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INGATLAN
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 lucsonyi
városrészen, közel a termálhoz, gyönyörű helyen eladó egy földszinti 44
m2-es, 2 szoba+étkezős, fedett teraszos (15m2) kertkapcsolatos (20m2) társasházi lakás. A zárt, parkosított udvarban saját parkolóval. A lakás 2 éve teljes felújítást kapott. Ár: 26,25 MFt. Tel.:
06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron 750 m2-es sarok
telken, mely a Dunára néz, és 50 méterre van a vízparttól eladó egy 1980-ban
épült, 90 m2-es, 2 szobás, felújítandó
családi ház, melléképülettel, teljes közművel, 2 fajta fűtési rendszerrel. Iá: 36,9
MFt. Tel.: 06-20-329-6564
Dunához közel, most épülő 3 lakásos társasházban eladó egy I. emeleti, 41 m2-es, amerikai konyhás nappalis + 1 szobás, erkélyes, egyedi gázfűtéses lakás, kulcsra-készen. Zárt udvarban saját parkolóval. Ár: 19,5 MFt. Tel.:
06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron a Beach lakóparkban eladó egy 48 m2-es amerikai
konyhás nappalis + 1 szobás felújított
lakás, 16 m2-es terasszal, teljes berendezéssel, tárolóval. Ár: 26,9 MFt. Tel.:
06-20-329-6564

Mosonszolnokon, Szabadság u. 22. sz.
alatt tehermentes ingatlan /258 Hrsz./
eladó. 1988-tól borozóként mûködött.
3 szint:tetõtéri lakás, vendéglátó helyiség+pince+200 m2-es fedett kerthelyiség, kuglizó. Ár megegyezés szerint személyesen. Tel.: 06 30 9486 413 16-20
óra között. “Felújításra szoruló”
Mosonmagyaróváron a városközpontban mos épülő 4 emeletes, liftes társasházban eladó egy IV. emeleti, 46 m2-es,
amerikai konyhás nappalis + 2 szobás,
erkélyes lakás, saját parkolóval, fűtéskész állapotban. Ár: 20,23 MFt. Tel.:
06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron Dunához közel,
450 m2-es telken 75 m2-es, 3 szoba-nappalis, új családi ház leköthető, 14 m2-es fedett terasszal. Jelenlegi
készültség cca: 45%-os. Átadás kulcsra-készen történik. Ár: 36,0 MFt. Érd.:
06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron 2004-ben épült
46 m2-es téglalakás eladó. Ár: 19,2 MFt.
Tel.: 06-30-413-9346
Mosonmagyaróváron a Gálosi Soma
utcában nyeles telken 65 m2-es ikerház
250 m2-es telken, decemberi átadással,
kulcsra-kész állapotban eladó. Iá: 29,9
MFt. Kisebb lakást beszámítok! Érd.:
06-30-9366-930
Mosonmagyaróváron, Majorokban, a
park mellett új építésű 70 m2-es családi
ház kis kerttel kulcsra-kész állapotban
eladó. Iá: 32.990.000 Ft. Kisebb lakást
beszámítok! Érd.: 06-30-9366-930

