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Mosonmagyaróvár közked-
velt részén, a Lajta lakókert-
ben értékesítésre kínálok egy 
300 m2es luxus családi házat, 
dupla garázzsal. Az ingat-
lan saroktelken található, két 
generációs ház. A telek 1065 
m2. Van a kertben egy nagy 
medence. Ingatlant értéke-
gyeztetéssel beszámítok! Érd.: 
06-20-261-6442

Mosonmagyaróváron, frek-
ventált helyen befektetőnek 
értékesítésre kínálok egy 300 
m2 ingatlant, mely apartmannak 
van kialakítva. Az ingatlan 11 
szobás, berendezett. Jelenleg 
is bérbe van adva apartmannak, 
hosszútávra. A bérlő maradna 
tovább! Érd.: 06-20-261-6442

Közel a Dunához, most épülő 3 
lakásos társasházban eladó egy 
földszinti, közvetlen kertkap-
csolatos, 63 m2-es, 2 szoba+-
nappalis, egyedi gázfűtéses, 
teraszos lakás. Zárt udvarban 
saját parkolóval. Átadás kulcs-
rakészen történik! Ár: 31,0 MFt. 
Tel.: 06-20-329-6564

INGATLAN
Jánossomorján, Rákóczi utcá-
ban 630 m2-es telek felújítandó 
házzal eladó. Ár: 6,5 MFt. Érd.: 
06-30-4919-748

CSERE! Dunasziget, 15 perc 
családi ház (nyaraló) 80 m2-es, 
kétszintes, felül 2 szoba, lég 
kondi, kandalló, szigetelt, gáz 
az udvarban, szabad strand 1 
perc, csendes kemence - óvári 
lakásra cserélném. Iá: 23 MFt. 
Érd.: 06-70-5210-759

Magyar, szlovák és osztrák 
ügyfeleink részére eladó csa-
ládi házakat, lakásokat, telke-
ket keresünk Mosonmagya-
róváron és környékén! HEL-
LO HOME Kft. Kolonics Ani-
ta 06-30-413-9346 és Mazán 
Márió 06-30-856-1505

Mosonmagyaróváron a 
Gálosi Soma utcában ker-
tes családi ház eladó. Érd.: 
06-30-913-1313

Móra úton III. emeleti panella-
kás eladó. Iá: 18,5 MFt. Érd.: 
06-30-153-3098

Mosonmagyaróváron frekven-
tált helyen, a belvárosban eladó 
I. emeleti, 3 szobás lakás, üveg 
terasszal. Átadása most kará-
csony! Készpénzfizetés esetén 
jelentős árengedmény! Érd.: 
06-20-552-8312

Malomdűlő legelején aszfal-
tos út mellett telek eladó. Víz, 
villany, csatorna van. Érd.: 
06-30-291-2109

67 m2-es, 3 szobás lakás, 
120 m2-es kerttel Moson-
magyaróváron eladó. Érd.: 
06-30-9397-358

Fiatalos, 3 szobás, 86 m2-es 
II. emeleti téglalakás Mosonma-
gyaróváron eladó. Ár: 26,5 MFt. 
Érd.: 06-70-611-9903

6 szobás, 2 fürdős, kétgeneráci-
ós családi ház Levélen eladó. Ár: 
30 MFt. Érd.: 06-30-939-7358

Szekeres Richárd utcában 
I. emeleti téglalakás cserép-
kályhás, 36 m2-es, kis erké-
lyes, pincével, tárolóval 
eladó. Iá: 14.700.000 Ft. Érd.: 
06-30-2931-389

Csendes utcában eladó egy 
újonnan kialakított, 2 lakásos 
társasházban földszinti, 52 
m2-es, 3 szobás lakás, terasz-
szal, pincével, 250 m2-es saját 
telekrésszel, kulcsrakészen, 
azonnal költözhetően! Ár: 32,5 
MFt. Érd.: 06-20-329-6564

A városközpontban most épülő 
4 emeletes, liftes társasházban 
eladó egy I. emeleti, 53 m2-es, 
3 szobás, erkélyes lakás, saját 
parkolóval, igény esetén garázs 
vásárolható. Átadás fűtés-ké-
szen történik. Ár: 23,25 MFt. 
Érd.: 06-20-329-6564

Szántóföld eladó Bezenyén. 
Tel.: 06-70-418-3336

Mosonmagyaróváron, Majo-
rokban zöldövezeti, kertes csa-
ládi ház 120 m2-es, lelakott, 
801 m2 telken, csendes környe-
zetben eladó. Ikerház építésé-
re alkalmas. Iá: 32 MFt. Érd.: 
+36-30-9459-113

Vízparti építési telek 640 
m2-es Feketeerdőn eladó. Érd.: 
06-20-3406-640

Halásziban, a Révai utcában 
új kialakítású 3 db építési telek 
eladó. Ár: 3,8 MFt-tól/db. Érd.: 
06-30-856-1505

Panellakás, 2. emeleti Erkel 
úton, Móra udvarra néző, szép 
állapotú, korszerűsített 4 eme-
letes tömbben eladó. 54 m2, 2 
szoba-hallos, részben felújított. 
Konyhában beépített gépekkel. 
Azonnal költözhető! Magánsze-
mélytől, ingatlanosok ne keres-
senek! Tel.: 06-20-433-7710
Várbalogon a Hunyadi utcá-
ban 2 szobás családi ház eladó. 
Tartozik hozzá 800 négyszög-
öl kert. Érd.: 06-20-261-8510

