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Mosonmagyaróváron a Laj-
ta lakóparkban tulajdonos-
tól eladó 2007-es építésű, 
2. emeleti 41 m2-es teraszos 
lakás (1 szoba + nappali). A 
lakáshoz saját tároló és saját 
parkoló is tartozik! Jelenleg 
bérlő lakja, aki maradna is szí-
vesen! Érd.: 06-30-630-7328
2 egymás mellett lévő gáz-
fűtéses kis lakás (iroda) 25, 
34 m2 - eladó, előtte kis kert-
tel, kedvezményes áron. Első-
sorban befektetőknek! Érd.: 
06-20-223-5815
Mosonmagyaróváron 2004-
ben épült 46 m2-es téglala-
kás eladó. Ár: 19,2 MFt. Tel.: 
06-30-413-9346
Első emeleti panellakások 
eladók Mosonmagyaróváron. 
Érd.: 06-30-850-5560
Kormos ltp-en 3. emeleti, 
48 m2-es, 2 szobás panella-
kás eladó. Iá: 19 MFt. Érd.: 
+43-699-18133327 (magyar 
tulajdonos)

INGATLAN
Mosonmagyaróváron Duná-
hoz közeli, csendes utcában, 
zöldövezetben, 970 m2-es 
telken, 20 m2-es garázzsal 
eladó egy 1985-ben épült, 
2 szinten 180 m2-es, 6 szo-
bás, teraszos, erkélyes, dup-
la komfortos családi ház, két 
fajta fűtéssel. Felújítandó álla-
potban. Iá: 33,9 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

SUN lakóparkban, 2016-ban 
épült 8 lakásos társasházban 
eladó egy bruttó 66 m2-es, 
II. emeleti, 2 szoba + ameri-
kai konyhás nappalis, fedett 
teraszos, klimatizált, szin-
te új lakás, gépesített kony-
hával, beépített bútorokkal, 
zárt udvarban, saját parko-
lóval. Iá: 30.900.000 Ft. Érd.: 
06-20-329-6564

Befektetési lehetőség! Dar-
nózselin 5817 m2-es telkesí-
tés előtt álló belterület eladó. 
Érd.: 06-30-495-2365

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
Mosonmagyaróváron tulaj-
donostól eladó 63 m2-es, 3 
szobás első emeleti lakás. 
(Árpád és Bakó utca sarka). 
Tel.: 06-30-608-1726
Eladó házat, lakást, vagy 
telket keresünk Moson-
magyaróvár és környéké-
ről értékesítés céljából. Tel.: 
0036-30-9459-113
Családi ház eladó Moson-
magyaróváron a Gálo-
si Soma utcában. Érd.: 
06-30-913-1313
Jánossomorján 120 m2-es, 
3 szobás, felújításra szoru-
ló családi ház 1000 m2-es 
telekkel eladó. Iá: 23 MFt. 
Érd.: 06-30-835-1960

Mosonmagyaróváron 53 m2 
hasznos alapterületű, telje-
sen felújított, részben búto-
rozott földszinti társashá-
zi téglalakás, saját zártható 
tárolóval, udvari parkolóhely-
lyel eladó. Iá: 19,9 MFt. Érd.: 
+36-30-847-888-3

Új építésű rezsi-nullázó 
4-5 szobás energiatakaré-
kos téglalakások kivitele-
zőtől eladók. Költözés: 1-2 
hónap, 2-3 GYERMEK CSOK 
kompatibilis, 5% ÁFA. Tel.: 
06-30-9397-358
Városközpontban most épü-
lő 4 emeletes, liftes, társas-
házban eladó egy IV. emeleti, 
39 m2-es, 2 szobás, erkélyes 
lakás, saját parkolóval, igény 
esetén garázs is vásárolható. 
Átadás fűtés-készen. Még 5% 
ÁFÁ-val. Ár: 18,35 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

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

Origó lakóparkban, 2018-
ban épült társasházban eladó 
egy földszinti, 59 m2-es, 2 
szoba+nappalis szép lakás, 
beépített, gépesített konyhá-
val, 13 m2-es fedett terasszal, 
saját parkolóval. Ár: 31,9 MFt. 
Érd.: 06-20-329-6564

