásárolok!
Tel.: 06-20-804-2771
Műanyag különböző méretű
raklap újszerű állapotban eladó,
2500Ft- 3500 Ft-ig darabja. Tel.:
06-70-3815-499
Bontásból származó jó minőségű natúr forgácslap, MDF-lemez, faláda többféle méretben
eladó. Érd.: 6-20-9596-202
Gázpalack eladó: 3 db 25 literes
PB; 4 db 3,5 literes Turista. Tel.:
06-20-368-8078
4 db 14 C-os fém felni téli gumival és bontóasztal kohóval, üsttel
együtt eladó Mosonmagyaróváron. Tel.: 06-96-212-637
Ócskavasat,
számítógépet, könyveket és egyéb holmiját ingyen elszállítom! Tel.:
06-20-437-4081
Eladó ágyneműtartós rugós (nem
szivacs) keveset használt francia
ágy 30.000 Ft-ért szállítással,
200x150. Érd.: 06-30-384-2773
Régi bútorok deszkái tűzifának ingyen és kiszállítással 2500 Ft/100 kg áron eladó.
Lakáskipakolást vállalunk! Tel.:
06-30-416-1275
Feleslegessé vált vasát, mosógépét, tűzhelyét ingyen elszállítom! Érd.: 06-30-5181-151
Zsadányi Imre, Bartók Béla út
10. Tel.: 06-96-212-819. Fehér
és sárga húsú őszibarack, sárgabarack, körte, szilva facsemeték
kaphatóak 14.00 órától!
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Cégcsoportunk keres Svájcba gyakorlott víz- gáz-szaniter szerelőket, villanyszerelőket,
gipszkartonozókat, szobafestőket, homlokzatszigetelőket, asztalosokat, ács/tetőfedőket, csúszó zsaluzókat, útépítőket, állványozókat. Német nyelv szükséges, autó előny, kollektív szerződéssel, bérezés alkalmazottként.
Jelentkezésüket e-mailen várjuk:
office@examont.eu, tel.sz.: +43699-13771999 Eurojobs
Cégcsoportunk keres Svájcba, Németországba, Ausztriába gyakorlott csőszerelőket (izometria és koordinátarajz olvasási tudással), AVI hegesztőket,
AVI-Orbital hegesztőket (csak
érvényes FM5-ös minősítéssel),
VT2 minőségellenőröket. Német
nyelv szükséges, kollektív szerződéssel, bérezés alkalmazottként.
Jelentkezésüket e-mailen várjuk:
office@examont.eu, tel.sz.: +43699-13771999 Eurojobs
Signora szépségszalonba fodrász
alkalmazottat keresünk, jó kereseti lehetőség, vendégkör biztosított. Beugrós is érdekel! Tel.:
06-70-417-9908

2019. október 11.

Munkaerőt, vagy látszerész
tanulót mosonmagyaróvári optikai üzletbe, számítógépes ismeretekkel, német vagy angol
nyelvtudással felveszünk. Tel.:
06-30-9-590-138
Gyere és dolgozz Velünk! Bejelentett munkaviszonyt, kiemelt
bérezést, bérelőleget, ingyenes
szállást, munkába járást biztosítunk! Betanított dolgozó és targoncás ajánlatainkból válogathatsz Győr és Kecskemét környékén. Munkavégzési helyek:
Autoliv, BOS, SMR, SMP, Rába.
Jelentkezz most! Tel.: 06-70639-9920 (JOBmotive Kft.)
Trafikba
Mosonmagyaróváron kiemelkedő kereseti lehetőséggel, hosszútávra megbízható munkatársat keresünk. Fényképes önéletrajzokat az alábbi
címre kérünk: reklammovar@
gmail.com. Érd.: 06-30-9838454 (8-16 óráig).
Mosonmagyaróvári büfébe 6
órás munkakörbe gyakorlattal
rendelkező kolléganőt felveszek.
Havi nettó 200.000 Ft bérezéssel.
Tel.: 06-30-217-8674

