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Mosonmagyaróváron, közel 
a Dunához, most épülő 3 
lakásos társasházban eladó 
egy földszinti, kertkapcso-
latos, 63 m2-es, 3 szobás, 
teraszos lakás kulcsraké-
szen zárt udvarban, parko-
lóval. Jelent készültségi fok 
cca: 50%-os. Ár: 32,5 MFt. 
Érd.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron 680 
m2-es parkosított sarok-tel-
ken eladó egy 2013-ban épült, 
mediterrán stílusú, 2 szin-
ten 130m2 + 18 m2 garázs, 
5 szobás, gyönyörű csalá-
di ház, fedett gépkocsi beál-
lóval, 30 m2-es kertre néző 
terasszal. Iá: 59,5 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

Máriakálnokon eladó emelet 
szintű, szerkezet-kész csalá-
di ház akár több generáció 
részére, 150 m2-es üzlethe-
lyiséggel, valamint 200 m2-es 
melléképülettel. Iá: 68 MFt. 
Érd.: 06-30-444-7007

INGATLAN
Jánossomorja – kb. 100 
m2-es lakóház medencével 
saroktelken eladó. Ár: 99.000,-
EUR. Érd.: 96/216-687
Magyar, szlovák és osztrák 
ügyfeleink részére eladó csa-
ládi házakat, lakásokat, telke-
ket keresünk Mosonmagya-
róváron és környékén! HEL-
LO HOME Kft. Kolonics Anita: 
06-30-413-9346 és Mazán 
Márió: 06-30-856-1505
Lipót - üdülőház a termálfürdő 
közelében eladó. Ár: 32.000,-
EUR. Érd.: 96/219-419
Mosonmagyaróváron majo-
roki zöldövezeti, kertes csalá-
di ház 120 m2-es lelakott, 801 
m2-es telken, csendes környe-
zetben eladó. Ikerház építésé-
re alkalmas. Iá: 36 MFt. Érd.: 
+36-30-9459-113
Dunasziget – kb 19.667 
m2-es, 7 parcella építési 
telek víz közelében eladó. Ár: 
5,-EUR/m2 Érd.: 96/216-687

Mosonszolnok – kb. 1760 
m2-es építési telek tó mellett 
eladó. Ár: 25.000,-EUR.  Érd.: 
96/219-419 

Mosonmagyaróvár köz-
ponti részén eladó egy 47 
m2-es, 2 szoba+nappalis, 
1. emeleti téglalakás, 10 
m2-es üvegterasszal. Érd.: 
06-20-553-7213
Jánossomorja – kb. 3392 
m2-es építési telek a központ-
ban eladó. Ár: 16.000.000,- 
Ft. Érd.: 96/216-687

Mosonmagyaróvár – kb. 73 
m2-es lakóház saroktelken a 
központban eladó. Ár: 115.000,-
EUR. Érd.: 96/219-419

Dunasziget – kb. 10.387 
m2-es építési telek az egyik 
dunai holtág mellett eladó. Ár: 
72.709,-EUR. Érd.: 96/219-419

Dunasziget – kb. 56 m2-es 
szép lakóház közvetlenül víz 
mellett eladó. Ár: 108.000,-
EUR. Érd.: 96/216-687

Tulajdonostól eladó Moson-
magyaróváron a Kálnoki úton 
2 szobás téglaépítésű lakás 5 
M2-es tárolóval. Érd.: 06-70-
418-3336, 06-30-560-0014

Most épülő üzletközpont 
közelében értékesítés-
re kínálunk egy újépítésű, 
földszinti 48 m2-es, 3 szo-
bás lakást, fedett terasz-
szal, amelyhez 289 m2 kert-
rész tartozik, saját parkoló-
val. Az ingatlan 5 hónapon 
belül költözhető! Ár: 25 MFt. 
Érd.: 06-20-552-8312
Vállalkozók figyelem! Moson-
szolnokon 600 m2-es telek 2 
lakásos ikerház dokumentá-
cióval, CSOK-ra is alkalmas, 
családi okok miatt eladó. Tel.: 
06-30-855-1558

Mosonmagyaróváron 756 
m2-es saroktelken, a vasú-
tállomáshoz közel felújításra 
szoruló összkomfortos csalá-
di ház eladó. Iá: 24 MFt. Érd.: 
06-30-736-6908

Várbalog – kb. 59 m2-es 
felújítandó lakóház eladó. 
Ár: 60.000,-EUR. Érd.: 
96/219-419

Mosonmagyaróvár – kb. 128 
m2-es szép lakóház nyugodt 
környéken, a centrum közelé-
ben eladó. Ár: 159.000,-EUR.  
Érd.: 96/216-687

Várbalog – kb. 120 m2-es 
lakóház nagy telekkel eladó. 
Ár: 130.000,-EUR. Érd.: 
96/219-419

Jánossomorja – kb. 120 
m2-es központi fekvésű fel-
újításra szoruló lakóház eladó. 
Ár: 20.000.000.- Ft. Érd.: 
96/216-687

Ásványráró – kb. 80 m2-es 
fa üdülőház víz közelében 
eladó. Ár: 36.000,-EUR. Érd.: 
96/219-419

Mosonmagyaróvár közelé-
ben -  kb. 16 ha vízterületű 
halastó eladó. Ár: 700.000,-
EUR. Érd.: 96/219-419
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Ásványráró – kb. 1270 m2-es 
építési telek nyugodt faluszé-
li környezetben a Duna köze-
lében eladó. Ár: 12.000,-EUR. 
Érd.: 96/219-419

Várbalog - exkluzív parasz-
tudvar nyugodt környéken 
eladó. Ár: 255.000,-EUR. Érd.: 
96/219-419

Dunasziget – kb. 7560 m2-es 
építési telek nyugodt zöl-
dövezetben, víz közelében 
eladó. Ár:  10,-EUR/m2. Érd.: 
96/216-687