SUN lakóparkban az Orosvá-
ri utcában 188 m2-es csalá-
di ház nagy terasszal, garázs-
zsal, melléképülettel 638 
m2-es telken, családi okok 
miatt eladó. Iá: 86,9 MFt. Érd.: 
06-30-2931-389

Földszinti 59 m2-es, 3 szo-
bás lakás a Manninger ltp-
en eladó 23,5 MFt-ért. Tel.: 
06-30-425-6149
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Beach lakóparkban eladó egy 
I. emeleti, 48 m2-es, ameri-
kai konyhás nappalis, + 1 szo-
bás lakás, 16 m2-es terasz-
szal, tárolóval, alacsony rezsi-
vel, felújítva, teljes berendezés-
sel, bútorzattal. Ár: 26,98 MFt. 
Érd.: 06-20-329-6564

Közel a Dunához, most épülő 
3 lakásos társasházban eladó 
egy I. emeleti, 41 m2-es, 2 szo-
bás, erkélyes, egyedi gázfűté-
ses lakás. Zárt udvarban, saját 
parkolóval. Átadás kulcsraké-
szen történik. Ár: 21,5 MFt. 
Érd.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron az új 
bevásárló központnál tervezés 
alatt álló üzlethelyiségek vál-
tozó méretekkel leköthetők! 
Kialakítható étterem, kávé-
ház, irodák, cukrászda. Érd.: 
06-20-552-8312

Magyar utcai 100 m2-es lakás 
a II. emeleten eladó. Udva-
ri saját parkoló! Iá: 32,5 MFt. 
Érd.: +36-30-2244-197

Eladó Mosonmagyaróvár, Szé-
chenyi úti lakótelepen kétszo-
bás, erkélyes, klímás IV. emeleti 
lakás 20 MFt-ért. Érd.: 06-20-
381-0774 (délután vagy esti 
órákban)

Mosonmagyaróváron pormen-
tesített utcában, 450 m2-es tel-
ken 75 m2-es, 3 szoba+nappa-
lis családi ház, 14 m2-es fedett 
terasszal leköthető. Átadás 
kulcsrakészen idén decem-
berben. Jelen készültség: cca: 
45%-os. Ár: 36,0 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron 63 
m2-es társasházi téglaépí-
tésű, 3 szobás, gázfűtéses, 
egyedi mérővel, 3. emeleti 
lakás eladó. Iá: 21 MFt. Érd.: 
06-20-330-0869

Városközpontban I. emeleti 49 
m2-es felújított lakás tulajdonos-
tól eladó. Érd.: 06-30-543-4459

Gyömörén 80 m2-es családi 
ház, kivitelezéssel, vagy terv-
vel megegyezés szerint eladó. 
Érd.: 06-20-261-6442

Mosonmagyaróváron frekven-
tált helyen, városközpont szívé-
ben, karácsonyi átadással eladó 
egy most épülő luxus családi 
ház. Érd.: 06-20-552-8312

Városközpontban 2. eme-
leti, erkélyes, műanyag abla-
kos, redőnyös téglalakás 
saját tárolóval és gázkazánnal 
eladó. Iá: 18.900.000 Ft. Érd.: 
06-30-482-4556

Hegyeshalomban 4 lakásos 
társasházban 3 szobás lakás, 
2 garázzsal, saját kertrésszel, 
tulajdonostól eladó. Érd.: 
06-30-696-3235

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

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

Mosonmagyaróvár közked-
velt lakóparkjában tulajdonos-
tól eladó 2017-es építésű kert-
kapcsolatos lakás, 36 m2 lakás 
+ 33 m2-es kert. Parkolás zárt 
udvarban! Ár: 22,9 MFt. Érd.: 
06-30-630-7328

Mosonmagyaróváron a Laj-
ta lakóparkban tulajdonostól 
eladó 2007-es építésű, 2. eme-
leti, 48 m2-es teraszos lakás 
(1 szoba + nappali). A lakás-
hoz saját tároló és saját parko-
ló tartozik! Ár: 22,9 MFt. Érd.: 
06-30-630-7328

www.helenaingatlan.com Új 
építésű és használt ingatlanok 
egy helyen. 

Belvárosi, felújított 70 m2-es, 
3 szobás lakás eladó. Iá: 25,8 
MFt. Érd.: +36-30-475-9281

Mosonyin a társasházak 
alatt 18 m2-es fűtött, járóla-
pos garázs kiadó 30.000Ft-ért. 
Érd.: SMS-ben: 06-20-315-
7011. Csak komoly fizetőké-
pesek írjanak!

Belvárosi 2 szobás lakás kiadó 
Mosonmagyaróváron. Tel.: 
06-20-333-2444

Egyetem közelében diá-
koknak apartman kiadó.
Érd:06/70/779-6726

Mosonmagyaróvár frekven-
tált helyén munkásszálló 35 fő 
részére, buszmegálló a közel-
ben, október 1-jétől kiadó. Érd.: 
06-20-261-6442

Mosonmagyaróváron zöldö-
vezeti, 2 szobás lakás kert-
résszel nemdohányzó részére 
kiadó. Gyerek, kisállat kizár-
va! Ár: 110.000 Ft számlával 
+ rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 
06-30-217-4983

Mosonmagyaróváron 35 
m2-es bútorozott garzon hosz-
szútávra kiadó. Ár: 80.000 Ft 
rezsivel együtt + 1 hó kaució. 
Érd.: 06-30-835-1960

Mosonmagyaróvár, Károly út 
86. földszint, 40 m2-es lakás 
felújított, 2 fő részére kiadó. 
Érd.: 06-70-430-2196

Mosonmagyaróváron a város-
központban 88 m2-es téglala-
kás eladó. Iá: 32,5 MFt. A lakás-
hoz garázs is vásárolható! Érd.: 
06-20-778-9479