Mosonmagyaróvári hétlakásos
társasház pályázatot hirdet közös
képviselői teendők ellátására.
Feltételek: helyi lakos, középfokú
műszaki iskolai végzettség, felsőfokú társasházkezelői végzettség,
szakipari kapcsolatok, üzemeltetési gyakorlat, alapvető társasházi jogis ismeretek. Pályázatokat:
seculaci@freemail.hu címre várjuk 2019. november 01-ig!
Csatlakozz
csapatunkhoz!
Fémipari munkakörökbe keresünk hegesztő, lakatos, gépi
forgácsoló- CNC-gépkezelő,
szerszámkészítő, gépbeállító,
darukezelő, nehézgépkezelő
és konténerező sofőr dolgozókat Győr és Kecskemét környéki munkára. Versenyképes fizetést, juttatásokat, szállást, munkába járását, hazautazási támogatás, bérelőleget biztosítunk!
Jelentkezz most! Tel.: 06-70415-9021 (JOBmotive Kft.)
Mosonmagyaróváron hamarosan nyíló pékségünkbe keresünk 2 műszakos munkarendbe
eladó-pénztáros hölgyeket. Érd.:
06-20-321-5177

Mosonmagyaróvári
élelmiszerboltba reggel 05.00-09.00
óráig kisegítőt felveszünk. Tel.:
06-30-226-2326
Mosonmagyaróvári fogászat
részmunkaidős takarító hölgyet
keres a reggeli vagy a késő délutáni órákra. Munkaidő kéthetente hétfőtől péntekig. Jelentkezés telefonon: 06-96/566-424
Zsaluzásban jártas ácsot, vagy
betanított ácsot kiemelt fizetéssel
felveszek. Érd.: 06-30-9391-930
Fogászat keres front-office
munkatársat részmunkaidőben, felsőfokú végzettséggel,
angol nyelvtudással. Német
nyelvtudás előny. A fényképes
önéletrajzot a movar.fogaszat.
recepcios@gmail.com címre
kérjük elküldeni.
Műkörmös kolléganőket keresünk a FREJA szépségszalonba,
bérlői rendszerbe. Bővebb információ: személyesen a szalonban, Előre megbeszélt időpontban: 06-30-3615-067
Mosonmagyaróvári
élelmiszerbolt női eladót felvesz. Érd.:
06-30-226-2326

Magyaros vendéglőbe gyakorlattal rendelkező szakácsot felveszünk. Érd. 06-30-300-5625
Iskolatakarításra munkatársakat keresek 6 órában, délutáni elfoglaltsággal. Érd.:
06-70-466-1039
Üzemi segédmunka Mosonmagyaróváron. Azonnali belépéssel, kiemelt bérezéssel! Érd.:
06-20-977-4302
Hajnali pékáru szállításra sofőrt
keresünk. Érd.: 06-30-214-8816
Mosonmagyaróváron apartmanok takarítására, 3-4 órára megbízható hölgyet keresünk. (Lehet nyugdíjas is!). Érd.:
06-30-398-1763
Takarítónőt keresünk Mosonmagyaróvár területére osztott műszakos munkarendbe (ÉZSI VILL TAKERT BT). Tel.:
06-70-3913-194
Várbalogon keresünk traktorost
jó fizetési lehetőséggel. Tel.:
06-30-969-0910
Idős házaspár gondozásának vállalására keresünk egy helyi személyt. Érd.: 06-70-6200-729
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Homlokzatszigetelésben jártas
szobafestő szakmunkásokat felveszek mosonmagyaróvári munkákra. Tel.: 06-30-227-2289
Fiatal kőművest és segédmunkást keresünk kiemelt bérezéssel
Mosonmagyaróvár és környékéről. Érd.: 06-20-417-5757
Automata árufeltöltő/szervizes
munkakörbe keressük kollégánkat. Feladatok: - kávé-, üdítő-,
snackautomaták árufeltöltése,
karbantartó munkálatok elvégzése. Elvárások: - minimum középfokú végzettség, - önálló, igényes
munkavégzés, - „B” kategóriás
jogosítvány. Munkavégzés helye:
Mosonmagyaróvár. Várjuk jelentkezésed fényképes önéletrajzzal
az alábbi elérhetőségen: E-mail:
bedoviola.hofferkft@gmail.com
Karbantartói munkakörbe keresünk munkatársat fő munkaidőben, fizetés; nettó 165.000 Ft.
Érd.: 06-30-9463-364
Mosoni piacon működő lángossütő, büfébe konyhai kisegítőt
keresek piacnapokon (csütörtök,
szombat). Érd.: 06-20-436-6484