Halásziban, a Révai utcában 
kívül-belül felújított, 2 szobás, 
amerikai nappalis, új konyhás, 
új fürdős családi ház mellé-
képülettel, 340 m2-es telken 
eladó. Ára: 26,8 MFt. Érd.: 
06-30-856-1505

Mosoni városrészen felújított 
50 m2-es, 3 szobás sorházi 
kertkapcsolatos lakás eladó. 
Gázfűtéssel! Ár: 18,9 MFt. 
Érd.: 06-20-552-8312

Felújítandó családi ház 
Mosonszolnokon nagy 
telekkel eladó, közpon-
ti helyen. Ár: 11,1 MFt. Érd.: 
06-30-855-1558

Mosonmagyaróváron 54 
m2-es téglalakás (2 szobás) 
központi helyen eladó. Iá: 17,4 
MFt. Érd.: 06-30-4598-560
Ipartelepen olasz házban 2 
szobás, amerikai konyhás, 
teljesen felújított lakás tároló-
val eladó. Iá: 19,9 MFt. Érd.: 
06-20-469-1776
Mosonmagyaróváron, Gyá-
ri úton 901 négyszögöl telken 
családi ház eladó. Érd.: 06-20-
5941-532 (csak hétvégén!)
Városközpontban most épü-
lő 4 emeletes, liftes házban I. 
emeleti, 39 m2-es, 2 szobás, 
teraszos lakás leköthető, saját 
parkolóval. Átadás fűtés-ké-
szen. Ár: 17,48 MFt. Tel.: 
06-20-329-6564
Városközpontban most épü-
lő 4 emeletes, liftes házban I. 
emeleti, 53 m2-es, 3 szobás, 
teraszos lakás leköthető saját 
parkolóval. Átadás fűtés-ké-
szen. Ár: 22,13 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564
Ásványráró – kb. 450 
m2-es építési telek üdü-
lőövezetben, víz közelében 
eladó. Ár: 14.000,-EUR. Érd.: 
96/216-687

Mosonmagyaróváron a Laj-
ta lakóparkban egy 2007-es 
építésű, II. emeleten lévő 48 
m2-es teraszos lakás (egy szo-
ba + nappali) a lakáshoz tarto-
zik: egy saját zárt tároló helyi-
ség. Befektetésnek is kiváló-
an alkalmas, jelenleg egy ked-
ves, megbízható bérlő lakja, 
aki szívesen maradna hosz-
szú távon. Iá: 26,9 MFt. Tel.: 
06-30-630-7328
Mosoni piac közelében, ren-
dezett udvarban 48 m2-es, 
2 szoba + galériás, felújított 
lakás eladó. Iá: 14.900.000 Ft. 
Érd.: 06-30-210-87-42
Második emeleti, 52 m2-es, 
2 szoba + nappalis, nagy-
konyhás lakás eladó. 
Iá: 18.400.000 Ft. Érd.: 
06-30-210-87-42
Nap utcában fiatalosan beren-
dezett 38 m2-es nagyteraszos 
lakás eladó. Iá: 19.500.000 Ft. 
Érd.: 06-30-210-87-42
Bükkön tulajdonostól eladó 
két jó állapotú társasházi 
lakás A 29 m2-es, 1 szobás 
lakás 7,9 MFt, a 76 m2-es 2 
szobás lakás 13,9 MFt. Érd.: 
06-30-298-4499

Mosonmagyaróváron a Móra 
ltp-en 1. emeleti, 1,5 szobás, 
35 m2-es felújítandó panelgar-
zon eladó. IÁ: 15,1 MFt. Érd.: 
06-70-676-1242

Várbalog határában műve-
lés alatt álló 6 hektár szántó 
eladó. Tel.: 06-20-2795-196

M o s o n m a g y a r ó v á r o n 
városközpontban 18 m2-es 
aknás garázs eladó. Tel.: 
06-30-451-8277

M o s o n m a g y a r ó v á r o n 
a városközpontban 2 db 
újszerű, földszinti, 2 szo-
bás lakás terasszal, kerttel 
eladó. Ára: 29,5 MFt. Érd.: 
06-30-413-9346

Malomdűlőben most épülő 
122 m2-es, 3 szoba+nappa-
lis családi ház 775 m2-es tel-
ken, tulajdonostól eladó. Érd.: 
06-30-9533-632

M o s o n m a g y a r ó v á -
ron 36 m2-es lakás eladó. 
Iá: 14.190.000 Ft. Érd.: 
06-70-396-8999

Móra Ferenc úton 2 szobás, 
3. emeleti panellakás tulaj-
donostól eladó. Iá: 17,8 MFt. 
Érd.: 06-30-153-3098

Mosonmagyaróváron belvá-
roshoz közel, Boldogasszony 
utcában 521 m2-es telek 
eladó kész alappal, engedé-
lyezett tervekkel. Érd.: 06 70 
9465 464
Mosonmagyaróváron zöl-
dövezetben, 746 m2-es tel-
ken alpesi stílusú, alápincé-
zett, tetőteres felújított 5 szo-
bás családi ház eladó szép 
kerttel. Ára: 43 MFt. Érd.: 
06-30-856-1505
Lucsonyban, közel a termál-
hoz gyönyörű helyen eladó egy 
földszinti, 44 m2-es, 2 szobás, 
étkezős, fedett teraszos, kert-
kapcsolatos társasházi lakás, 
teljesen felújítva, zárt par-
kosított udvarban, saját par-
kolóval. Ár: 27,2 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron ,Károly 
úton 3.emeleti 2 szobás , jó 
állapotú panellakás tárolóval 
eladó. ár. 19,7 M Ft. Érd.: 06 
70 606 1773
Mosonmagyaróvár – bel-
városi 2 szoba + nappa-
lis esztétikus lakás eladó! 
Iá: 20.900.000 Ft. Érd.: 
06-30-210-87-42
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Mosonmagyaróvár közked-
velt lakóparkjában, tulajdo-
nostól eladó 2017-es építé-
sű, kertkapcsolatos lakás. 
36 m2-es lakás + 24 m2-es 
gondozott kert. Parkolás zárt 
udvarban. Befektetésnek is 
kiválóan alkalmas, jelenleg 
egy kedves, megbízható bér-
lő lakja. Iá: 22,9 MFt. Érd.: 
06-30-630-7328