KIADÓ
Mosonmagyaróváron a sétá-
ló utcában üzlethelyiség kiadó. 
Érd.: 06-30-9-590-138
Mosonmagyaróváron a Witt-
mann Antal parkban, a Pla-
tán lakópark mélygarázsá-
ban autóbeállók kiadók. Érd.: 
06-70-942-2942
Máriakálnokon család ház 
hosszútávra kiadó. Érd.: 06-70-
362-3950 (17-19 óra között!)
Mosonmagyaróváron a Moso-
nyi Mihály utcában az Ori-
gó lakópark mélygarázsá-
ban autóbeállók és tárolók 
kiadók. Érd.: 06-70-942-2942
Központi helyen 45 m2-es 
üzlethelyiség (iroda) kiadó a 
Szuperinfó mellett Mosonma-
gyaróváron (Kossuth L.u.14.), jó 
parkolási lehetőséggel október 
1-jétől. Tel.: 06-20-9568-414
Mosonmagyaróváron 2 szo-
bás, bútorozott, klímás, új 
lakás hosszútávra bérbe adó. 
Ár: 100.000 Ft + rezsi/hó + 2 hó 
kaució. Tel.: 06-30-600-8007
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Mosonmagyaróváron apartma-
nok (2-3-4 szobás) kiadók mun-
kásoknak 28 főig. Hosszútávra! 
Érd.: 06-70-249-3626
Munkásszállás! 1500 Ft/nap, 
bútorozott, W-fi, TV, parkoló-
val, kerthelységgel, a közelben 
buszmegálló és élelmiszerbolt 
van. Érd.: 06-70-55935-77
Óvár belvárosában téglaépíté-
sű, egyéni gázfűtéses 2 szobás, 
65 m2-es lakás kiadó. Bútorozás 
megegyezés szerint. Ár: 100.000 
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 
+36-30-2379-335
Zárt 22 m2-es garázs kiadó a 
Kökény utca 9-ben, havi 25.000 
Ft-ért. Érd.: 06-70-566-7906
Hegyeshalomban szál-
lás 3 fő részére kiadó. Tel.: 
06-30-3500-652
3 szobás panellakás, család 
részére hosszútávra kiadó. Tel.: 
06-20-599-7747

Mosonmagyaróváron 2 szo-
bás téglalakás kiadó! Érd.: 
06-30-9843-888

Halászin külön-bejáratú 120 
m2-es asztalos műhelyként 
működő helyiség 3x25 A-val 
kiadó bármilyen csendes tevé-
kenységre. Érd.: 06-96/210-674
Mosonyi Mihályon nagymére-
tű, 18 m2-es garázs hosszútáv-
ra kiadó. Érd.: 06-30-811-7223
Hanság utcában 20 m2-es 
üzlethelyiség bármely csen-
des tevékenységre kiadó. Érd.: 
06-30-811-7223
2 ágyas, teljesen berendezett 
szobák, közel az Ipari parkhoz 
kiadók Mosonmagyaróváron. 
Tel.: +36-70-229-8134
Nagyméretű lakás Mosonmagyaró-
váron kiadó. Tel.: 06-30-426-0017
Beach lakóparkban nagyobb 
méretű, nappali, konyha, étke-
ző + 2 szobás lakás igényesen 
berendezve, hosszútávra kiadó. 
Tel.: 06-20-9-412-042

Irodák kiadók Mosonma-
gyaróváron, több méretben, 
zárt udvari parkolókkal. Érd.: 
06-30-4747-116

Rajkán üzlethelyiség kiadó, Pre-
dajna miestnost do prenajmu: v 
Rajke. Tel.: 06-30-439-8247
Malomszer Üzletházban 22 
m2-es helyiség üzleti vagy iro-
dai tevékenységre, hosszútáv-
ra kiadó, Parkoló a helyiséggel 
szemben. Érd.: 06-20-9-461-008
Szoba kiadó gázfűtéses lakásban 
1 nemdohányzó, megbízható sze-
mélynek. Tel.: 06-20-223-5815
KIADÓ! Mosonmagyaróváron a 
városközpontban, 4. emeleti 2 
szobás, műanyag ablakos, szép 
állapotú, klimatizált, berende-
zett panellakás kiadó, minim 1 
évre, 2 havi kaució szükséges. 
Díja: 90.000 Ft/hó + rezsi. Érd.: 
06-30-413-9346
Kiadó kertes albérlet parkoló-
val, bútorozottan brigádoknak/
diákoknak, számlaképes, egye-
temhez közel Mosonmagyaróvá-
ron. Érd.: 06-70-295-2950
1 szoba összkomfortos, gázfű-
téses kis lakáskiadó 1 max. 2 
nemdohányzó, rendszerető sze-
mélynek. Tel.: 06-20-223-5815

Mosonmagyaróváron a Bea-
ch lakóparkban vízparti, pano-
rámás 70 m2-es, 2 szobás lakás 
kiadó. Érd.: 06-30-345-1497
Mosonmagyaróváron, a Magyar 
utcán, egészségügyi, sport-fit-
nesz, vendéglátó ipari, vagy 
egyéb tevékenységre alkalmas 
400 m2-es üzlethelyiség kiadó! 
Érd.: 06-30-9791-506
Mosonmagyaróváron társas-
házban 2 szoba + amerikai 
konyhás bútorozott lakás, 1. 
emeleten hosszútávra kiadó. 
Érd.: 06-70-249-3626
ÜZLETHELYISÉG BÉRBE ADÓ 
– Kálnoki út 13. alatt az 
ORANGE benzinkúttal szem-
ben, a HAVANNA CLUB mel-
lett 150 m2-es parkolós üzlet-
helyiség bérbe adó. Érd.: 
06-70-366-3779
Mosonmagyaróváron új épí-
tésű társasházban bútorozott, 
egyedi fűtésű lakás igényes 
párnak hosszútávra kiadó. 
Kisállat kizárva! Kaució szük-
séges! Érd.: 06-30-398-7341