Közel a Dunához, most épü-
lő 3 lakásos társasházban 
eladó egy földszinti, közvet-
len kertkapcsolatos, 63 m2-es, 
2 szoba+nappalis, egyedi 
gázfűtéses, teraszos lakás. 
Zárt udvarban saját parko-
lóval. Átadás kulcsrakészen 
történik! Ár: 31,0 MFt. Tel.: 
06-20-329-6564

ÁRZUHANÁS! Sürgősen eladó 
egy 1. emeleti panellakás; 2 
szoba-hallos a Károly utcán 
Mosonmagyaróvár városköz-
pontjában, nagyrészt felújított, 
újszerű gépekkel, bútorozot-
tan, megbeszélés szerint. Iá: 
18,7 MFt. Tel.: 06-70-675-
0322, 06-70-672-1025
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Városközpontban eladó 
egy 2. emeleti, 2 szoba-hal-
los, részben felújított panella-
kás, nagyon csendes lépcső-
házban. Azonnal költözhető! 
Ár: 19,5 MFt. Érd.: +36-20-
433-7710 (Ingatlanközvetítők 
kíméljenek!)

Mosonmagyaróváron termál 
közelében (Csillag utca) csalá-
di ház 1000 m2-es telken, az 
udvarban kb. 50 m2-es ven-
dégházzal eladó. Iá: 90 MFt. 
Érd.: 06-20-9465-176

Szántóföld eladó Halá-
szi külterületén. Tel.: 
06-20-346-2080

Mosonmagyaróváron a 
Kórház u. 34. sz. alatt 63 
m2-es lakás eladó. Érd.: 
06-70-430-2110

Mosonmagyaróváron 900 
m2-es telek házzal, nyu-
godt környezetben eladó. Ár: 
megegyezés szerint. Érd.: 
06-30-829-7998

ELADÓ felújítandó 55 m2-es 
ház, 300 m2-es udvarral a 
mosoni piacnál. Iá: 12 MFt. 
Alkuképes! Érd.: 06-70-312-
79-45 (8.00-18.00 óra között!)

Mosonmagyaróváron üzlet-
helyiség a Termál főbejára-
tával szemben kiadó. Kol-
bai Károly út 13. Ár: meg-
egyezés szerint. Érd.: 
06-30-9-366-930

Mosonmagyaróváron 65 
m2-es, 2 szobás nagy nappa-
lis, bútorozott lakás hosszú-
távra bérbe adó. Ár: 120.000 
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. 
Érd.: 06-30-600-8007

Városközponti II. emeleti 2 
szobás, erkélyes téglalakás, 
összkomfortos, gyermekte-
len házaspárnak vagy 1-2 fő 
részére kiadó. Tel.: 06-30-
361-2393, 06-96-213-909

Mosonmagyaróváron, Kor-
mos ltp-en földszinti 2 szo-
bás, részben bútorozott pan-
ellakás kiadó. Kisállat kizárva! 
Érd.: 06-30-834-3355

Mosonmagyaróváron a park 
mellett 1 fő részére kis garzon 
kiadó, Kábeltévé, Wi-fi, gáz-
fűtés. Tel.: 06-30-316-6360

Termel hotelban apartman 
heti, havi, illetve hosszabb 
távra is bérbe adó! Érd.: 
06-30-9973-395

Halásziban, a Révai utcában 
860 m2-es bekerített építési 
telek eladó. Ár: 7,6 MFt. Érd.: 
06-30-856-1505

Mosonmagyaróváron 63 
m2-es, 3 szobás, erké-
lyes 2. emeleti panellakás 
tulajdonostól eladó. Tel.: 
06-70-455-5541

Tulajdonostól eladó Dunaszi-
geten 1 éve épült 150 m2-es 
családi ház, 1200 m2-es füve-
sített telken. Esetleg majoroki 
családi házra cserélhető! Ár: 
45 MFt. Érd.: 06-30-376-3400

Mosonmagyaróváron a 
Károly u. 34. sz. alatt 63 
m2-es lakás eladó. Tel.: 
06-70-430-2110

Magyar utcán 2 szoba össz-
komfortos lakás eladó vagy 
bérelhető, azonnali elfogla-
lással! Iá: megegyezés sze-
rint. Tel.: 06-20-321-3694