Mosonmagyaróváron a Major Pál utca
37-ben teljesen felújított családi ház
kulcsra-kész állapotban, 500 m2-es telken eladó. Iá: 34.990.000 Ft. Kisebb
házat, vagy panellakást beszámítok!
Tel.: 06-30-9366-930
Lajta lakókertben tulajdonostól eladó
2017-es építésű 1 szoba-nappalis, teraszos lakás. A lakáshoz tartozik saját tároló, saját parkoló. Tel.: 06-30-630-7328
17,5 MFt. Érd.: 06-30-9394-476
Széchenyi ltp-en szigetelt házban 8.
emeleti 55 m2-es, 3 szobás, felújítandó lakás eladó. Iá: 22,4 MFt. Érd.:
06-20-9421-522
Mosonmagyaróvár családi házas övezetében ikerházi lakás 2 szobával, pincével, 250 m2-es telken kulcsra-kész állapotban eladó. Iá: 29.900.000 Ft. Kisebb
házat, vagy panellakást beszámítok! Érd.:
06-30-9366-930
Mosonmagyaróváron 67 m2-es, részben felújított, műanyag ablakos földszinti téglalakás saját tárolóval, kertrésszel eladó. Ára: 16,9 MFt. Érd.:
06-30-856-1505
Mosonmagyaróváron a SUN lakóparkban 7 lakásos társasházban 68 m2-es,
I. emeleti lakás 4 m2-es erkéllyel, 2 db
gépkocsi beállóval eladó. Iá: 31,9 MFt.
Érd.: 06-20-9353-741
Mosonmagyaróváron a SUN lakóparkban tulajdonostól eladó egy új építésű,
kertkapcsolatos lakás. 36 m2 a lakás +
33 m2 a kert. Saját zárt parkolóhely! Érd.:
06-30-630-7328

Eladó felújítandó 55 m2-es ház, 300
m2-es udvarral a mosoni piacnál. Iá:
12 MFt. Érd.: 06-70-312-7945 (08.0018.00 óra között)
Doborgaz – az üdülősoron, vízparti bekerített 649 m2-es telek, összközműves, kis
faházikóval és egy kis szigettel eladó. Ár:
21,2 MFt. Tel.: +36-30-9459-113
Doborgaz – az üdülősoron, nem vízparti 615 m2-es telek, összközműves,
az úttest bal oldalán, bekerítetlen eladó.
Ár: 7,6 MFt. Tel.: +36-30-9459-113
Lajtaszer utcában régi társasházban
1 szobás garzon felújított, infrapanel
fûtéssel 15,5 M Ft-ért eladó. Érd.: 06
30 3912 304
Halászin nagy építési telken - 1561
m2, 108 m2-es családi ház lelakott
állapotban eladó. Ár: 15 MFt. Tel.:
+36-30-9459-113
Jánossomorján családi ház 111 m2, 2
szobás, 500 m2-es saroktelken, összközműves gázcsonk a telken, felújítandó. Ár:
18,9 MFt. Tel.: +36-30-9459-113
Mosonmagyaróváron, központi helyen
2 szobás, 54 m2-es lakás előkerttel, melléképületekkel, telekhányaddal eladó. Iá:
16,4 MFt. Tel.: 06-30-459-8560

Mosonmagyaróváron a Szále János
utcában eladó egy teljes körűen felújított 85 m2-es, 2 szoba + amerikai konyhás nappalis családi ház, 40 m2-es pincével, 305 m2-es telken, gázfűtéssel +
kandallóval. Új konyha, új fürdő, új villany, víz, csatorna. Ára: 33,5 MFt. Érd.:
06-30-856-1505
Kormos ltp-en 3. emeleti, 48 m2-es, 2
szobás panellakás eladó. Ár: megegyezés szerint. (magyar tulajdonos). Érd.:
+43-699-18133327, +36-96/824-138
(18 óra után)
Halásziban, a Révai utcában 860 m2-es
bekerített építési telek eladó. Két lakóház építésére is alkalmas, 30% beépíthetőség! Közművek a telek előtt. Ár: 7,2
MFt. Érd.: 06-30-856-1505
Első emeleti, felújított panellakás eladó
tulajdonostól a Kormos ltp-en. Érd.:
06-20-297-3748
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Eladó házat, lakást, vagy telket keresünk Mosonmagyaróvár és környékéről értékesítés céljából! Tel.:
0036-30-9459-113
Keresek zártkerti ingatlant, zártkertet,
kertes sorházi lakást, felújítandó is érdekel! Magánszemély vagyok, készpénzzel
fizetek! Tel.: +36-20-508-7888
Mosonmagyaróváron, a Gyári úton családi ház, 901 m2-es telken eladó. Tel.:
06-20-5941-532
Zárt kert, 300 m -es, villany, kút, tároló
hely van, a Rókadomb közelében eladó.
Tel.: 06-70-614-1288
2

Városközpontban eladó egy 2. emeleti, 2 szoba-hallos, részben felújított panellakás, nagyon csendes lépcsőházban.
Azonnal költözhető! Ár: 19,5 MFt. Tel.:
+36-20-433-7710 (Ingatlanközvetítők
kíméljenek!)