Ponyvás furgonra, nyerges vontatóra fix nemzetközi körmunkákra gépkocsivezetőt keresek.
Nyergesre GKI szükséges! Érd.:
06-20-334-7563
Mosonmagyaróvári
gumiszerviz gumiszerelő munkatársat keres. Autószerelésben való
jártasság előnyt jelent! Tel.:
06-70-331-2647
Kőműveseket keresünk bejelentett munkavégzés, kiemelt bérezés! 13. havi bér! Utazástérítés!
Pályakezdők, fejlődési lehetőség!
Felszerelés biztosított! Egész éves
munka! Érd.: 06-30-432-2419
Felszolgálót/felszolgálónőt
keresünk
mosonmagyaróvári étterembe. Tel.:
+36-30-226-2749
Matematika-fizika tanárt keresek 16 éves középiskolás fiam
mellé. Tel.: 06-30-9-590-138
Kőfaragó munkák beépítésében és szerelésében jártas kollégákat keresünk kiemelt fizetéssel Mosonmagyaróváron. Érd.:
06-70-377-8380

Központi Café és Bisztró munkájára igényes szakácsot
keres. Pályakezdők jelentkezését is várjuk! Tel.: 06-20-9589765, 06-20-343-0963
EGY MŰSZAK! KIEMELT BÉREZÉS! Formázó, öntvénytisztító munkatársat keres a KÜHNE Vasöntőde Kft. Jelentkezés:
06-96/213055, munkanapokon
6-14 óráig.
Tapasztalattal rendelkező lakatos és hegesztő munkatársakat
keresünk fémszerkezetek (kerítés, korlát, stb.) gyártására és
szerelésére. Szakirányú képesítés nem feltétel. Alapbéren felül
minőségi és mennyiségi prémium, egyműszakos munkarend,
családias környezet. További információért: 06-20-3618416 Fűzfa és Társa Kft.
Fodrász és műkörmös alkalmazottat felveszünk. Fix fizetés.
Érd.: 06-30-907-4441
Igényes takarítónőt keresek
heti 2-3 alkalomra, vasalásra is,
Mosonmagyaróváron családi háznál. Tel.: 06-20-562-2682

Signora
szépségszalonba
pedikűrös alkalmazottat keresünk, jó kereseti lehetőség, vendégkör biztosított! Beugrós is
érdekel! Érd.: 06-70-417-9908
Kis-Duna kávézóba munkájára
igényes felszolgálót keresünk.
Tel.: 06-30-9372-028
Takarítónőt keresünk családi házhoz heti 1-2 alkalomra. Jelentkezés: 16 óra után
06-20-357-2527
Béres Gumi Kft. (Mosonmagyaróvár, Gabonarakpart 4-6.) férfi
munkatársat keres fizikai munkára. Magas kereseti lehetőség (300.000 Ft/hó). Fényképes önéletrajzokat a beresgumi
@beresgumi.hu e-mail címre
várjuk!
Erdészeti vállalkozás fakitermelési munkához, őszi-téli, egész
évi munkára motorfűrész kezelőt felvesz. Tel.: 06-30-4814321 (16.00 óra után)
Szobafestőt,
gipszkartonozót, segédmunkást azonnali kezdéssel felveszek. Tel.:
06-30-262-2008

Gyermekétkeztetésre
egyműszakos munkarendbe konyhai kisegítőt, szakácsot felveszünk. Érd.: 06-20-274-6099
(munkanapokon!)
Kerti kisgépszerelő szakmunkást keresünk, munkájára igényes, megbízható férfi személyében Mosonmagyaróváron. Tel.:
06-20-330-8490
Kertépítő cég állandó munkára
munkatársat keres. Jogosítvány
előny! Érd.: 06-20-335-9177
Kemencés pizzéria csapatbővítés
céljából főállású és beugrós szakácsot keres, kiemelt bérezéssel!
Tel.: 06-30-397-0030
Gyorsétterembe munkatársat
keresünk. Tel.: 06-30-3767-283
Grande Pizzéria konyhai mosogatót keres heti 2-3 napra,
délutáni elfoglaltságra. Tel.:
06-20-4444-301
Kebap- és Pizza ház pultos hölgyet keres fő- vagy mellékállásba. Érd.: Fő utca 17. Tel.:
06-20-9954-944
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