Mosonmagyaróvár közked-
velt lakóparkjában tulajdonos-
tól eladó újépítésű, kertkap-
csolatos lakás, 36 m2 lakás + 
33 m2-es kert. Parkolás zárt 
udvarban! Ár: 21,9 MFt. Érd.: 
06-30-630-7328

Mosonmagyaróváron 160 
m2-en kialakított 3 db gar-
zonlakás + 1 üzlethelyiség 
befektetési célra eladó. Iá: 
51,4 MFt. Érd.: 06-30-9574-
673, 06-20-221-9574

Móra ltp-en földszinti, 3 szo-
ba-hallos, erkélyes lakás eladó. 
Iá: 25,9 MFt. Érd.: 06-30-595-
9554, 06-30-757-8597

Mosonmagyaróváron a Lajta 
lakópark mögött 1000 m2-es 
bekerített zárt kert eladó, víz-
part közelében. Ára: 5,2 MFt. 
Érd.: 06-30-856-1505

Mosonmagyaróváron a 
Major Pál utca 37-ben tel-
jesen felújított családi ház 
kulcsrakész állapotban, 500 
m2-es telken eladó. Iá: 39,9 
MFt. Tel.: 06-30-9-366-930

Mosonmagyaróváron új épí-
tésű 70 m2-es családi ház, kis 
kerttel kulcsrakész állapotban 
eladó a park mellett. Iá: 35,9 
MFt. Érd.: 06-30-9-366-930

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

Gyári úton családi ház, telekkel 
eladó. Érd.: 06-20-5941-532

KIADÓ
1 szoba összkomfortos, gáz-
fűtéses kis lakáskiadó 1 
max. 2 nemdohányzó, rend-
szerető személynek. Tel.: 
06-20-223-5815
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
Irodák kiadók Mosonma-
gyaróváron, több méretben, 
zárt udvari parkolókkal. Érd.: 
06-30-4747-116
Mosonmagyaróváron a Witt-
mann Antal parkban, a Pla-
tán lakópark mélygarázsá-
ban autó beállók kiadók! 
Érd.: 06-70-942-2942
Szoba kiadó gázfűtéses 
lakásban 1 nemdohányzó, 
megbízható személynek. Tel.: 
06-20-223-5815
Mosonmagyaróváron a 
sétáló utcában üzlethelyiség 
kiadó. Tel.: 06-30-9-590-138
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Széchenyi ltp-en 2 szo-
ba-hallos, félig bútorozott 
panellakás október elsejétől 
kizárólag hosszútávra kiadó. 
Érd.: 06-30-495-2365
Mosonmagyaróváron 35 
m2-es bútorozott garzon hosz-
szabb távra kiadó. Ár: 80.000 
Ft/hó + rezsi+ 1 hó kaució. 
Érd.: 06-30-835-1960

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

Mosonmagyaróváron, óvári 
belvároshoz közel modern tár-
sasházban csendes 35 m2-es 
bútorozott lakás, zárt parkoló-
val hosszútávra kiadó, igényes, 
csendes életvitelű személy, 
esetleg pár részére. Dohányzás 
és kisállat kizárva! Ár: 100.000 
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. 
Érd.: 06-20-481-6083

M o s o n m a g y a r ó v á r o n 
apartman kiadó 1 fő részé-
re. Kaució szükséges! Érd.: 
06-30-758-5251

Kiserdő-házban garzonla-
kás mélygarázzsal 1, max. 
2 fő részére kiadó. Érd.: 
06-30-9973-395
Mosonmagyaróváron 1,5 
szobás bútorozott, gázfűté-
ses lakás max. 2 fő részére 
hosszútávra kiadó. Ár: 90.000 
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. 
Érd.: 06-30-991-4452

Mosonmagyaróvár központ-
jában garzonlakás hosszútáv-
ra kiadó. Ár: 95.000 Ft/hó + 
rezsi + 2 havi kaució. Érd.: 
06-30-400-1465

Mosonmagyaróváron a 
Mosonyi Mihály utcában, 
az Origó lakópark mély-
garázsában autóbeállók 
és tárolók kiadók! Érd.: 
06-70-942-2942
Mosonmagyaróváron 2 
szobás panellakás kiadó. Ár: 
100.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó 
kaució. Érd.: 06-30-9933-424