Gyenesdiáson, strand közel-
ben 3 hálószobás, újépí-
tésű, szerkezet-kész ház, 
tulajdonostól eladó. Tel.: 
06-30-298-4499

Mosonmagyaróvár külte-
rület-összesen kb 142 ha 
mezõgazdasági terület KFT-
vel eladó. Ár erdeklõdéskor. 
Érd.: 96/216-687

Panel, 3 szobás eladó. Érd.: 
06-30-520-7081

M o s o n m a g y a r ó v á r o n 
garázst vásárolnék. Érd.: 
06-30-615-1660

Mosonmagyaróváron egye-
temhez közel külön-bejáratú 2 
szobás lakrész, teljes beren-
dezéssel egyetemistáknak 
kiadó. Tel.: 06-70-295-2950

Magyar utcán 71 m2-es, 2 
szoba összkomfortos lakás 
hosszútávra bútorozatlanul 
kiadó. Érd.: 06-20-321-3694

M o s o n m a g y a r ó v á r o n 
Malomszer üzletházban 20 
m2-es üzlethelyiség hosz-
szútávra bármilyen üzle-
ti tevékenységre kiadó. Érd.: 
06-20-9461-008

Mosonmagyaróváron igé-
nyes bérlőnek klímás gar-
zonlakás kiadó. Dohányzók 
kizárva! Ár: 90.000 Ft/hó + 
rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 
06-30-362-9597

Halásziban galériás lakás 
kiadó 2 fő részére. Ár: 85.000 
Ft rezsivel együtt. Kisállat 
kizárt! Tel.: 06-30-387-2417, 
06-30-571-6104

M o s o n m a g y a r ó v á r o n 
városközpontban bútorozott 
lakás és szoba kiadó. Tel.: 
+36-30-169-2238

Új építésű társasházban 50 
m2es tetőtéri, teljesen búto-
rozott, klímás, erkélyes lakás 
kocsi beállóval kiadó. Ár: 
110.000 Ft/hó + rezsi + 3 hó 
kaució. Érd.: 06-30-300-6060 
(16.00 óra után)

Családi háznál számlaképes 
bútorozott szoba kiadó! Érd.: 
06-70-7032-763

Mosonmagyaróvári, belvá-
rosi családi házban 50 m2-es 
lakás, önálló gáz- és vil-
lanyórával, kertkapcsolattal, 
leinformálható 1-2 fő részére 
kiadó. Tel.: +36-30-9459-113

Mosonmagyaróváron új épí-
tésű társasházban bútorozott, 
egyedi fűtésű lakás igényes 
párnak hosszútávra kiadó, 
Kisállat kizárva, kaució szük-
séges! Érd.: 06-30-398-7341

Halásziban családi ház, 
tulajdonostól központi helyen 
eladó. Érd.: 06-20-346-2080, 
06-20-385-0154

Mosonmagyaróváron 100 
m2-es családi ház 984 m2-es 
rendezett telken garázzsal 
eladó. Iá: 38 MFt. Érd.: 06-30-
217-5317, 06-30-994-8895

Hegyeshalomban újépí-
tésű lakások 35-90 m2-ig 
akár kulcsrakész állapotban 
eladók. Érd.: 06-70-275-1015

Halásziban, a Révai utcá-
ban új kialakítású, 3 db épí-
tési telek eladó. Ár: 3,8 MFt-
tól/db. Érd.: 06-30-856-1505

Levélen építési telek eladó. 
Érd.: 06-30-400-6441

KIADÓ
Mosonmagyaróvár – kb. 49 
m2es exkluzív lakás kis-kerttel 
kiadó. Bérleti díj: 320,-EUR + 
közös költség + villany + fűtés 
+ víz. Érd.: 96/216-687

Mosonmagyaróváron, Terv 
utcai négyszobás sorházi 
lakás pincével, garázzsal, kis 
kerttel hosszútávra megbíz-
ható partnernek kiadó, vagy 
eladó. Érd.: 06-20-257-4582

Mosonmagyaróváron az 
Elegánt lakóházban ( Kór-
ház u.) sorompós zárt gép-
kocsibeállóval, teraszos, 
kertkapcsolatos, másfél 
szobás, berendezett lakás 
1-2 fő részére szeptember 
01-től hosszú távra kiadó. 
Kaució szükséges. Érd.: 70 
33 44572 telefonon
Hegyeshalomban új építésű 
1 szoba, amerikai konyhás 
lakás kiadó. Ár: 90.000 Ft/hó 
+ rezsi + kaució. Érd.: +43-
664-4272-846. Üzenet hagy-
ható: 06-20-968-0304

Mosonmagyaróvár belváro-
sában garzon 1-2 fő részére, 
berendezés nélkül kiadó. Tel.: 
06-30-562-4753
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Mosonmagyaróváron tég-
laépítésű 90 m2-es, 2 nagy-
szobás, amerikai konyhás, 
erkélyes lakás bútorozatla-
nul, hosszútávra kiadó nem-
dohányzó részére. Kisállat 
kizárva! Ár: 110.000 Ft/hó + 
rezsi + 2 havi kaució. Érd.: 
06-20-310-4038

Beach-Clubban Mosonma-
gyaróváron 33 m2-es garzon-
lakás kiadó. 2 hó kaució szük-
séges! Érd.: 06-30-712-7407

Albérletet keres bútorozot-
tan 1 pár, benti tiszta cicával 
Mosonmagyaróváron. Tel.: 
06-20-4333-654

Mosonyi Mihály úton 18 
m2-es garázs hosszútávra 
kiadó. Tel.: 06-30-811-7223

Kétszobás Magyar utcai 
lakás kiadó hosszútávra. Tel.: 
06-30-346-47-09

Mosonmagyaróváron családi 
ház kiadó.  Érd.:  06-96-820-
735 (19.00 óra után!)

