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FODRÁSZ, PEDIKŰRÖS 

és MŰKÖRMÖS munkale-

hetőségek Vösendorf-

ban! Jelentkezés, részle-

tek telefonon vagy szemé-

lyesen irodánkban: Men-

ton Jobs Kft., Moson-

magyaróvár, Deák tér 3. 

+36-70/431-8708
*834475*

HŐSZIGETELŐ csa-

patot keresek. 200-

3.000 m2 felület. Tel.: 

+36-70/946-2131 

(Dorma-Bau Kft.).
*822139*

IKVA áruháznál lévő 

magánparkolóba keresünk 

munkatársakat parko-

lóőri feladat elvégzésére. 

Németnyelv-tudás előnyt 

jelent! Érdeklődni a +36-

30/293-7340-es vagy a 

+36-30/902-4884-es tele-

fonszámon lehet. (SOP-

ECO Kft.)
*835252*

KERÁMIAÖNTÉSRE keres 

(Creative Ceramics Kft.) 

soproni gyártóüzem egy 

fő férfi  munkaerőt betaní-

tott fi zikai munkára, állan-

dó délelőttös munkavég-

zéssel, teljes munkaidő-

be. Érd.: 06-20/953-5676, 

zsolt_pinter@hotmail.com
*835191*

MUNKÁJÁRA igényes 

TAKARÍTÓT keresünk Sop-

ronban: +36-30/827-4716 

(Mezotop Bt.).
*815546*

SZŐLŐMETSZÉSHEZ értő 

társakat keresek hosszú 

távú munkához: 06-70/284-

3784 (Berta Tibor).
*834968*

TAKARÍTÓT keresek 

heti 1-2 alkalomra, déle-

lőtt 10-14 óra között. +36-

70/555-7167 (Simon L.)
*787856*

ÁLLÁST KERES
SOPRONBAN vagy Auszt-

riában idősgondozást vál-

lalok, helyettesítést is. Tel.: 

+36-30/668-2505.
*790419*

SZAKMAI tapasztaszta-

lattal, gyakorlattal ápolási, 

idősgondozói munkát válla-

lok 24 órás felügyelettel is. 

Telefon: 06-20/5772-415.
*835204*

OKTATÁS
DIÁKOK németnyelv-ok-

tatását, érettségire, nyelv-

vizsgára való felkészítését 

vállalom. Egyetemi dip-

lomás németnyelv-tanár, 

nagy gyakorlattal, külföl-

dön szerzett tapasztalatok-

kal. Tel.: +36-20/805-9479.
*822835*

JÁRMŰ, JÁR-
MŰALKATRÉSZ

TÉLI gumi, Uniroyal, 

185/65x14-es, 6 mm futó-

felülettel eladó. Irány-

ár: 16.000 Ft/4 db. 

+36-20/391-7394
*834728*

VEGYES
ELADÓ kanapéágy, szürke 

színű, hibátlan állapotban: 

180/80, 135/80 a mérete. 

Érd.: 06-20/5772-415.
*835205*

KÖNYVEKET, porcelá-

nokat, órákat, pénzeket, 

dísztárgyakat, festmé-

nyeket, hagyatékot vásá-

rolnék gyűjteményembe: 

+36-20/415-3873.
*700091*

KULCSOKAT, fogókat, 

kalapácsokat, mérőmű-

szereket, menetfúrót -vágót 

és egyéb kéziszerszámokat, 

műhelyberendezéseket, 

kerti szerszámokat vásá-

rolnék: +36-20/415-3873.
*700082*

TEKNŐKET, bontószé-

ket, gyalupadot, répaőr-

lőt, szecskavágót, lovas 

ekét, boronát, stokedlit, 

konyhakredencet, vala-

mint hagyatékot, minden-

féle tájházi dolgokat vásá-

rolok saját részre, illetve 

kisgép után permetezőt és 

szőlődarálót, -prést is vásá-

rolnék. Hívjon bizalommal, 

házhoz megyek: 06-20/977-

9690, 06-96/244-930
*835095*

KIADÓ 
INGATLANOK

BALASSI Bálint utcá-

ban külön szoba kiadó 

hölgy lakótárs mellé. 

+36-30/9468-015
*830150*

KIADÓ irodák, csarno-

kok Sopronban, a Bánfal-

vi úton, kedvező feltéte-

lekkel. Érdeklődni lehet: 

+36-70/672-0377.
*818920*

KIADÓ kertes házban külön 

bejáratú, 2 szoba-össz-

komfortos, azonnal köl-

tözhető lakrész 2 fő részé-

re, jó parkolási lehető-

séggel. Kisállat kizárt. Ár: 

90.000 Ft/hó+rezsi+kau-

ció. Érd.: 06-99/785-067, 

+36-30/531-3183.
*831093*

MIKES Kelemen utcában 

2,5 szobás, földszinti, 85 

m2-es lakás hosszú távra 

kiadó. +36-20/326-4339
*824403*

ORVOSI RENDELŐK 

EGÉSZ vagy RÉSZIDŐ-

BEN A MORA INTÉ-

ZETBEN KIADÓK. 

Sopron, Patak u. 11. 