Mosonmagyaróváron új 
építésű társasházban 33 
m2-es garzonlakás kiadó. Ár: 
105.000 Ft/hó + rezsi. Tel.: 
06-20-478-5874

Mosonmagyaróváron 2 szo-
bás lakás kiadó. Ár: 100.000 
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. 
Érd.: 06-30-285-5389

Kiserdő házban garzonla-
kás mélygarázzsal 1, max. 
2 főnek bérbe adó. Érd.: 
06-30-9973-395
30 m2-es külön-bejáratú gar-
zon, teljesen felszerelt azonnal 
költözhetően kiadó Mosonma-
gyaróváron 1-2 fő részére. Ár: 
90.000 Ft/hó fűtéssel, + vil-
lany + víz. Érd.: 06-30-9574-
673, 06-20-221-9574

Szoba kiadó Hegyeshalom-
ban, kulturált környezet-
ben, magára és környeze-
tére igényes férfinek. Tel.: 
06-20-358-6326
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Apró Kádfényezés beépített álla-
potban, garanciával! Érd.: 
06-20-92-62-060

Ács, tetőfedő, bádogos mun-
kákat vállalok Lindab lemez-
zel, cserepes lemezzel és 
Tondach cseréppel. Régi tető 
felújítása, lapos-tető szigete-
lés. Számlaképesen: Mátyás 
Európa Hu Kft. Tel.: +36-30-
377-1758, +36-70-219-9107
Akciósan októberben, 
novemberben ács- és tető-
fedő, bádogos munkát, pala-
tető-bontást, felújítást válla-
lok! Saját anyagból dolgozunk. 
(réz, alu, lindab, bramac). Tel.: 
+36-70-235-6468
Alpin technikával történő leda-
rabolást, döntést, visszavágást 
vállalunk veszélyes, nagyra 
nőtt, rossz helyen lévő fák/
cserjék esetében. Ne várjon, 
míg kárt okoz! Hívjon bizalom-
mal! Tel.: +36-30-997-0834
Lakások, pincék ürítését, 
takarítását, lomtalanítást vál-
lalnék, megegyezés szerint. 
Tel.: 06-70-675-0654
Burkolások, válaszfala-
zások és gipszkartonozá-
sok vállalása! Ruzsa László 
06-20-994-9421
Gyermekfelügyeletet és idő-
sek látogatását vállalom. Érd.: 
06-30-333-5774
Szobafestést, mázolást, 
tapétázást vállalok. Minő-
ség, kedvező áron! Tel.: 
06-30-234-8598

Dugulás elhárítás, bontás nél-
kül! Minőségi munka garan-
ciával! Tel.: 06-20-426-0222 
Hétvégén is!
Vízvezeték – központi 
fűtésszerelést, javítást vállalok 
Mosonmagyaróvár és környé-
kén. Tel.: 06-20-4879-377
Fordítás, tolmácsolás, vala-
mint ANGOL nyelvórák, fel-
készítés nyelvvizsgára, 30 
éves tapasztalattal! Tel.: 
+36-20-926-7174
Veszélyes helyen lévő fák 
kivágását vállaljuk! Épületek 
közé nőtt, megdőlt fák biz-
tonságos kivágását és galy-
lyazását vállaljuk. Zöldhulla-
dék elszállítást vállalunk. Hív-
jon bizalommal, akár hétvégén 
is! Tel.: 06-20-3254-252
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

JÁRMŰ
Utánfutó bérelhető Moson-
magyaróváron! 3500 Ft/
nap, szombat, vasárnap 
is! Tel.: 06-70-394-8852, 
96/821-173

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

Ten II.trailer típusú könnyü 
pótkocsi ( utánfutó) 1 éves ,új 
állapotban eladó.150x200 as 
.Érd:06/30/520-2396