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

Mosonmagyaróváron a 
városközpontban 4. emele-
ti, 2 szobás, műanyag abla-
kos, szép állapotú, klimatizált, 
berendezett panellakás kiadó, 
minimum 1 évre, 2 havi kaució 
szükséges. Díja: 90.000 Ft/hó 
+ rezsi. Tel.: 06-30-856-1505

22 m2-es garázs a Fuvaros 
utcában hosszútávra kiadó! 
Érd.: 06-70-229-8134

Kormos ltp-i üzletsoron, 
bölcsőde mellett 2 db 17,5 
m2-es üzlethelyiség kiadó. 
Érd.: 06-30-206-2872

Szépségszalonban kozme-
tikusnak teljesen berendezett 
hely kiadó, babavárás miatt. 
Ár: 45.000 Ft/hó (marketing, 
takarítási költség benne van), 
alacsony rezsivel. Frekven-
tált helyen, ingyen parkolóval! 
Ugyanitt fodrász-szék kiadó. 
Érd.: 06-70-231-3500

Ausztriában dolgozóknak, 
csoportoknak 2 ágyas apart-
manok, mosási, főzési lehető-
séggel, TV, hűtő, mikró, biz-
tonságos parkolással kiadó. 
Tel.: 06-30-9-018-457

Óvár belvárosában téglaépíté-
sű, egyéni gázfűtéses 2 szo-
bás, 65 m2-es lakás kiadó. 
Ár: 110.000 Ft/hó + rezsi + 
2 hó kaució szükséges. Tel.: 
0036-30-2379-335

Családi háznál különál-
ló kis lakás 1-2 fő részé-
re kiadó augusztus 1-től 
Mosonmagyaróváron. Érd.: 
06-20-352-7641

Erkel Ferenc út 10. szám alat-
ti irodaházban 19 m2-es és 38 
m2-es irodák kiadók, valamint 
termékrendezvények lebonyo-
lítására igénybe vehetők! Tel.: 
06-30-936-7746

Mosonmagyaróváron az 
Origó lakópark mélyga-
rázsában autó beállók 
és tárolók kiadók. Tel.: 
06-70-942-2942
Széchenyi ltp., 4 emele-
tes tömb 3. emeletén 3 szo-
bás, bútorozott lakás, elsőd-
legesen BRIGÁDOK RÉSZÉRE 
kiadó! Iá: 140.000 Ft/hó. Tel.: 
06-30-210-87-42

Mosonmagyaróváron a Witt-
mann Antal parkban a Pla-
tán társasház mélygaráz-
sában autó beállók kiadók. 
Tel.: 06-70-942-2942
Kiadó: 2 ágyas, teljesen 
berendezett szobák különál-
ló épületben, zárt udvari par-
kolás! Tel.: 06-30-9018-457

Mosonmagyaróváron , 
Magyar utca 1., földszin-
ten 58 m2-es üzlethelyi-
ség hosszútávra kiadó. Érd.: 
06-20-494-2790

Kétágyas apartmanok cégek-
nek! Főzés-mosás biztosí-
tott, TV, hűtő, mikró szobán-
ként, külön konyha, biztonsá-
gos parkolással kiadó. Tel.: 
06-30-9-018-457
Mosonmagyaróváron, a 
Magyar utcán, egészség-
ügyi, sport-fitnesz, vendég-
látó ipari, vagy egyéb tevé-
kenységre alkalmas 400 
m2-es üzlethelyiség kiadó! 
Érd.: 06-30-9791-506
Igényesen berendezett, szál-
láshely kedvező konstrukció-
val központi helyen rövid, 
illetve hosszútávra kiadó. 
Cégeknek is, számlaképes! 
(Nem munkásszállás!) Érd.: 
06-30-9973-395
A Kossuth Lajos utcában 
csendes, kertre néző beren-
dezett 44 m2-es kis garzon 
hosszútávra kiadó. Ár: 90.000 
Ft/hó + rezsi + 2 hó kau-
ció. Tel.: 06-70-321-8259, 
06-70-500-3360
Mosonmagyaróvár – kb. 49 
m2-es exkluzív lakás kis kert-
tel kiadó. Bérleti díj: 320 EUR 
+közös költség+villany+fû-
tés+víz. Érd.: 96/216-687
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Apró Régi kapuk, kerítések felújí-
tása, újak készítése, laka-
tos munkák, költségkí-
mélő megoldások. Érd.: 
+36-20-97-58-521

Vízvezeték szerelést vál-
lalok Mosonmagyaróvár és 
40 km-es körzetében! Érd.: 
06-30-402-3116

Jóslás, szerelmi kötés, 
rontás-levétel, kéz- tenyé-
relemzés, számmisztika, 
energia felmérés, feltöl-
tés. Tel.: 06-20-314-8803, 
96/207-007
REDŐNYJÁRAT indul hétvé-
genként Mosonmagyaróvárra 
és környékére! Redőnyök, szú-
nyoghálók 10 – 20 % enged-
ménnyel! Hőszigetelt alumíni-
um redőnyök, reluxák, pliszék, 
szalagfüggönyök, napellen-
zők, sávrolók. Kérjen ingyenes 
helyszíni árajánlatot! Minősé-
gi árnyékolót 49 éves meg-
bízható cégtől. HÉRICS LÁS-
LÓ, kapuvár, Pozsonyi u. 90. 
Tel.: 96/242-655, 06-30-204-
0-205, www.hericsredony.hu