Mosonmagyaróváron 55 m2-es, 2 szoba-hallos 1. emeleti erkélyes panellakás
csendes, de frekventált helyen eladó. Ár:
19.900.000 Ft. Tel.: 06-30-825-1455
(Ingatlanosok ne keressenek!
Mosonmagyaróváron a majoroki városrészben régi építésű sorházban, közös
udvari, 42 m2-es lakás kerthasználattal,
6 m2-es tárolóval eladó. Iá: 15,4 MFt.
Tel.: 06-70-558-1339
Belvárosi felújított 70 m2-es, 3 szobás
téglalakás eladó. Iá: 24,99 MFt. Tel.:
+36-30-475-9281
Malomdűlőben, Tó sétány utcában 832
m2-es építési telek eladó. Ár: 11 MFt.
Érd.: 06-30-989-2485
Eladó a Károly úton 3. emeleti, 2 szoba-hallos lakás. Fűtéskorszerűsített, alacsony rezsivel. Ára: 19.000.000 Ft. Érd.:
06-30-410-3803

Malomdűlőben, Tó sétány utcában 812
m2-es építési telek eladó. Ár: 11 MFt.
Érd.: 06-30-588-3852
Mosonmagyaróváron, ipartelepi 67
m2-es, 2 szobás felújítandó lakás eladó.
Iá: 17.000.000 Ft. Érd.: 06-30-9244-487
Máriakálnokon 900 m2-es közművesített telek eladó. Érd.: 06-30-366-1116
KIADÓ
Frekventált helyen 1. emeleti 65 m2-es,
kis konyhával ellátott egyterű, nagyon
szép, világos üzlethelyiség zárt parkolóval, az utcafronton ingyenes parkolási lehetőséggel, számlával hosszútávra
irodának kiadó. Érd.: 06-30-3615-067
Fiatalos, közvetlen és korrekt nyugdíjas
hölgy keresi megbízható női albérlőjét
Mosonmagyaróváron, központi helyen,
kertre néző, külön-bejáratú 40 m2-es
garzonlakásba. Érd.: 06-30-661-6149

18 m2-es fűtött, járólapos garázs kiadó a
Kormos ltp környékén, keveset használt,
csak kisméretű autónak, leinformálható, fizetőképesnek. Bérleti idő minimum
félév, tározónak, lakásnak nem kiadó!
Ára: 25.000 Ft/hó + 2 havi kaució. Érd.:
06-20-315-7011

Mosonmagyaróváron a városközpontban földszinti, 2 szobás, részben bútorozott panellakás kiadó. Kisállat kizárva!
Tel.: 06-30-834-3355

Szoba kiadó gázfűtéses lakásban 1 nemdohányzó, megbízható személynek. Tel.:
06-20-223-5815

Beach lakóparkban 48 m2-es bútorozott
lakás kiadó. Ára: 110.000 Ft/hó + rezsi
+ 2 hó kaució. Érd.: 06-30-9733-279
(17.00 óra után)

Óváron családi háznál berendezett
szoba 1 főnek kiadó, számlaképesen
60.000 Ft rezsivel + 1 hó kaució. Tel.:
06-70-261-5741
Mosonmagyaróvár belvárosában 40
m2 egyterű garzon, berendezés nélkül,
konyhával kiadó. Tel.: 06-30-562-4753
Kiserdő úti lakóházban kedvezményes áron teremgarázs kiadó. Érd.:
06-30-9973-395

Mosonmagyaróváron garzon kiadó;
rezsivel együtt 95.000 Ft/hó. Tel.:
+36-70-211-8345