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

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

SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, szalag-
függönyök, napellenzők, szú-
nyoghálók, harmonikaajtók, 
stb. kedvezménnyel, garanci-
ával, rövid határidővel moson-
magyaróvári szakembertől. 
Párkányok, zsaluziák! Kérjen 
ingyenes árajánlatot! Vidé-
ken 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
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
Lassú a számítógépe/lap-
topja? Nem indul? Lefagy? 
Papíron gyors az internet, 
WI-FI-n mégis lassú? Nem 
megy a WIFI az egész lakás-
ban? Vírusos a gép? Megol-
dom! Hívjon akár hétvégén is! 
Tel.: 06-30-526-1558
GAZDABOLT – moso-
ni piacnál. Moson-Kert 
Kft. – Mosonmagyaró-
vár, Ostermayer u. 08. Tel.: 
+36-20-3258-606
Bádogos munkák, tetőfe-
dés, palatetők bontás nélküli 
átfedése cserepes lemezzel, 
lapos-tető szigetelés, tetőmo-
sás, kúpcserepek malterozá-
sa, kémények átrakása, beá-
zások elhárítása. Tel.: 06-70-
663-7327, www.tetobau.hu

Villanyszerelés! Csengő javí-
tástól villamos felújításig szá-
míthat rám! Szabó János, Tel.: 
06-30-99-300-48
REDŐNYJÁRAT indul hét-
végenként Mosonmagyaró-
várra és környékére! Redő-
nyök, szúnyoghálók 10 – 20 
% engedménnyel! Hőszige-
telt alumínium redőnyök, relu-
xák, 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, 
06-30-204-0-205, www.heri-
csredony.hu
Expressz dugulás elhárítás! 
Bontás nélküli dugulás elhárítás 
Mosonmagyaróvár és vonzás-
körzetében. Garanciával! Hét-
végén is! Tel.: 06-30-7496-098
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Rossz mosógépét, villany- és 
gáztűzhelyét ingyen elszál-
lítom Mosonmagyaróváron 
belül. Költöztetést is vállalok! 
Tel.: 06-30-9-478-414

Műanyag különböző mére-
tű raklap újszerű állapotban 
eladó, 2500Ft- 3500 Ft-ig 
darabja. Tel.: 06-70-3815-499

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

Gázpalack eladó: 3 db 25 lite-
res PB; 4 db 3,5 literes Turista. 
Tel.: 06-20-368-8078

Hagyatékot, bútorokat, 
lakás-kiegészítőket, tol-
lat 30.000 Ft-ig a pincétől 
a padlásig vásárolok! Érd.: 
06-20-804-2771

Foxterrier, Jagdterri-
er 2 hónapos kiskutyák,  
egy 8 hónapos Foxter-
rier szuka eladó. Érd.:  
06-20-468-7424

Kapu alatti akciós vásár 
Mosonmagyaróvár, Magyar 
utca 6. szám alatt szombaton 
9.00-14.00 óráig! Porcelánok, 
üvegek, képek, bútorok, köny-
vek és egyéb régiségek!

Bőrös félsertés ren-
delhető 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

50%-os nyári cipők, 20%-
os kerékpár kedvezmények, 
könyvek 50 Ft/db áron. DVD 
szintén. Tel.: 06-30-607-3065

Egyedi, néhány éve készült 
bútorok, könyvszekrény, ala-
csony szekrény, komód, kana-
pé, asztal, jelképes összegért 
elvihetők. Tel.: 06-30-240-
3979 Mosonmagyaróvár

Fuvart vállalok ponyvás teher-
autóval belföldön 2,5 tonná-
ig. Gyors, pontos, megbízható! 
Érd.: 06-30-911-6573

Asztalos munkák, kony-
ha és beépített szekrény, 
ajtó, ablak, lépcsők, tera-
szok készítését vállalom. Tel.: 
06-30-329-9269

Tóth Kárpittisztítás! Autó-
kárpit, bútorkárpit, ülőgarni-
túrák, fotelek, székek, pad-
lószőnyegek tisztítása. Tel.: 
06-70-630-8245

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

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

Kisebb kőműves mun-
kákat vállalunk! Tel.: 
06-30-274-3864

Korrepetálást vállalok! Érd.: 
06-70-245-8690

Rövid határidővel vállalunk 
kőműves munkákat, felújítást, 
festést, gipszkarton szerelést, 
parkettázást. Tel.: 06-20-241-
8353, 06-20-506-0617