Mosonmagyaróváron 2 szo-
bás, bútorozott, klímás, új 
lakás hosszútávra bérbe adó. 
Ár: 100.000 Ft + rezsi/hó + 2 hó 
kaució. Érd.: 06-30-600-8007
Mosonmagyaróvár központjá-
ban garzonlakás hosszútávra 
bérbeadó. A lakás mérete 26 
m2 + 12 m2 fedett terasz, telje-
sen bútorozott. Azonnal költöz-
hető! Bérleti díj: 85.000 Ft/hó + 
rezsi. Beköltözéskor fizetendő: 
2 havi kaució + 1 havi bérleti 
díj. Tel.: 06-30-371-6100
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
Hegyeshalomban szo-
ba kiadó kulturált környe-
zet, igényes embernek. Érd.: 
06-20-358-6326
Mosonmagyaróváron 47 
m2-es bútorozott lakás kiadó 
csendes, központi helyen. Érd.: 
06-30-9792-791
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Apró GYORSVARRODA! A volt 
MARY varrodás csajok új 
helyen a Károly út 1-ben. 
Tel.: 06-30-789-7710

Készpénzfizetés azonnal! Napi 
legmagasabb áron! Arany-ék-
szerre, ezüst tárgyakra, régi-
ségekre, festményekre, egyes 
műszaki cikkekre. Arany-ék-
szerek árusítása kedvező áron. 
Régi képcsarnoki képeket, 
hagyatékot vásárolok. Ingye-
nes értékbecslés. Zálogház 
(Kisalföld Áruház mellett). Tel.: 
06-96/215-808

Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, Ven-
déglátás-szervező, Vendég-
látó üzletvezető, Vendéglá-
tó eladó, Aranykalászos Gaz-
da OKJ tanfolyam. Tel.: 06-70-
593-2232, www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

JCB-4 CX 9 tonnás géppel 
Mosonmagyaróváron és von-
záskörzetében vállalok gépi 
földmunkát, ásást, betontö-
rést, minden, ami földmun-
ka, tereprendezést! Érd.: 
06-20-261-6442

Gipszkartonozási munkák: 
álmennyezetek, szerelt falak, 
tetőterek, festés, tapétázás. 
Tel.: 06-70-434-0125

Cserépkályhák átrakása, tisz-
títása, javítása. Kellei Kornél. 
Tel.: 06-20-3406-640

Szőnyegtisztítás felsőfo-
kon, garanciával! Ipari vegy-
tisztítás, portalanítás, atkátla-
nítás, ingyenes szállítás! Tel.: 
06-20-447-2726

Régi kapuk, kerítések felújítá-
sa, újak készítése, lakatos mun-
kák, költségkímélő megoldá-
sok. Érd.: +36-20-97-58-521

Dugulás elhárítás, bontás nél-
kül! Minőségi munka garanciá-
val! Tel.: 06-20-426-0222 Hét-
végén is!

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

Vízvezeték – központi fűtéssze-
relést, javítást vállalok Moson-
magyaróvár és környékén. Tel.: 
06-20-4879-377

Villanyszerelés! Csengő javí-
tástól villamos felújításig szá-
míthat rám! Szabó János, Tel.: 
06-30-99-300-48

MINDIG TV EXTRA: egyszeri 
kiépítési díj + havidíj –további 
előfizetős csatornák. Részlete-
kért hívjon! Szlovák tv csator-
nák vétele is megoldható analóg 
(magyar, szlovák, osztrák) és 
digitális –DAB+(szlovák, oszt-
rák) rádióvétel kiépítése. Tel.: 
06-30-526-1558

JÁRMŰ
Utánfutó bérelhető Mosonma-
gyaróváron! 3500 Ft/nap, szom-
bat, vasárnap is! Tel.: 06-70-
394-8852, 96/821-173

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

9 személyes kisbusz rendsze-
resen karbantartott, megbízha-
tó állapotban, jéghideg klímá-
val, vonóhoroggal Mosonma-
gyaróváron bérelhető. Érd.: 
+36-30-317-3677

Személyautó bérelhető kaució 
nélkül, magyar autópálya mat-
ricával! Tel.: 06-30-206-5858

Hyundai Accent 1,5 CRDI 2003-
as friss műszakival, téli gumi, 
végig vezetett szervizkönyvvel 
eladó. Érd.: 06-96/214-921 
(18.00 óra után)

Újszerű állapotban lévő Suzu-
ki Ignis garantált 64.000 
km-rel, vezetett szervizkönyv-
vel, megkímélt, karbantartott, 
garázsban tartott, idős úrtól 
eladó. Iá: 1.350.000 Ft. Érd.: 
06-20-395-4079

Suzuki GLS, 1,3, 2002-es 
garázsban tartott, szép kül-
ső-belsővel, téli-nyári gumi gar-
nitúrával eladó. Ár: 420.000 Ft. 
Érd.: 06-20-315-7011

TÁRSKERESÉS
64 éves férfi, nő társat 
keres 49-64 év között. Tel.: 
06-70-584-3445

59/175/70 férfi társát kere-
si korban hozzáillő hölgy sze-
mélyében. E-mail: istvan.
kiss1001@gmail.com, vagy 
06-70-250-8669

SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, szalag-
függönyök, napellenzők, szú-
nyoghálók, harmonikaajtók, 
stb. kedvezménnyel, garanci-
ával, rövid határidővel moson-
magyaróvári szakembertől. 
Párkányok, zsaluziák! Kérjen 
ingyenes árajánlatot! Vidéken 
is! Tel.: +36-30-2350-927, 
Horváth Attila, www.redonyo-
sattila.hu

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

GAZDABOLT – mosoni piac-
nál. Moson-Kert Kft. – Moson-
magyaróvár, Ostermayer u. 
08. Tel.: +36-20-3258-606
Fakivágás! Fakuglizás! Haso-
gatás, Bozótirtás, fű és sövény-
nyírás, elhanyagolt kertek, 
udvarok rendbetétele, zöldhul-
ladék elszállítása. Hétvégén is! 
Érd.: 06-20-328-4057
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Akciós üveges, fa bejárati ajtók 
hőszigetelt üveggel, záró gumi-
tömítéssel, kilinccsel, kulcsok-
kal, 98x208-as méret (egyszár-
nyas kivitel) 69.900 Ft/db, vala-
mint 138x208-as (kétszárnyas 
kivitel) 99.900 Ft/db. Munkaidő-
ben: 06-30-610-3850, www.
rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány, 
Ady Endre u. 13.

Új, építkezésből megmaradt és 
bontott nyílászárók nagy válasz-
tékban 600 db-os raktárkészlet-
ről azonnal vihetők! www.hasz-
naltablak.hu

Garázskapu, bukó rendsze-
rű, NOVUM márkájú, fehér szín-
ben, vadonatújan, 1 év garanciá-
val, 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.

CERAGEM jáde köves masz-
százságy jó állapotban, áron 
alul sürgősen eladó. Érd.: 
06-30-658-4701

Korrepetitort keresek 10.-
es fiú mellé, aki házhoz jön-
ne, elsősorban matematika 
és fizika tantárgyakból. Tel: 
06-30-9-590-138

Négykerekű rokkant kocsi 
elektromos, fűthető, ablak-
törlős, felújított, jó állapotban 
eladó. Ár: 260.000 Ft. Tel.: 
0036-30-9459-113

Száraz nyárfa és száraz akác-
fa konyhakészen rendelhe-
tő. EUTR: AA0351717. Tel.: 
06-30-400-9597

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

Bontásból származó jó minő-
ségű natúr forgácslap, MDF-le-
mez, faláda többféle méretben 
eladó. Érd.: 6-20-9596-202

Aranypénzeket, ezüstpén-
zeket, komplett pénzgyűj-
teményeket, esetleg régi 
hagyatékot vásárolnék. Tel.: 
06-30-351-9237

18. hetes Tetra SL tojójércék 
eladók Máriakálnokon. Tel.: 
06-20-937-0011

Vörös TOJÓTYÚK házhoz 
szállítva, 700 Ft/db. Tel.: 
06-20-204-2382

Veszélyes helyen lévő fák kivá-
gását vállaljuk! Épületek közé 
nőtt, megdőlt fák biztonságos 
kivágását és gallyazását vál-
laljuk. Zöldhulladék elszállí-
tást vállalunk. Hívjon bizalom-
mal, akár hétvégén is! Tel.: 
06-20-3254-252

REDŐNYJÁRAT indul hétvé-
genként Mosonmagyaróvárra 
és környékére! Redőnyök, szú-
nyoghálók 10 – 20 % enged-
ménnyel! Hőszigetelt alumí-
nium redőnyök, reluxák, pli-
szék, szalagfüggönyök, napel-
lenzők, sávrolók. Kérjen ingye-
nes helyszíni árajánlatot! Minő-
ségi árnyékolót 49 éves meg-
bízható cégtől. HÉRICS LÁSZLÓ, 
Kapuvár, Pozsonyi u. 90. Tel.: 
06-96-242-655, 06-30-204-
0-205, www.hericsredony.hu

Pataki Gábor villany- és klí-
maszerelést vállalok. Tel.: 
06-20-59-64039

Szobafestést vállalok, akci-
ós négyzetméter áron, rövid 
határidővel, szeptemberi, 
októberi hónapokban. Érd.: 
06-20-281-2776
Magyar nyelvtanítás! Fel-
készítés gimnáziumi felvé-
telire. Helyesírási, olvasási 
nehézségek kezelése, humán 
tantárgyi felkészítés! Érd.: 
06-70-245-8690

Asztalos ev. konyha és egyéb 
bútorok minőségi kivitelezése! 
Érd.: 06-20-372-4749

Lakások, pincék ürítését, taka-
rítását, lomtalanítást vállal-
nék, megegyezés szerint. Tel.: 
06-70-675-0654

Mini markolóval földmunkát 
vállalok! Alapásás, tükörkisze-
dés, csatornázás, fakidöntés….
stb. Tel.: 06-30-4466-323

Alpin technikával történő 
ledarabolást, döntést, visz-
szavágást vállalunk veszé-
lyes, nagyra nőtt, rossz 
helyen lévő fák/cserjék ese-
tében. Ne várjon, míg kárt 
okoz! Hívjon bizalommal! Tel.: 
+36-30-997-0834
Tóth Kárpittisztítás! Autó-
kárpit, bútorkárpit, ülőgarni-
túrák, fotelek, székek, pad-
lószőnyegek tisztítása. Tel.: 
06-70-630-8245

Hulladék vasát, rossz kerék-
párját, háztartási gépe-
it ingyen elszállítom. Tel.: 
06-30-5181-151