Belvárosban üzlethelyiség csendes
tevékenységre (irodának, ingatlanosoknak, biztosítónak) kiadó. Érd.: 06-20807-9861 (délután 16.00 órától)
Kiadó lakás Mosonmagyaróváron!
A lakás 50 m2-es, 2 szobás, amerikai konyhás, klímás, bútorozatlan. Ár:
100.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució.
Érd.: 06-20-4162-357
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Mosonmagyaróváron a belvárosban,
hőszigetelt téglaházban 2 szoba + erkélyes, bútorozott lakás hosszútávra kiadó.
Kaució szükséges! Kisállat kizárt! Tel.:
06-30-398-7341

Mosonmagyaróváron 1,5 szobás
bútorozott, gázfűtéses lakás max. 2 fő
részére hosszútávra kiadó. Ár: 90.000
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. Tel.:
06-30-991-4452

2 egymás mellett lévő kis lakás 25,
34 m2-esek eladók, elsősorban befektetőknek, tovább bérbeadásra. Tel.:
06-20-223-5815

1 szoba összkomfortos, gázfűtéses lakás
kiadó 1 nemdohányzó, rendszerető személynek. Tel.: 06-20-223-5815

Mosonmagyaróváron, a Magyar utcán,
egészségügyi, sport-fitnesz, vendéglátó ipari, vagy egyéb tevékenységre alkalmas 400 m2-es üzlethelyiség
kiadó! Érd.: 06-30-9791-506

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

Városközpontban téglaépítésű 61
m2-es, 2 szoba + fülkés, berendezett,
klímás földszinti lakás kiadó. Kisállat,
dohányzás kizáró ok! Ár: 120.000 Ft +
rezsi. Tel.: 06-70-658-9095

Középkorú férfi egy kistermetű kutyával
kiadó albérletet keres, Mosonmagyaróváron vagy környékén. Tel.: 06-30-7283426 (17.00 óra után)

Mosonmagyaróváron különálló bútorozott lakás 1-2 fő részére kiadó, (cserépkályhás). Tel.: 06-20-393-2882

Belvárosban felújított 2 szoba + hálószobás lakás kiadó. Ár: 100.000 Ft/hó + rezsi
+ 2 hó kaució. Érd.: 06-30-9843-888
Mosonmagyaróváron fiatal lány 2 szobás lakásba lakótársat keres! Érd.:
06-70-674-1334
Óváron a Fő utcán az Euronics helyén
üzlethelyiség januártól kiadó. Tel.:
06-30-9843-888
Mosonmagyaróváron a sétáló utcában
üzlethelyiség kiadó. Tel.: 06-30-9-590-138
Összkomfortos apartman 1 személy
részére kiadó. Tel.: 06-70-6031-031

Jánossomorján garzonlakás kiadó
hölgy, illetve házaspár részére. Tel.:
06-20-9-178-396
SUN lakóparkban garzonlakás 1-2 fő
részére hosszútávra kiadó. Ár: megtekintés után. Tel.: 06-70-940-8769
Halásziban 1 személynek apartman
kiadó! Érdeklődés esti órákban: Tel.:
06-20-355-7292
Családi háznál különálló, összkomfortos házrész 1-2 fő részére kiadó. Tel.:
06-30-733-5051
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Apró
JÁRMŰ

Utánfutó bérelhető Mosonmagyaróváron! 3500 Ft/nap, szombat, vasárnap
is! Tel.: 06-70-394-8852, 96/821-173
Garàzsban tartott 2006-ban gyàrtott
FORDFUSION 1.4-es benzines autó
62.900 km-rel eladó. Tel: 06 70 516
9007
Személy- és teherautó km megkötés
nélkül bérelhető. Érd.: 06-30-682-4084
Személyautó bérelhető kaució nélkül, magyar autópálya matricával! Tel.:
06-30-206-5858
TÁRSKERESÉS
75 éves férfi, korban hozzáillő társat
keres. Érd.: 06-20-3459-547
SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, napellenzők, szúnyoghálók, harmonikaajtók,
stb. kedvezménnyel, garanciával, rövid
határidővel mosonmagyaróvári szakembertől. Párkányok, zsaluziák! Kérjen ingyenes
árajánlatot! Vidéken is! Tel.: +36-30-2350927, Horváth Attila, www.redonyosattila.hu
Hagyományos OVISÚSZÁS a Móra
Ferenc Általános Iskolában. Kedd:
17.00-18.00 óráig Haladó csoport,
Szerda: 17.00-18.00 óráig Kezdő csoport. Középsős és nagycsoportos ovisokat várunk! Tel.: 06-30-479-1679,
06-30-268-7808
GYORSVARRODA! A volt MARY varrodás csajok új helyen a Károly út 1-ben.
Tel.: 06-30-789-7710