Hidegburkolást vállalok! Érd.: 
06-20-2846-441

TÁRSKERESÉS
58 éves, 175 cm magas, véko-
nyalkatú férfi, korban hoz-
záillő hölgy személyét kere-
si. E-mail: istvan.kiss1001@
gmail.com

SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, szalag-
függönyök, napellenzők, szú-
nyoghálók, harmonikaajtók, 
stb. kedvezménnyel, garanciá-
val, rövid határidővel mosonma-
gyaróvári szakembertől. Párká-
nyok, zsaluziák! Kérjen ingye-
nes árajánlatot! Vidéken is! Tel.: 
+36-30-2350-927, Horváth 
Attila, www.redonyosattila.hu
Szőnyegtisztítás felsőfokon, 
garanciával! Ipari vegytisztí-
tás, portalanítás, atkátlaní-
tás, ingyenes szállítás! Tel.: 
06-20-447-2726
Villanyszerelés! Csengő javí-
tástól villamos felújításig szá-
míthat rám! Szabó János, Tel.: 
06-30-99-300-48

JÁRMŰ
Nagyméretű utánfutó folyama-
tosan bérelhető. Mosonmagya-
róvár, Károly u. 34/b. (víztorony-
nál). Tel.: +36-30-9390-169

Személy- és teherautó km 
megkötés nélkül bérelhető. 
Érd.: 06-30-682-4084

Opel Astra G kombi 1998-as, 
2000-es CDX, benzines, auto-
mata, full-extrás, garázsban 
tartott, tulajdonosától eladó. 
Tel.: 06-30-400-6577

Suzuki Ignis full-extrás, 2005-
ös évjárat, 150.000 km-rel 
eladó. Tel.: 06-30-643-4962

Moped autót vennék! Tel.: 
06-70-348-9679

1500 Samara egyben vagy bont-
va eladó. Érd.: 06-70-575-5217

Opel Vectra cdx Kombi, ´97-
es évjárat, dízel, fekete, sok 
extrával jó állapotban eladó. 
Iár: 399.000 Ft Érd.: 06 70 
9465 464
9 személyes kisbusz rend-
szeresen karbantartott, meg-
bízható állapotban, jéghi-
deg klímával, vonóhoroggal 
Mosonmagyaróváron bérel-
hető. Érd.: +36-30-317-3677
Bérelhető utánfutók Moson-
magyaróváron a hét minden 
napján! Tel.: 06-70-589-2787
Utánfutó bérelhető Moson-
magyaróváron! 3500 Ft/nap, 
szombat, vasárnap is! Tel.: 
06-70-394-8852, 96/821-173
Bérelhető utánfutók! Érd.: 
06-30-589-2681
Skoda Fabia 1.4 16V classic, 
2008/1 évjárat,  4.660km–
el, frissen szervizelve, nem 
dohányzó hölgy tulajdonostó, 
rendszeresen karbantartott 
eladó. Érd.: 06-20-553-9245

Dugulás elhárítás, bontás nél-
kül! Minőségi munka garan-
ciával! Tel.: 06-20-426-0222 
Hétvégén is!

Kádfényezés beépített álla-
potban, garanciával! Érd.: 
06-20-92-62-060

Cserépkályhák átrakása, 
tisztítása, javítása. Kellei Kor-
nél, Tel.: 06-20-3406-640
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Vízvezeték – központi 
fűtésszerelést, javítást vállalok 
Mosonmagyaróvár és környé-
kén. Tel.: 06-20-4879-377

Önbizalom növelés, válto-
zások megélése, meglépé-
se. Munkahelyi és párkap-
csolati problémák, motivá-
cióvesztés. Világítsunk rá a 
lehetőségeidre! Konzultá-
ció: +36-30-463-2543
Gyógymasszázs Moson-
magyaróváron! Már az első 
alkalom segíthet izomfáj-
dalmain! Henn Orsolya, Tel.: 
+36-30-347-2362

Vízvezeték – központi 
fűtésszerelést, javítást vállalok 
Mosonmagyaróvár és környé-
kén. Tel.: 06-20-4879-377

Expressz dugulás-elhárítás! 
Bontás nélküli dugulás-elhá-
rítás Mosonmagyaróvár és 
vonzáskörzetében. Garan-
ciával, hétvégén is! Érd.: 
06-30-7496-098
GAZDABOLT – moso-
ni piacnál. Moson-Kert 
Kft. – Mosonmagyaró-
vár, Ostermayer u. 08. Tel.: 
+36-20-3258-606
Lassú a számítógépe/laptop-
ja? Nem indul? Lefagy? Papí-
ron 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
Lakások, pincék ürítését, 
takarítását, lomtalanítást vál-
lalnék, megegyezés szerint. 
Érd.: 06-70-675-0654
Tóth kárpittisztítás! Autó-
kárpit, bútorkárpit, ülőgarni-
túrák, fotelek, székek, pad-
lószőnyegek tisztítása. Tel.: 
06-70-630-8245
MINDIG TV EXTRA: egyszeri 
kiépítési díj + havidíj –továb-
bi előfizetős csatornák. Rész-
letekért hívjon! Szlovák tv csa-
tornák vétele is megoldható 
analóg (magyar, szlovák, oszt-
rák) és digitális –DAB+(szlo-
vák, osztrák) rádióvétel kiépí-
tése. Tel.: 06-30-526-1558

GYORSVARRODA! A volt 
MARY varrodás csajok új 
helyen a Károly út 1-ben. 
Tel.: 06-30-789-7710

Készpénzfizetés azonnal! 
Napi legmagasabb áron! 
Arany-ékszerre, ezüst tár-
gyakra, régiségekre, festmé-
nyekre, egyes műszaki cik-
kekre. Arany-ékszerek áru-
sítása kedvező áron. Régi 
képcsarnoki képeket, hagya-
tékot vásárolok. Ingyenes 
értékbecslés. Zálogház (Kis-
alföld Áruház mellett). Tel.: 
06-96/215-808