Kis teherfuvarozást vállalok 
billenőplatós kisteherautó-
val. Kavics, homok, murva, 
építőanyag, tüzelőanyag stb. 
Cégeknek és magánszemé-
lyeknek egyaránt! Számlaké-
pes! Érd.: +36-30-598-4388
Mini markolóval földmun-
kát vállalok! Alapásás, 
tükörkiszedés, csatorná-
zás, fakidöntés…..stb. Tel.: 
06-30-4466-323

Cserépkályhák átrakása, 
tisztítása, javítása. Kellei Kor-
nél. Tel.: 06-20-3406-640

Vízvezeték és fűtésszere-
lést vállalok Mosonmagyaró-
vár 40 km-es körzetében. Tel.: 
06-30-402-3116

SZ &M Nail-lak Kézápo-
lás, műkörömépítés nálam, 
neked megfelelő időpont-
ban. Nyitva telefonos egyez-
tetés szerint, kedvezményes 
áron. Tel.: +36-30-583-0872 
a nap bármely szakában, 
vagy Facebook-on Sz &amp; 
M Nail-lak oldalon.
Fakivágás! Fakuglizás! 
Hasogatás, Bozótirtás, fű 
és sövénynyírás, elhanya-
golt kertek, udvarok rendbe-
tétele, zöldhulladék elszál-
lítása. Hétvégén is! Érd.: 
06-20-328-4057

Őszi bőrmegújító, ultrahan-
gos kozmetikai arckezelés 
az otthonában! Már az első 
alkalommal látható, érezhető 
hatással! Kocsis Eszter, Tel.: 
06-30-829-2883

EGYÉB
RAKLAPFELVÁSÁRLÁS! Tel.: 
06-30-594-6226

BOLHAPIAC – Használt-
cikk kereskedés a Pártok 
Háza alatt. Bútorok, műsza-
ki cikkek, kerékpárok, régi-
ségek adás-vétele. Nyitva: 
CS,P,Sz: 9-17 óráig. Tel.: 
06-20-5200-216

Új, építkezésből megmaradt 
és bontott nyílászárók nagy 
választékban 600 db-os rak-
tárkészletről azonnal vihetők! 
www.hasznaltablak.hu

Akciós műanyag, hőszige-
telt bejárati ajtók, 98x208-as 
méretűek, felül üvegbetéttel, 
5 pontos biztonsági zárral, 
kilinccsel, kulcsokkal, fehér 
színben, jobbos és balos kivi-
telben eladók. Ár: 59.900 Ft/
db. Munkaidőben: 06-30-
610-3850. www.rbfnyilasza-
rokft.hu, Bősárkány, Ady End-
re u. 13.

Akciós üveges, fa bejárati 
ajtók hőszigetelt üveggel, záró 
gumitömítéssel, kilinccsel, 
kulcsokkal, 98x208-as méret 
(egyszárnyas kivitel) 69.900 
Ft/db, valamint 138x208-as 
(kétszárnyas kivitel) 99.900 
Ft/db. Munkaidőben: 06-30-
610-3850, www.rbfnyilasza-
rokft.hu, Bősárkány, Ady End-
re u. 13.

Garázskapu, bukó rendszerű, 
NOVUM márkájú, fehér szín-
ben, vadonatújan, 1 év garan-
ciával, 240x200-as, 240x210-
es és 250x200-as méretben, 
79.900 Ft/db. Munkaidőben: 
06-30-610-3850, www.rbf-
nyilaszarokft.hu, Bősárkány, 
Ady Endre u. 13.

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

Eladó csónak, csónakmotor és 
egy jó állapotban lévő Simson 
motor. Tel.: 06-20-523-6023
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Kis-Duna kávézóba munká-
jára igényes felszolgálót kere-
sünk. Tel.: 06-30-9372-028

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

Erdészeti vállalkozás faki-
termelési munkához, őszi-té-
li, egész évi munkára motor-
fűrész kezelőt felvesz. Tel.: 
06-30-481-4321 (16.00 óra 
után)

Takarítónőt keresünk csalá-
di házhoz heti 1-2 alkalom-
ra. Jelentkezés: 16 óra után 
06-20-357-2527