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
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
Villanyszerelést vállalok! Lakások, épületek szerelését, kisebb átalakításokat!
Tel.: 06-30-223-8865
GAZDABOLT – mosoni piacnál. MosonKert Kft. – Mosonmagyaróvár, Ostermayer u. 08. Tel.: +36-20-3258-606
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
Dugulás elhárítás, bontás nélkül! Minőségi munka garanciával! Tel.: 06-20426-0222 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
Kádfényezés beépített állapotban,
garanciával! Érd.: 06-20-92-62-060
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

Épületek Energetikai tanúsítása, Hő-kamerás vizsgálatok, Napelemek telepítése. Tel.: 06-30-9564-771, www.energiaexpert.hu

Expressz dugulás elhárítás! Bontás nélküli dugulás elhárítás Mosonmagyaróvár
és vonzáskörzetében. Garanciával! Hétvégén is! Tel.: 06-30-7496-098
Veszélyes helyen lévők fák kivágását
vállaljuk! Épületek közé nőtt, megdőlt
fák biztonságos kivágását és gallyazását vállaljuk! Tel.: 06-20-3254-252
REDŐNYJÁRAT indul hétvégenként
Mosonmagyaróvárra és környékére.
Redőnyök, szúnyoghálók 10 – 20 %
engedménnyel! Hőszigetelt alumínium
redőnyök, reluxák, pliszék, szalagfüggönyök, napellenzők, sávrolók. Kérjen
ingyenes helyszíni árajánlatot! Minőségi árnyékolót 49 éves megbízható cégtől. HÉRICS LÁSZLÓ, Kapuvár, Pozsonyi
u. 90. Tel.: 06-96-242-655, 06-30-2042-205, www.hericsredony.hu
Cserépkályhák átrakása, tisztítása, javítása. Kellei Kornél. Tel.: 06-20-3406-640
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)
Tóth Kárpittisztítás! Autókárpit, bútorkárpit, ülőgarnitúrák, fotelek, székek, padlószőnyegek tisztítása. Tel.:
06-70-630-8245
Bádogos munkák, tetőfedés, palatetők
bontás nélküli átfedése cserepes lemezzel, lapos-tető szigetelése, tetőmosás,
kúpcserepek malterozása, kémények
átrakása, beázások elhárítása. Tel.:
06-70-663-7327, www.tetobau.hu

Tuskómarást vállalunk nehezen megközelíthető helyeken is! Zöldhulladék elszállítást vállalunk! Tel.: 06-20-3254-252
Beázik a tető? Cseréptetők – palatetők –
lemeztetők – lapos-tetők javítása, bádogos munkák. Ereszcsatornázás, tetőfedés, lapos-tetők szigetelése, kémények
javítása, kúpcserepek kikenése. Épületek
külső és belső felújítása, javítása! Érd.:
06-20-293-1175
Felső tagozatos gyermekem számára keresek matematika korrepetitort. Tel.: 06-70-361-2901 (Érdeklődés: egész nap!
Szőnyegtisztítás felsőfokon, garanciával! Ipari vegytisztítás, portalanítás,
atkátlanítás, ingyenes szállítás! Tel.:
06-20-447-2726

Épületek villanyszerelését, bojlerek javítását rövid határidővel vállalom! Tóth
Norbert ev. Tel.: +36-20-970-2611