Expressz dugulás-elhárítás.! 
Bontás nélküli dugulás-elhárítás 
Mosonmagyaróvár és vonzás-
körzetében. Garanciával! Hét-
végén is! Tel.: 06-30-7496-098

Redőny – reluxa – zsaluzia 
gyári áron eladó, régi redőnyök 
javítását is vállaljuk. Garan-
ciával 16 éve a szolgáltatás-
ban! Felmérés ingyenes! Tel.: 
06-70-380-5241

Ács, tetőfedő, bádogos mun-
kát vállalok, javításokat és 
kisebb munkákat, akár azon-
nali kezdéssel. Akció: csere-
pes lemez felrakás 4500 Ft/
m˛. Nyugdíjasoknak 15% ked-
vezmény! Ingyenes felmérés! 
Tel.: 06-30-572-3118
Festés, kőműves munka, laká-
sok külső-belső felújítása, bur-
kolást, szigetelést, térköve-
zést vállalok rövid határidővel, 
garanciával! Kis munka is mun-
ka!  Tel.: 06-70-615-3039, kis-
munkaismunka@.hu 

Villanyszerelést vállalok! 
Lakások, épületek szerelését, 
kisebb átalakításokat. Tel.: 
06-30-223-8865

EGYÉB
RAKLAPFELVÁSÁRLÁS! Tel.: 
06-30-594-6226
BOLHAPIAC – Használtcikk 
kereskedés a Pártok Háza 
alatt. Bútorok, műszaki cikkek, 
kerékpárok, régiségek adás-vé-
tele. Nyitva: CS,P,Sz: 9-17 órá-
ig. Tel.: 06-20-5200-216
Akciós műanyag, hőszigetelt 
bejárati ajtók, 98x208-as mére-
tűek, felül üvegbetéttel, 5 pon-
tos biztonsági zárral, kilinccsel, 
kulcsokkal, fehér színben, job-
bos és balos kivitelben eladók. 
Ár: 59.900 Ft/db. Munkaidőben: 
06-30-610-3850. www.rbfnyi-
laszarokft.hu, Bősárkány, Ady 
Endre u. 13.
Neumann varrógép állvánnyal, 
valamint 100 literes akvárium 
eladó. Érd.: 06-30-913-1313
Ócskavasat, számítógépet, 
könyveket és egyéb holmiját 
ingyen elszállítom! Tel.: 06-20-
916-9800, 06-20-437-4081
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Kisegítő eladót keresek szom-
bati napokra kis üzletbe. Tel.: 
06-30-506-1286

Dunaremetei baromfivágó-
hídra női munkatársat, hen-
test, vagy húsfeldolgozásban 
jártas kollégát, illetve heti 20 
órás bolti eladót felveszünk 
Mosonmagyaróvár és kör-
nyékéről. Az utazást bizto-
sítjuk háztól – házig! Tel.: 
06-30-2042-788
Grande Pizzéria részmun-
kaidős konyhai kisegítőt dél-
utáni munkavégzésre fel-
vesz. Érd.: személyesen vagy 
06-20-247-4323

Mosonmagyaróvári pizzé-
ria diszpécsert felvesz. Érd.: 
06-70-770-1319
Építőiparban jártas szakem-
bert felveszek, hosszútávra! 
Érd.: 06-70-602-3503

Galéria étterembe szakácsot és 
takarítónőt felveszünk. Moson-
magyaróvár, Erkel F. u. 2. Érd.: 
06-70-363-0052

Mosonmagyaróvári büfé-
be főzni tudó eladót felveszek, 
friss nyugdíjas is lehet! Net-
tó 200-220.000 Ft/hó. Érd.: 
06-30-316-7193

A Kis-Duna kávézó munkájá-
ra igényes felszolgáló hölgyet 
keres! Érd. a kávézóban, vagy 
a 06-30-937-2028-as telefo-
non lehet.

Vadkár elhárító kerítések folya-
matos javítására keresek vállal-
kozót, vagy megbízható mun-
kaerőt. Érd.: 06-20-599-7747

Tesco melletti Fornetti és lán-
gossütőbe női munkatársat 
keresünk. Érd.: 06-30-560-
3895, 06-70-330-7023

Tesco melletti Kebap-os-
ba férfi munkatársat kere-
sünk. Érd.: 06-30-560-3895, 
06-70-330-7023

Bódi István ev. Bódi-trans nem-
zetközi fuvarozásban gyakorla-
tot szerzett sofőrt keres furgon-
ra, 8-17 óráig. Érd.: +36-30-
398-1760 vagy info@boditrans.
hu e-mail címen

Raktári munkára keresünk férfi 
munkatársakat (targoncaveze-
tői jogosítvány előny) egy-, ill. 
kétműszakos, 8 órás beosz-
tással (5 napos munkahét, 
kivételes esetekben szomba-
ti munka) mosonmagyaróvári 
munkahelyre. Kereseti lehető-
ség: nettó 1100 Ft/óra. E-mail:  
iroda.instant@gmail.com. Tel.: 
+36-70-430-3244 Silver Kolt Kft.

Gépkocsivezetőt keresünk 
Mosonmagyaróvár – Hegyes-
halom – Mosonszolnok között 
közlekedő 7,5 tonnás autó-
ra. Szükséges kategórián felül 
GKI igazolvány és PAV III. iga-
zolás szükséges! Jelentkezés: 
06-30-3489-713

Pultos kolléganőt felveszünk 
fő- vagy mellékállásba a mária-
kálnoki Pletykafészek Klub étte-
rembe. Érd.: 06-30-939-0579

Kerti kisgépszerelő szakmun-
kást keresünk, munkájára igé-
nyes, megbízható férfi szemé-
lyében Mosonmagyaróváron. 
Érd.: 06-20-330-8490

Gyakorlott, tapasztalt szakács 
munkát keres, külföldi munka is 
érdekel! Érd.: 06-70-293-4549

Fogászati asszisztenst kere-
sünk. Jelentkezni írásban: 
info@hd-dental.net e-mail 
címen lehet.