Csatlakozz csapatunkhoz! 
Fémipari munkakörökbe 
keresünk hegesztő, lakatos, 
gépi forgácsoló- CNC-gép-
kezelő, szerszámkészí-
tő, gépbeállító, darukeze-
lő, nehézgépkezelő és kon-
ténerező sofőr dolgozókat 
Győr és Kecskemét környé-
ki munkára. Versenyképes 
fizetést, juttatásokat, szál-
lást, munkába járását, haza-
utazási támogatás, bérelőle-
get biztosítunk! Jelentkezz 
most! Tel.: 06-70-415-9021 
(JOBmotive Kft.)
Kertépítő cég állandó mun-
kára munkatársat keres. 
Jogosítvány előny! Érd.: 
06-20-335-9177

Mosonmagyaróvári fodrá-
szatba alkalmazottat kere-
sünk. Érd.: 06-30-214-4001

Mosonmagyaróvári fogá-
szat részmunkaidős takarító 
hölgyet keres a reggeli vagy 
a késő délutáni órákra. Mun-
kaidő kéthetente hétfőtől pén-
tekig. Jelentkezés telefonon: 
06-96/566-42

Mosonmagyaróvári élel-
miszerboltba reggel 05.00-
09.00 óráig kisegítőt felve-
szünk. Tel.: 06-30-226-2326

Mosonmagyaróvári élelmi-
szerbolt szakképzett női eladót 
felvesz. Tel.: 06-30-226-2326

Gyorsétterembe mun-
katársat keresünk. Tel.: 
06-30-3767-283

Háztartásom karbantartá-
sára fiatal, csinos nőt kere-
sek, középkorú férfi. Tel.: 
06-70-511-3399

Ponyvás furgonra, nyerges 
vontatóra fix nemzetközi kör-
munkákra gépkocsivezetőt 
keresek. Nyergesre GKI szük-
séges! Érd.: 06-20-334-7563

Bokréta kerámia létszámbő-
vítés miatt jó kézügyességgel 
rendelkező munkatársakat 
keres. Ha szeretsz szép dol-
gokat alkotni, gyorsan tanulsz, 
igényes vagy a munkádra és 
tudsz csapatban, valamint 
önállóan dolgozni jelentkezz! 
A betanulás után a munkaidő 
rugalmas. Fizetés teljesít-
ményarányos, így csak tőled 
függ, mennyit keresel. Jelent-
kezés és bővebb információ: 
Bősárkány, Szűcsné Kovács 
Mária 06-30-359-1996

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

Gyermekétkeztetésre egy-
műszakos munkarendbe 
konyhai kisegítőt, szakácsot 
felveszünk. Érd.: 06-20-274-
6099 (munkanapokon!)

Dunaremetei baromfivágóhíd 
női munkatársat, illetve hen-
tes, húsfeldolgozásban jár-
tas kollégát keres. Munká-
ba járás Mosonmagyaróvár 
és környékéről háztól-házig. 
Tel.: 06-30-2042-788, 06-30-
650-1101 Nagy István EV.
Szobafestőt, gipszkartono-
zót, segédmunkást azonna-
li kezdéssel felveszek. Tel.: 
06-30-262-2008

Fogászat keres front-offi-
ce munkatársat részmun-
kaidőben, felsőfokú vég-
zettséggel, angol nyelvtu-
dással. Német nyelvtudás 
előny. A fényképes önélet-
rajzot a movar.fogaszat.
recepcios@gmail.com cím-
re kérjük elküldeni.
Signora szépségszalon-
ba pedikűrös alkalmazottat 
keresünk, jó kereseti lehe-
tőség, vendégkör biztosí-
tott! Beugrós is érdekel! Érd.: 
06-70-417-9908
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Igényes takarítónőt keresek 
heti 2-3 alkalomra, vasa-
lásra is, Mosonmagyaró-
váron családi háznál. Tel.: 
06-20-562-2682

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

Trafikba Mosonmagyaróvá-
ron hosszútávra bolti eladót 
felveszünk. Fényképes önélet-
rajzot az alábbi címre kérünk: 
ovartabak@gmail.com

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

Felszolgálót/felszolgáló-
nőt keresünk mosonma-
gyaróvári étterembe. Tel.: 
+36-30-226-2749

Kimlén vállalkozás kiemelt 
bérezéssel munkatársakat 
keres. Élelmiszerbolti eladó, 
dohánybolti eladó, pultos-fel-
szolgáló munkakörökben. 
Érd.: 06-30-354-2943

Béres Gumi Kft. (Mosonma-
gyaróvár, Gabonarakpart 4-6.) 
férfi munkatársat keres fizi-
kai munkára. Magas kerese-
ti lehetőség (300.000 Ft/hó). 
Fényképes önéletrajzokat a 
beresgumi@beresgumi.hu 
e-mail címre várjuk!