Redőnyök, napellenzők, árnyékolók,
szúnyoghálók engedménnyel. Redőnyök,
szúnyoghálók javítása: 06-96/245-064

Szobafestést, mázolást, tapétázást,
stukkó-készítést vállalok. Börzsei Zoltán, Tel.: +36-30-577-3284

Lomtalanítást vállalnék, lakások, pincék
ürítését, takarítását, megegyezés szerint.
Tel.: 06-70-265-7643

Szobafestés, tapétázás. Homlokzatszigetelés, kőművesmunkák. Kúpcserép
kikenés, laminált parkettarakás. Beázás
megszüntetése, kéményrakás, ereszcsatornák tisztítása. Épületek belső bontása,
helyreállítása. Nikovits Gyula szobafestő: 06-70-311-6783, raklap@gmail.com

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, 06-703913-194 és e-mailben is: farkasagneseva@gmail.hu

1-5. osztályosok korrepetálását vállalom, minden tantárgyból! Érd.: 06-30769-0621 (19.00 óra után)

Redőnyjavítást vállalok. Tel.: 06-20965-6515, 06-70-536-5530 Zsugonics

Fakivágás! Vállaljuk veszélyes helyeken lévő fák kivágását, igény esetén zöldhulladék elszállítással. Tel.:
06-70-540-3628

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

Egyéni német nyelvtanítás, minden
szinten, délelőtt is! Óváron a központban! Tel.: 06-70-264-8088

Matematikából korrepetálást vállalok
általános és középiskolások részére.
Tel.: 06-30-376-5430
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Klímaberendezések tisztítását vállalom!
Tel.: 06-30-667-1261

RAKLAPFELVÁSÁRLÁS!
06-30-594-6226

Festést, kőműves munkát, burkolást,
homlokzatszigetelést- térkövezést, tetőmosást vállalok rövid határidőre, garanciával! Kis munka is munka! www.kismunkaismunka.hu Tel.: 06-70-615-3039

DONATELLA BŐR – IRHA – SZŐRME
BUTIK. Megérkeztek a legújabb modellek!
Novemberi akció: megunt irha, szőrmekabátját beszámítjuk új vásárlása esetén!
Mosonmagyaróvár – Malomszer Üzletház középső sor. Érd.: 06-30-678-4227

EGYÉB
Rossz mosógépét, villany- és gáztűzhelyét ingyen elszállítom Mosonmagyaróváron belül. Költöztetést is vállalok! Tel.:
06-30-9-478-414

Tel.:

Végkiárusítás a pártok háza alatti
Bolhapiacon!! Egyes termékekre 50%
kedvezmény a készlet erejéig. Nyitva:
CS,P,Sz:9-17óraig. Tel:06/20/5200-216

Kukoricadarázott rántani való csirke november 19-től kapható, konyhakészen rendelhető! 9211. Feketeerdő,
Ady Endre u. 13. Tel.: 06-96/960-003,
06-20-9120-102
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: 06-30610-3850. www.rbfnyilaszarokft.hu,
Bősárkány, Ady Endre u. 13.

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

Száraz nyárfa és száraz akácfa konyhakészen rendelhető. EUTR: AA0351717.
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: 06-30-610-3850, www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány, Ady Endre u. 13.

Disznóvágásra komplett felszerelés
eladó. Érd.: 06-96/ 216-653

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: 06-30-6103850, www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány, Ady Endre u. 13.

Bontásból származó jó minőségű natúr
forgácslap, MDF-lemez, faláda többféle
méretben eladó. Érd.: 6-20-9596-202