Szőlőmunkára Ausztriába 
munkatársakat keresek! Érd.: 
06-70-394-2642

Kőműveseket keresünk beje-
lentett munkavégzés, kiemelt 
bérezés! 13. havi bér! Utazás-
térítés! Pályakezdők, fejlődési 
lehetőség! Felszerelés biztosí-
tott! Egész éves munka! Érd.: 
06-30-432-2419

Mosonmagyaróvári vállalko-
zás részmunkaidőben mér-
legképes könyvelőt keres. 
Elvárás: adó, TB, munkaügyi 
ismeretek. SAP ismeret előnyt 
jelent. Érd.: hétfőtől-pénte-
kig, 9-15 óra között a: +36-
96-826-556 telefonszámon.
Családi házam takarításá-
ra megbízható, precíz hölgyet 
keresek. Érd.: 06-20-949-5589

Mosonmagyaróvári zöldség-
boltba 1 fő kisegítő mun-
katársat keresünk, napi 
hajnali 4 órától kb. 8 órá-
ig. Nettó: 1300 Ft/óra. Érd.: 
06-70-258-7408
Mosonmagyaróvári büfé-
be beugrós futárt keresünk! 
Gépkocsit biztosítunk! Tel.: 
06-30-250-6381
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Mosonmagyaróvári D’Corner 
Kebap és Pizza, pizza-készítés-
ben jártas, vagy megtanulásá-
ra hajlandó kollégát/kolleginát 
keres. Érd.: 06-30-217-5317

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

Kőművest, vagy kőműves mun-
kához értő alkalmazottat felve-
szünk. Tel.: 06-20-2216-701

Önállóan dolgozni tudó cső-
szerelőt kiemelkedő jövede-
lemmel hosszútávra felve-
szek. Érd.: 06-30-9277-106, 
06-20-467-8784

Műkörmöst, fodrászt alkal-
mazottként felveszek. Magas 
fix bér! Érd.: 06-30-907-9441

Füvacop Kft. felvételt hirdet 
„B” kategóriás gépkocsiveze-
tő munkakörre, furgonra, nem-
zetközi viszonylatra, mosonma-
gyaróvári telephelyre, heti itthon 
tartózkodással. További részle-
tekért kérem, érdeklődjön: Tel.: 
06-20-543-4443, vagy e-mail: 
vjmondan@gmail.com

Panoráma hotel Mosonma-
gyaróváron keres nyelveket 
beszélő recepcióst. Érdek-
lődni lehet: 06-96-216-167, 
06-70-413-9255

Parkcenterben található 
Non-Stop Nemzeti Dohány-
boltba főállású eladót kere-
sünk! Érdeklődni lehet a: +36-
30-915-0912-es telefon-
számon, jelentkezni pedig a:  
motabakbt@gmail.com e-mail 
címen fényképes önéletrajzzal!

Renommierte Weinbar / Wie-
ner Innenstadt sucht selbstän-
digen Mitarbeiter für Service. 
Vollzeit – 3 Tage Arbeit 4 Tage 
frei! Sprachkenntnisse: Deutsch 
und Englisch, PC-Kenntnisse. 
Bewerbung an: info@villon.at

Homlokzatszigetelésben jár-
tas szakembert és segéd-
munkást keresünk hosszútáv-
ra. Azonnali kezdéssel! Érd.: 
06-20-576-5156

Iskola takarítására állandó dél-
utános beosztással munkatár-
sakat keresünk. Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk! Érd.: 
06-20-528-5510

Monarchia kávéház konyhai 
kisegítőt keres. Munkaidő: 7-19 
óráig, órabér: 1200 Ft. Jelent-
kezni lehet: 06-20-247-6950

Csatlakozz csapatunkhoz! 
Fémipari munkakörökbe 
keresünk hegesztő, lakatos, 
gépi forgácsoló- CNC-gépke-
zelő, szerszámkészítő, gép-
beállító, darukezelő, nehéz-
gépkezelő és konténere-
ző sofőr dolgozókat Győr és 
Kecskemét környéki munká-
ra. Versenyképes fizetést, jut-
tatásokat, szállást, munkába 
járását, hazautazási támoga-
tás, bérelőleget biztosítunk! 
Jelentkezz most! Tel.: 06-70-
415-9021 (JOBmotive Kft.)
Számítástechnikai szaküz-
let szervizest keres mosonma-
gyaróvári munkahelyre, akár 
pályakezdőt is. „B” kategóriás 
jogosítvány szükséges! Önélet-
rajzot a vmc@vmc-com e-mail 
címre kérjük!