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

Automa árufeltöltő/szervizes 
munkakörbe keressük kollé-
gánkat. Feladatok: - kávé-, 
üdítő-, snackautomaták áru-
feltöltése, karbantartó mun-
kálatok elvégzése. Elvárá-
sok: - minimum középfokú 
végzettség, - önálló, igényes 
munkavégzés, - „B” kategó-
riás jogosítvány. Munkavég-
zés helye: Mosonmagyaróvár. 
Várjuk jelentkezésed fényké-
pes önéletrajzzal az aláb-
bi elérhetőségen: E-mail:  
bedoviola.hofferkft@gmail.com

Pultos kolléganőt keresünk 
mellék vagy főállásba. Br. 
1200 Ft-os órabér + borra-
való. Diákok jelentkezését is 
várjuk! Érd.: 06-30-632-6669

Mosonmagyaróvári gumi-
szerviz gumiszerelő mun-
katársat keres. Autószere-
lésben való jártasság előnyt 
jelent! Tel.: 06-70-331-2647

Iskolatakarításra, délutános 
6 órás műszakba, hétköznapi 
munkavégzésre munkatársa-
kat keresünk Halásziban. Érd.: 
06-30-834-2202 Carpex Kft.
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Karbantartói munkakör-
be keresünk munkatár-
sat fő munkaidőben, fize-
tés; nettó 165.000 Ft. Érd.: 
06-30-9463-364
Mosonmagyaróvári Futu-
ra Élményközpontba pénz-
táros munkatársat kere-
sünk. Minimum középfo-
kú végzettség szükséges. 
Jelentkezni önéletrajzzal az 
alábbi e-mail címen lehet:  
meszlenyi@futuramoson.hu
Építőiparban jártas szakem-
bert felveszek hosszú távra. 
Érd.: 06-70-602-3503
Szépségszalonban koz-
metikusnak, masszőr-
nek, manikűr-műkörmös-
nek, pedikűrösnek helyi-
ség kiadó, ugyanitt fodrászt 
alkalmazottat keresek. Érd.: 
06-30-203-4169
Fodrász és műkörmös alkal-
mazottat felveszünk. Fix fize-
tés! Érd.: 06-30-907-4441

Matematika-fizika tanárt 
keresek 16 éves közép-
iskolás fiam mellé. Tel.: 
06-30-9-590-138

Mosoni piacon működő lángos-
sütő, büfébe konyhai kisegítőt 
keresek piacnapokon (csütörtök, 
szombat). Érd.: 06-20-436-6484

Szobaasszonyt keresünk 
mosonmagyaróvári szállodába 
rész- vagy teljes munkaidő-
ben. Tel.: +36-30-277-1184

BIXI-TRANS KFT. felvétel-
re keres nemzetközi gépko-
csivezetőt ponyvás furgonra. 
Minden hétvége itthon! Fel-
tétel: „B” kategóriás jogo-
sítvány. Gyakorlat előny, de 
nem feltétel. Jelentkezés: 
személyesen Mosonmagya-
róvár, Szent István király u. 
94. fsz. 3. alatt, illetve telefo-
non: 06-20-576-1100, hétfő-
től péntekig 8-tól 16.30 óráig.
Monaco Szaniter KFT. mun-
katársakat keres lakatos, 
hegesztő, illetve légtechni-
kai szerelő munkakörökben. 
Munkavégzés helye Auszt-
riában, Bécs mellett, illet-
ve a közeljövőben Auszt-
ria, Németország, Szlovákia 
területein. Érd.: Varga Dávid: 
+36-70-630-3931

Mosonmagyaróvári pizzéria 
diszpécser és futár kollégát 
azonnali kezdéssel felvesz. 
Tel.: 06-70-770-1319
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