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva, 700
Ft/db. Tel.: 06-20-204-2382
Új, építkezésből megmaradt és bontott
nyílászárók nagy választékban 600 db-os
raktárkészletről azonnal vihetők! www.
hasznaltablak.hu
Dunnákat, párnákat magas áron vásárolok, bútorokat, festményeket, hangszereket, faliórákat, szarvasagancsot, porcelánokat és mindenféle öreg hagyatékot! Tel.: 06-70-675-5104
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Apartman takarításra keresünk napi 1-3
órára takarító hölgyet. Tel.: 06-70-254-6800
Kis csomagszállításra futárt keresünk
Mosonmagyaróvár és 40 km-es körzetéből. Tel.: 06-70-603-7811
Betegápoló egyedülálló hölgyet keresek
24 órában. Fizetés megegyezés szerint.
Tel.: 06-20-5989-770
Alkalmi munkára cukrászdába dolgozót
és futárt keresek. Tel.: 06-30-376-7283
Műkörmös vállalkozónak az Elisabeth
szalonban hely kiadó, a termálnál. Érd.:
06-30-645-6421
Mosonmagyaróvári étterem mosogatót – konyhai kisegítőt keres heti 2
alkalomra, délutáni elfoglaltsággal. Tel.:
06-20-247-4323

2019. november 8.

Idős hölgy mellé 24 órás felügyeletre leinformálható hölgyet keresek ott-lakással.
Hívjon a: 06-30-300-3979-es számon!
Mosoni piacon működő lángossütő,
büfébe konyhai kisegítőt keresek piacnapokon (csütörtök, szombat). Érd.:
06-20-436-6484
Homlokzatszigetelésben jártas szobafestő szakmunkásokat felveszek
mosonmagyaróvári munkákra. Tel.:
06-30-227-2289
Ács-tetőfedő, kőműves és segédmunkásokat felveszünk. egész éves munkára. Érd.: 06-70-517-8324
Mosonmagyaróvári pizzéria diszpécsert azonnal kezdéssel felvesz. Tel.:
06-70-770-1319

Mosonmagyaróvári étterem német
nyelvtudással felszolgálót/nőt keres.
Érd.: 06-20-4444-301

Takarítónőt keresek napi 2 óra elfoglaltságra, orvosi rendelő takarítására. Tel.:
06-20-9308-652

Mosonmagyaróvári építőipari vállalkozás felvesz kőművest, segédmunkást. Érd.: 06-30-9279-289

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:
06-20-361-8416 Fűzfa és Társa Kft.

Iskolatakarításra keresek délutáni
elfoglaltsággal 4- illetve 6 órás takarító munkatársat. Tel.: 06-70-466-1039
Kebapház pultos hölgyet keres fő
vagy mellékállásba. Fő út 17. Tel.:
06-20-9954-944
Munkaerőt, vagy látszerész tanulót mosonmagyaróvári optikai üzletbe, számítógépes ismeretekkel, német
vagy angol nyelvtudással felveszünk.
Tel.: 06-30-9-590-138

Mosonmagyaróvári fogtechnikai laborunkba keresünk munkájára igényes, fiatal, lendületes (akár pályakezdő), „B” kategóriás
jogosítvánnyal rendelkező, protetikus és egyben gipszelő kollégát! E-mail: bona.matyas@
gmail.com, Tel.: +36-70-408-1169
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Dunaszigeti telephellyel rendelkező
építőipari cég segédmunkásokat keres.
Érd.: 06-30-956-9001

Galéria étterembe szakácsot és pizza-futárt felveszünk. Mosonmagyaróvár,
Erkel Ferenc u. 2. Tel.: 06-70-363-0052

Egész éves munkára felveszünk: ács,
tetőfedő, kőműves, segédmunkás kollégákat. Érd.: 06-70-308-2062

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.: 06-70-639-9920 (JOBmotive Kft.)

Mosonmagyaróváron folyamatos ápolásra szoruló beteg mellé ápolót keresek!
Tel.: 06-70-674-1334
Kemencés pizzéria csapatbővítése céljából főállású és beugrós szakácsot keres,
kiemelt bérezéssel! Tel.: 06-30-397-0030

Rakodó munkásokat keresek költöztetéshez, bútorszállításhoz, alkalmi jelleggel. Tel.: 06-20-513-3723
Mosonmagyaróvári építőipari cég, munkájára igényes, megbízható festőt, hőszigetelésben jártas kőművest felvesz. Lehet
pályakezdő is! Bérezés: megegyezés szerint. Érd.: 06-30-9475-174
Műkörmösnek, manikűrösnek-pedikűrösnek hely kiadó Mosonmagyaróváron. Vállalkozónak is, illetve alkalmazottként is. Tel.:
06-70-657-7157
EGY MŰSZAK! KIEMELT BÉREZÉS! Formázó, öntvénytisztító munkatársat keres
a KÜHNE Vasöntőde Kft. Jelentkezés:
06-96/213055, munkanapokon 6-14 óráig.