Tel.: 06-99/334-773.
*682081*

SOPRONBAN, a Jere-

ván-lakótelepen, a Juhar-

fa úton fűtött garázs hosz-

szú távra kiadó. 33.000 Ft/

hó+rezsi. 06-20/3386-996
*826890*

SOPRONBAN, a Jere-

ván-lakótelepen 53 m2-es, 

bútorozott lakás hosz-

szú távra, csak igényes-

nek, november 1-jétől 

kiadó. 115.000 Ft/hó+-

rezsi, 2 hónap kaució. 

06-20/338-6996
*826900*

SOPRONBAN, a Mátyás 
király utcában 44 nm-es 
magasföldszinti lakás 
november 1-jétől kiadó. 
Tel.: +36-30/9973-591.

*833609*

SOPRONBAN, Alsó-Lő-
verekben, a József Atti-
la utcában, 12 lakásos 
társasházban földszin-
ti, 42 nm-es, másfél szo-
bás, felújított, korszerűsí-
tett, központi gázfűtéses 
lakás alacsony rezsivel, 
nem dohányzók részére 
kiadó: 100.000 Ft/hó. Két-
havi kaucióval. Érdeklődni 
lehet: +36-30/779-5001.

*833954*

SOPRONBAN, belváros-
ban, hosszú távra (első-
sorban egyetemistáknak) 
kiadó 50 nm-es, másfél 
szobás, felújított, II. eme-
leti, K-Ny-i fekvésű, udvari 
erkélyes lakás 1-2 fő részé-
re: 100.000 Ft/hó+rezsi +2 
havi kaució. Kisállat kizár-
va. Tel.: 06-30/400-2540.

*833204*

SOPRONBAN kiadó gar-
zont keres egyedülálló nő. 
Tel.: +36-20/806-4897.

*833035*

84 m2-es, 3 szobás, új 
építésű, erkélyes lakás 
kiadó Schattendorfban. 
Ár: 793 euró/hó. Tel.: 
0043-664/4155-554.

*830586*

INGATLAN
ÁGFALVI úti lakóparkban 5 
éve épített, nappali+5 szo-
bás ház 700 nm-es telekkel 
eladó. +36-30/644-7389

*834906*

ALSÓLŐVEREKBEN 85 
nm-es, magasföldszin-
ti lakás eladó garázzsal és 
tárolóval. Irányár: 59,9 M 
Ft. +36-30/277-9675

*834861*

ÁRCSÖKKENÉS! Egye-
temmel szemben felújí-
tandó, 91 nm-es, 3. eme-
leti lakás eladó: 36 M Ft. 
Az udvarban garázs vásá-
rolható hozzá (+3 M Ft). 
+36-70/329-6039

*834886*

ÁRCSÖKKENÉS! Sop-
rontól 3 km-re, nagy tel-
ken eladó egy négyszo-
bás családi ház tető-
tér-beépítési lehetőséggel. 
Irányár: 75,9 M Ft. Érd.: 
+36-30/280-6276.

*834848*

BÁNFALVI úton, közös 

udvaron 67 nm-es, 2 szo-

bás házrész tetőtér-beépít-

hetőséggel eladó: 26,9 M

Ft. Tel.: +36-30/233-1256.
*834914*

BELVÁROSBAN föld-

szinti, 60 nm-es, klasszi-

kus elosztású, külön kony-

ha-étkezős, nappali+ 1 szo-

bás lakás eladó: 28,9 M Ft. 

Az udvaron gépkocsibe-

állási lehetőség van. Tel.: 

+36-30/837-3032.
*834893*

EGYSZOBÁS, azonnal köl-

tözhető, nappali+hálószo-

bás, Halász u.-i lakás beépí-

tett tetőtérrel eladó: 19,9 M 

Ft. +36-30/644-7389
*834911*

ELADÓ lakást keresek 

ügyfeleim részére. Tel.: 

+36-70/329-6039.
*787544*

ELADÓ összközműves,

650 nm-es építési telek

Nagycenken: 18,7 M Ft. 

Eladó összközműves, 561

nm-es építési telek Kóphá-

za központjában: 14,5 M Ft.

+36-70/329-6039
*834878*

ERZSÉBET utcában 

újszerű, 75 nm-es lakás

eladó 2012-ben épült tár-

sasházban: 43,9 M Ft.

+36-70/329-6039
*834889*

FAPIAC utcai ház garázs-

zsal+udvari gk. beál-

lással: 45,9 M Ft.

+36-30/644-7389
*834898*

FEHÉR úti tónál telek fúrt 

kúttal+villannyal, hétvégi

házzal, patakparton: 25,9

M Ft. +36-30/644-7389
*834903*

FERTŐD (Tőzegy-

gyármajor) határában 

1,3 hektáros Ikva par-

ti szántó eladó. Ár: 3,9 

M Ft. Csere érdekel 

fertőendrédi, babóti, 

kapuvári vagy vitnyé-

di termőföldre. Tel.: 

+36-20/921-4866.
*834011*

FERTŐENDRÉDEN 25.000 

nm szántóföld, abban

3.000 nm akácerdő eladó:

06-20/994-9045.
*835147*