Fakivágás! Fakuglizás! 
Hasogatás, Bozótirtás, fű 
és sövénynyírás, elhanya-
golt kertek, udvarok rendbe-
tétele, zöldhulladék elszál-
lítása. Hétvégén is! Érd.: 
06-20-328-4057

Ócskavasat, számítógé-
pet, könyveket és egyéb 
holmiját ingyen elszállí-
tom. Tel.: 06-20-916-9800, 
06-20-437-4081

Kertrendezést, sövényvágást, 
fűnyírást, fűkaszálást, egyéb 
kerti munkát, kutyasétáltatást, 
léggömbfújást vállalok. Érd.: 
06-20-351-1292

Matematikából korre-
petálást vállalok. Érd.: 
06-30-376-5430

Dunnákat, párnákat vásáro-
lok, régi bútorokat, festménye-
ket, hangszereket, faliórákat, 
szarvasagancsot, porceláno-
kat és mindenféle öreg hagya-
tékot! Tel.: 06-70-392-2725

Akciós, műanyag, hőszige-
telt bejárati ajtók, 98x208-
as méretűek, felül üvegbe-
téttel, 5 pontos biztonsági 
zárral, kilinccsel, kulcsok-
kal, fehér színben, jobbos és 
balos kivitelben eladók Ár: 
59.900 Ft/db. Munkaidőben: 
06-30-610-3850. www.rbf-
nyilaszarokft.hu, Bősár-
kány, Ady Endre u. 13.
Kukoricadarázott rántanivaló 
csirke kapható, konyhakészen 
megrendelhető! 9211. Feketeer-
dő, Ady E. u. 13. Tel.: 06-96/960-
003, 06-20-9120-102

Új, építkezésből megma-
radt és bontott nyílászá-
rók nagy választékban, 
600 db-os raktárkész-
letről, azonnal vihetők!  
www.hasznaltablak.hu
Elektromos rokkant kocsi, 
új kerekesszék Halásziban 
eladók és gyönyörű Leande-
rek kaphatók Mosonmagyaró-
váron. Érd.: 06-20-346-2080

Hagyatékot, bútorokat, lakás 
kiegészítőket, tollat 30.000 Ft 
ig a pincétől a padlásig vásá-
rolok. Érd.: 06/20/804-2771

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

EGYÉB
RAKLAPFELVÁSÁRLÁS! Tel.: 
06-30-594-6226
BOLHAPIAC – Használt-
cikk kereskedés a Pártok 
Háza alatt. Bútorok, műsza-
ki cikkek, kerékpárok, régi-
ségek adás-vétele. Nyit-
va: Cs,P,Sz: 9-17 óráig. Tel.: 
06-20-5200-216
Garázskapu, bukó rendsze-
rű, NOVUM márkájú, fehér 
színben, vadonatújan, 1 év 
garanciával, 240x200-as, 
240x210-es és 250x200-
as méretben 84.900 Ft/db. 
Munkaidőben: 06-30-610-
3850. www.rbfnyilasza-
rokft.hu, Bősárkány, Ady 
Endre u. 13.
Rossz mosógépét, villany- és 
gáztűzhelyét ingyen elszállí-
tom Mosonmagyaróváron 
belül. Költöztetést is vállalok! 
Tel.: 06-30-9-478-414
Akciós üveges, fa bejára-
ti ajtók hőszigetelt üveg-
gel, záró gumitömítés-
sel, kilinccsel, kulcsokkal, 
98x200-as méret (egyszár-
nyas kivitel) 69.900 Ft/db, 
valamint 138x208-as (két-
szárnyas kivitel) 99.900 Ft/
db. Munkaidőben: 06-30-
610-3850. www.rbfnyila-
szarokft.hu, Bősárkány, Ady 
Endre u. 13.
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Takarítónőt keresünk a 
Magyaros vendéglőbe. Mun-
kájára igényes hölgy szemé-
lyében. Tel.: 06-30-861-2310
Mosonmagyaróvári piz-
zéria megújuló csapatába 
szakácsot, pizza-szakácsot, 
konyhai kisegítőt, diszpé-
csert és pizza-futárt fel-
vesz. Érd.: 06-70-770-1319
EGY MŰSZAK, KIEMELT BÉRE-
ZÉS! Formázó, olvasztár, öntő 
szakmunkásokat keres a KÜH-
NE Vasöntőde Kft. Jelentke-
zés: 96/213-055, munkana-
pokon 6-14 óráig.
Ambrózia étterem SZA-
KÁCSOT kiemelt bérezés-
sel, rugalmas beosztással, 
valamint konyhai segítőt, 
mosogatónőt felvesz. Érd.: 
06-30-9791-506
Mosonmagyaróvári gumi-
szerviz gumiszerelő mun-
katársat keres. Autószere-
lésben való jártasság előnyt 
jelent! Tel.: 06-70-331-2647

Gyere és dolgozz Velünk! 
Bejelentett munkaviszonyt, 
kiemelt bérezést, bérelőle-
get, ingyenes szállást, mun-
kába járást biztosítunk. 
Betanított dolgozó és tar-
goncás ajánlatainkból válo-
gathatsz Győr és Kecskemét 
környékén. Munkavégzési 
helyek: Autoliv, BOS, SMR, 
SMP, Rába. Jelentkezz 
most! Tel.: 06-70-639-9920 
(JOBmotive Kft.)
Ausztriába, Burgenland tarto-
mányba ablakbeépítésben jár-
tas vagy munkájára igényes, 
új dolgok megtanulására haj-
landó kisegítő munkatársat 
keresünk. Német nyelvtudás 
nem feltétel. Bérezés: szak-
tudástól függő. Tel.: +36-
30-910-9148 Stublla Mon-
tage Kg.