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.:
06-70-415-9021 (JOBmotive Kft.)
Az Anubisz Temetkezési Kft. – Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9. – általános temetkezési dolgozó munkatársat
keres, gépkocsivezetői jogosítvánnyal.
Jelentkezni lehet munkanapokon 8-12
óra között személyesen és telefonon a:
06-96-211-277-es telefonszámon.
Felszolgálót/felszolgáló hölgyet a
mosonmagyaróvári Simbad hotel éttermében felveszünk! Érdeklődni lehet
délelőttönként személyesen a helyszínen: Mosonmagyaróvár, Kolbai u. 4., a
Malomszer üzletház mellett, vagy délelőttönként telefonon a: 06-30-6462520-as telefonszámon! E-mail címünk:
hr@simbad.huKönnyű tanyai munkára
állatgondozó-gyakorlattal rendelkezőt
ott-lakással felveszek. Tel.: 06-30-8433322 Tóth Imre

Táska üzletünkbe (Mosonmagyaróvár,
Tesco táska-pavilon az üzletsoron) lehetőleg nyugdíjas eladókat keresünk, 2 munkanap - 2 szabadnapos váltással, nettó 170.000 Ft-os alapbérrel. Nyitva tartás (h-v) 09-20 óra között. Tel.: +36-705800-252 Magic Bag Kft.
A mosonmagyaróvári Corvina szállodába
felszolgálót felveszünk. Érdeklődni lehet:
06-30-335-4648, reservation@corvinahotel.hu
Szakácsot, versenyképes bérezéssel rajkai Tulipános csárdába felveszünk. Érdeklődni lehet: 06-30-585-4628
Kőműveseket keresünk bejelentett munkavégzés, kiemelt bérezés! 13. havi bér!
Utazástérítés! Pályakezdők, fejlődési lehetőség! Felszerelés biztosított! Egész éves
munka! Érd.: 06-30-432-2419
Mosonmagyaróvári gumiszerviz gumiszerelő munkatársat keres. Autószerelésben való jártasság előnyt jelent! Tel.:
06-70-331-2647
Matematika-fizika tanárt keresek 16
éves középiskolás fiam mellé! Tel.:
06-30-9-590-138

Segédmunkást keresünk Mosonmagyaróvárra. Tel.: 06-30-448-9189
Kerti kisgépszerelő szakmunkást keresünk, munkájára igényes, megbízható
férfi személyében Mosonmagyaróváron.
Tel.: 06-20-330-8490
Keresünk alkalmi és állandó fizikai munkára férfi munkaerőt (fűnyírás, sövénynyírás,
valamint rakodás és egyéb tevékenységek).
Tel.: 06-70-377-8380
Nyugdíjasokat felvennék KERTGONDOZÓNAK heti 1-2 alkalomra, 2-3 órás munkára. Jelentkezés 16 óráig: 06-30-9298-421
Rokkantnyugdíjas férfimunkát keres. Tel.:
06-20-924-6071
Mosonmagyaróváron Kópé presszóba pultos hölgyet keresek, alkalmankénti
munkára! Tel.: 06-30-9-792-660
Mosonmagyaróvári karácsonyi vásárba
étel-ital árusítására önállóan dolgozni tudó
munkatársat keresünk. November 29.-től
december 23-ig. Tel.: 06-70-415-5648
Bezenyén a Fő út melletti kisvendéglő
pultos hölgyet keres fő, vagy mellékállásban is. Tel.: 06-70-415-5648
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