Vasárnapra 8-20 óráig kony-
hai kisegítőt keresek. 15.000 
Ft/nap. Monarchia kávéház. 
Tel.: 06-20-247-6950

Monarchia kávéház pultos fel-
szolgálót keres teljes munka-
időben. Érd.: személyesen az 
üzletben.
Gyere és dolgozz Velünk! 
Bejelentett munkaviszonyt, 
kiemelt bérezést, bérelőle-
get, ingyenes szállást, mun-
kába járást biztosítunk! Beta-
nított dolgozó és targoncás 
ajánlatainkból válogathatsz 
Győr és Kecskemét környé-
kén. Munkavégzési helyek: 
Autoliv, BOS, SMR, SMP, 
Rába. Jelentkezz most! Tel.: 
06-70-639-9920 (JOBmotive 
Kft.)
Mosonmagyaróvári építőipari 
cég, munkájára igényes, meg-
bízható festőt, hőszigetelés-
ben jártas kőművest felvesz. 
Lehet pályakezdő is! Bére-
zés: megegyezés szerint! Érd.: 
06-30-9475-174
Intézménytakarítási állás! 4, 
illetve 6 órában várjuk jelentke-
zését, akár nyugdíjasét is! Érd.: 
06-70-466-1039

Hanság-vendéglő, Mosonud-
var állást kínál felszolgáló, sza-
kács és nyugdíjas hölgy szemé-
lyében konyhai kisegítőt. Tel.: 
személyesen vagy a 06-20-
3121-792-es telefonszámon.

Ambrózia étterem SZA-
KÁCSOT kiemelt bérezés-
sel, rugalmas beosztással, 
valamint konyhai kisegítőt, 
mosogatónőt felvesz. Érd.: 
06-30-9791-506
Pultos kolléganőt keresünk 
jó kereseti lehetőség, rugal-
mas munkaidő beosztás! Érd.: 
06-30-632-6669

Szakképzett, németül beszélő 
eladót, 8 órás bejelentett mun-
kaidőre keresünk. Érd.: Stefán 
Üzletház 06-96/576-025 (9-17 
óráig)
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Mosonmagyaróvári gumi-
szerviz gumiszerelő munka-
társat keres. Autószerelésben 
való jártasság előnyt jelent! 
Tel.: 06-70-331-2647

Hotel Panoráma Mosonmagyaró-
váron szobaasszonyt keres. Érd.: 
06-96-216-167, 06-70-413-9255

Rajkai Tulipános csárdába 
mosogatási, takarítási feladatok 
ellátására konyhai kisegítőt fel-
veszünk. Érd.: 06-30-585-4628

Heti 2 napos munkarenddel 
éjszakai recepcióst keresünk 
Mosonmagyaróvár belvárosi 
Simbad hotelbe! Idegen nyelv 
ismerete szükséges. Érdeklődni 
lehet délelőttönként a: 06-30-
646-2520-as telefonszámon, 
vagy e-mailben: hr@simbad.
hu! www.simbad.hu

Takarítónőt keresünk a Magya-
ros vendéglőbe munkájára igé-
nyes hölgy személyében. Tel.: 
06-30-861-2310

Állandó délelőttös munkabe-
osztással hegyeshalmi Rózsa 
csárdába szobaasszonyt fel-
veszünk. Nyugdíjasok jelent-
kezését is várjuk! Munkába 
járást céges kisbusszal biz-
tosítjuk! Érdeklődni lehet: 
06-30-631-6874

Kertgondozót felveszek heti 
1-2 alkalommal 3-4 órára, 
főleg délelőtti elfoglaltságra. 
Tel.: 06-30-9298-421

Vagyonőröket és portásokat 
keresünk Mosonmagyaróvár 
és környékéről. Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk! Tel.: 
06-20-528-5618

Mosonmagyaróvárra kere-
sünk nővért/ápolónőt, kiemelt 
bérezéssel, teljes munkaidő-
ben! Érd.: +36-20-236-0778 
telefonon, munkanapokon 
9.00-16.00 óráig.

Kőfaragó munkák beépítésé-
ben és szerelésében jártas kol-
légákat keresünk kiemelt fize-
téssel Mosonmagyaróváron. 
Érd.: 06-70-377-8380

Munkaerőt, vagy látszerész 
tanulót mosonmagyaróvári 
optikai üzletbe, számítógépes 
ismeretekkel, német vagy angol 
nyelvtudással felveszünk. Tel.: 
06-30-9-590-138

Kemencés pizzéria csapatbőví-
tés céljából főállású és beugrós 
szakácsot keres, kiemelt bére-
zéssel! Tel.: 06-30-397-0030

A Prestige Ablak Kft. négy órás 
munkaviszonyba keres udvari 
gondnokot. Könnyű fizikai mun-
ka! Érdeklődés telefonon: Ásvá-
nyi Milán +36-20-286-0715

Mosonmagyaróváron a Spar 
parkolójában lévő dohány-
boltba női munkatársat 
keresünk. Önéletrajzokat a  
marnellibt@gmail.com címre 
várjuk! Marnelli Bt.
Csomagolókat keresünk teljes- 
és részmunkaidőben Moson-
magyaróvárról. Pályakezdők 
és nyugdíjasok jelentkezését is 
várjuk. Tel.: 06-20-528-5510

Mosonmagyaróvári hotel 
angolul és németül beszélő 
recepcióst keres. Önéletrajzo-
kat a director@thermal-movar.
hu e-mail címre várjuk!

Mosonmagyaróvári telep-
helyre biztonsági őröket kere-
sünk. iroda.instant@gmail.com,  
Tel.: +36-70-430-3244 Silver 
Kolt Kft.
Vértes-Ker Kft. a Clark tar-
goncák hivatalos disztribú-
tora autószerelő, villamos-
sági szerelő, mezőgazdasá-
gi gépszerelő munkatársakat 
keres Mosonmagyaróvárra. 
Tel.: 06-20-311-7257 Önélet-
rajzokat: andras.meszaros@
vertesker.hu címre kérjük!
Magyaros vendéglő szakkép-
zett, dolgozni tudó és szerető 
szakács kollégát keres. Érd.: 
06-30-300-5626
Mosonmagyaróvári cukrász-
dába munkatársat és beug-
rós futárt keresünk. Tel.: 
06-30-3767-283
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