Mosonmagyaróváron az 
EURODENT fogtechnikai 
labor TANULÓT keres! Érd.: 
06-20-2034-035

Apartmanok takarítására 
takarítónőt keresek mellékál-
lásban, illetve részmunkaidő-
ben is. Tel.: 06-70-254-6800
Kertgondozót, FÉRFIT-NŐT 
családi házhoz felveszek. 
(Füvet nyírni, udvari mun-
kára, gyomlálni, virágoknál 
kapálni). Lehet házaspár is! 
Érd.: 06-30-9298-421 (este 
18.00 óráig)
Jánossomorján új vezetés-
sel működő vendégházba 2 
műszakos munkarendbe szo-
baasszony – recepciós kollé-
ganőt keresünk, kiemelt bére-
zéssel! Érd.: 06-30-398-7341
Beugrós futárt keresünk 
mosonmagyaróvári büfébe. 
Érd.: 06-30-3767-283
Segédmunkás kollégát kere-
sünk csapatunk bővítéséhez 
Mosonmagyaróvár és Raj-
ka vonzáskörzetéből. E-ma-
il: kovacskftrajka@gmail.
com. Tel.: +36-30-261-7395, 
+36-30-556-7224

Magyaros vendéglő szakkép-
zett, dolgozni tudó és szerető 
szakács kollégát keres. Érd.: 
06-30-300-5625
Mosonmagyaróvári épí-
tőipari cég kőműves mun-
katársat keres bejelentett 
munkára, kiemelt bérezés-
sel, azonnali kezdéssel. Tel.: 
06-30-753-1494
Frissen végzett OKJ képe-
sítéssel rendelkező IRODAI 
ASSZISZTENST, vagy ADMI-
NISZTRÁTORT keresünk fia-
talos csapatunkba, teljes 
munkaidőben, azonnali kez-
déssel! Jelentkezni az allas@ 
movar-print.hu e-mail címre 
megküldött fényképes önélet-
rajzzal lehet!
Konyhai kisegítőt keresünk 
mosonmagyaróvári étterem-
be. Tel.: 06-30-247-0729
Burkolót és segédmunkást 
keresünk folyamatos munká-
ra, jó kereseti lehetőséggel. 
Érd.: 06-30-448-9189

Frissensültek, hambur-
gerek készítésében jártas, 
munkájára is igényes kony-
hai kisegítőt keresünk! Érd.: 
06-30-250-6381

Azonnali kezdéssel kere-
sünk Veszprém és Győr-Mo-
son-Sopron megyei lakosú 
tapasztalt C-s jogosítvány-
nyal, GKI kártyával és digi-
tális sofőr kártyával ren-
delkező gépkocsiveze-
tőt, új 4 tengelyes teher-
gépkocsira, földmunkára, 
kiemelt bérezéssel! Jelent-
kezni lehet telefonon a. 
06-30-227-1841-es szá-
mon vagy önéletrajzzal az  
archeogep2010@gmail.com 
címen (ArcheoGép Kft.)
Bejárónőt keresek (nyugdíjas 
is lehet) családi házhoz heti 4 
alkalommal, főzés, takarítás. 
Érd.: 06-30-573-5355

Takarítói állás! Intézmény-ta-
karítás, napi 4-6 órában. Tel.: 
06-70-466-1039
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Aqua Hotel Termál szoba-
asszonyt keres. Nyugdíja-
sok jelentkezését is várjuk. 
Jelentkezés módja: szemé-
lyesen a hotel recepcióján 
(Mosonmagyaróvár, Kígyó u. 
1.), vagy a 06-30-395-9678-
as telefonszámon.
Konyhai kisegítőt keresek 
azonnali kezdéssel a Kolib-
ri Snack Bárba, a Shell kút 
mellett. Délelőtti elfoglalt-
sággal. Nyugdíjasok jelent-
kezését is várom! Jelentkez-
ni: 06-70-337-1503
Mosonmagyaróvári szállo-
da pincért és konyhai kisegí-
tőt, valamint németül és ango-
lul beszélő recepcióst keres. 
Érd.: 06-96-206-871, e-ma-
il: director@thermal-movar.hu

Mosonmagyaróvár és vidé-
ki élelmiszerüzletünkbe kere-
sünk bolti eladókat. Nálunk 
eltöltött hónapok után év 
végén hűségbónusz, vidéki 
jelentkezők esetén a bejárást 
megtérítjük, „B” kat. jogosít-
vány megléte esetén akár sze-
mélygépkocsit is biztosítunk. 
Fényképes önéletrajzokat az 
alábbi e-mail címre kérünk: 
kovacs.gyula@externet.hu

Főzni tudó, önálló konyhai 
kisegítő hölgyet 5 napi mun-
kabeosztással, szállás-bérlési 
lehetőséggel bécsi étterembe 
felveszünk. Kereseti lehetőség 
min. 1200 EUR/hó (óraszámtól 
függően). Tel.: 0043-699-114-
59866. Beszélünk magyarul! 
Frau Kornelia Brunner

Mosonmagyaróvár belvá-
rosi Simbad Hotel***superior 
szállodánkba, heti 3-4 napos 
munkarenddel éjszakai recep-
cióst felvennénk. Idegen nyelv 
ismerete szükséges. Érdek-
lődni lehet délelőttönként tele-
fonon a 06-30-646-2520-as, 
vagy 06-96-566-439-es tele-
fonszámon, illetve délelőttön-
ként személyesen a helyszí-
nen: Mosonmagyaróvár, Kol-
bai u. 4., a Malomszer üzlet-
ház mellett!

Mosonmagyaróvári nagymé-
retű kertem folyamatos gon-
dozására szorgalmas, munka-
bíró, növényeket ismerő férfi 
munkaerőt keresek. Érd.: 
06-20-368-8078

Mosonmagyaróvári élelmi-
szer kisboltba eladónőt felve-
szünk. Érd.: 06-70-773-2779
Csatlakozz a csapatunkhoz! 
Fémipari munkakörökbe 
keresünk hegesztő, lakatos, 
gépi forgácsoló- CNC-gép-
kezelő, szerszámkészítő, 
autószerelő, villanyszerelő, 
KOVÁCS dolgozókat Győr és 
Kecskemét környéki mun-
kára. Versenyképes fize-
tést, juttatásokat, szállást, 
munkába járást, hazauta-
zási támogatást, bérelőle-
get biztosítunk. Jelentkezz 
most! Tel.: 06-70-415-9021 
(JOBmotive Kft.)
Alumínium hegesztőt kere-
sek, kiemelt bérezéssel! Tel.: 
06-30-468-3046

Halászi telephelyű mezőgaz-
dasági vállalkozás keres 1 fő 
munkavállalót szarvasmar-
ha telepre tejelő tehenészet-
be. Gépkezelői végzettség, 
fejésben szerzett tapasztalat 
szükséges! Érdeklődni mun-
kanapokon 6.00-14.00 óráig 
a következő telefonszámon 
lehet: 06-96/573-033

Ambrózia étterembe pul-
tost főállásban és beugrós 
műszakra felveszünk! Tel.: 
06-30-9791-506
Homlokzatszigetelésben 
jártas szakembereket, illet-
ve szobafestő szakmunká-
sokat hosszú távú munkára, 
Mosonmagyaróvárra felve-
szünk. Tel.: 06-30-227-2289
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Mosonmagyaróvári vegyipa-
ri cég keres: - csomagoló-tar-
goncavezető munkakörbe, 
kétműszakos munkarendbe. 
Bér műszakpótlékkal: 1900 
Ft/óra, betanulás után elér-
hető bér: 2400 Ft/óra. Mun-
kásszállás megbeszélés sze-
rint. Érdeklődni munkana-
pokon 6-14 óra között +36-
20-487-7128-as mobilszá-
mon, vagy az richard.nagy@ 
ecm-kft.hu e-mail címen lehet.

Bruck a.d. Leitha-i márka 
független autószerelő műhely 
önállóan dolgozni tudó, néme-
tül beszélő, tapasztalt autó-
szerelőt keres, azonnali kez-
déssel. Érd.: +43-676-4413-
948, office@ds-motorsport.at

Fiatal kőművest és segéd-
munkást keresünk kiemelt 
bérezéssel Mosonmagya-
róvár és környékéről. Tel.: 
06-20-417-5757

Munkaerőt, vagy látszerész 
tanulót mosonmagyaróvári 
optikai üzletbe, számítógé-
pes ismeretekkel, német vagy 
angol nyelvtudással felve-
szünk. Tel.: 06-30-9-590-138

Homlokzatszigetelésben 
jártas szakembert és segéd-
munkást keresünk, hosszú-
távra. Tel.: 06-20-576-5156

Ács-vállalkozás szakmun-
kásokat és segédmunkásokat 
keres hosszútávra, folyama-
tos munkára. Kiemelt bére-
zéssel! Tel.: 06-30-997-0087

Pultos kolléganőt kere-
sek. Rugalmas munkaidő, 
jó kereseti lehetőség! Érd.: 
06-30-939-0579

Mosonmagyaróvári munka-
helyre keresünk asztalos és 
ács szakmunkásokat, illetve 
betanított munkásokat. Tel.: 
06-30-261-1235

Üzemi segédmunka Moson-
magyaróváron, azonnali belé-
péssel, kiemelt fizetéssel! 
Tel.: 06-20-9774-302

Csomagolókat keresünk 
teljes és részmunkaidő-
ben Mosonmagyaróvárról. 
Pályakezdők és nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk! Tel.: 
06-20-528-5510

Mosonmagyaróvári lottózó-
ba női alkalmazottat felveszek 
főállásba, vagy részmunkaidő-
ben. Önéletrajzokat az aláb-
bi címre kérek: mobilgame@
vipmail.hu

D’Corner Kebap és Pizza kol-
légát/kolleginát keres. Érd.: 
06-30-217-5317

Kemencés pizzéria csapat-
bővítése céljából főállású és 
beugrós szakácsot keres, 
kiemelt bérezéssel! Tel.: 
06-30-397-0030

Mosonmagyaróvári építőipa-
ri cég, munkájára igényes, 
megbízható festőt, hőszige-
telésben jártas kőművest fel-
vesz. Lehet pályakezdő is! 
Bérezés: megegyezés szerint. 
Érd.: 06-30-9475-174 

Kerítésépítésben jártas mun-
kaerőt felveszünk. Bérezés: 
megegyezés szerint. Tel.: 
06-30-544-7931

Vértes-Ker Kft. Clark tar-
goncák hivatalos disztri-
bútora szerelő munkatár-
sakat keres mosonmagya-
róvári telephelyére. Érd.: 
06-20-311-7257
Pincér alkalmi állás lehető-
ség! Helyszín: Gols, Volks-
fest, augusztus 9-18-ig. 
Tel.: +43-664450-3012,  
ossi.gols@gmx.atl

Önállóan dolgozni tudó bol-
ti eladót felveszünk 2 műsza-
kos, 12 órás munkarendbe. 
Tel.: 06-30-214-8816

Mosonmagyaróváron , 
a Mosoni piacon üzeme-
lő büfébe állandó szomba-
ti kisegítőt keresek. Tel.: 
06-20-436-6484

Targal Kft. karbantartó mun-
katársakat keres műhelyé-
be. Tel.: 06-20-360-1835
Kőműves mellé segédmun-
kást keresünk Mosonmagya-
róvárra, jó bérezéssel! Érd.: 
06-20-514-1711
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