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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
Gols – kb. 100 m2-es szép 
lakóház csendes mellékutcá-
ban eladó. Ár: 350.000.- Euró. 
Érd.: 96/216-687
Várbalog – exkluzív parasz-
tudvar nyugodt környéken 
eladó. Ár: 255.000 Euró. Érd.: 
96/219-419
Dunasziget- kb. 7560 m2-es 
építési telek nyugodt zöl-
dövezetben, víz közelében 
eladó. Ár: 10.- Euró/m2. Érd.: 
96/216-687
Belvárosi, téglaépítésű 64 
m2-es lakás tulajdonos-
tól eladó. Ár: 25,4 MFt. Érd.: 
06-20-22-999-22

INGATLAN
Jánossomorja – kb. 70 m2-es 
lakóház gondozott kerttel 
eladó. Ár: 69.000.- Euró. Érd.: 
96/216-687

Jánossomorja – kb. 100 
m2-es lakóház meden-
cével saroktelken eladó. 
Ár: 99.000.- Euró Érd.: 
96/216-687

Lipót – üdülőház a termálfürdő 
közelében eladó. Ár: 32.000.- 
Euró. Érd.: 96/219-419

Dunasziget – kb. 19.667 
m2-es, 7 parcella építési 
telek víz közelében eladó. Ár: 
5.- Euró/m2. Érd.: 96/216-687

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

Mosonban a Futurával szem-
ben 47 m2-es felújított, szi-
getelt lakás (utcára néző) 
tulajdonostól eladó. Érd.: 
06-30-374-7357

Jánossomorja kb. 3392 
m2-es építési telek a központ-
ban eladó. Ár: 16.000.000.- 
Ft. Érd.: 96/216-687

Mosonmagyaróvár – kb. 73 
m0178-es lakóház sarok-
telken a központban eladó. 
Ár: 120.000.- Euró. Érd.: 
96/219-419

Dunasziget – kb. 10.387 
m2j-es építési telek az egyik 
dunai holtág mellett eladó. 
Ár: 72.709.- Euró. Érd.: 
96/219-419

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

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

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

Eladásra kínálunk egy 2 szo-
ba-nappalis 47,53 m2-es 
lakást 10 m2-es üvegterasz-
szal, ami a most épülő tár-
sasház első emeletén talál-
ható. Iskola, óvoda, bevásár-
lóközpont a közelben! Érd.: 
06-20-553-7213
Mosonmagyaróvár – kb. 128 
m2-es szép lakóház nyugodt 
környéken, a centrum közelé-
ben eladó. Ár: 160.000.- Euró. 
Érd.: 96/216-687
Várbalog – kb. 120 m2-es 
lakóház nagy telekkel eladó. 
Ár: 130.000.- Euró. 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. 450 m2-es 
építési telek üdülőövezet-
ben, víz közelében eladó. 
Ár: 14.000.- Euró. Érd.: 
96/216-687

10 lakásos társasház első 
emeletén eladásra kínálunk 
egy 47,53 m2-es lakást, 10 
m2-es terasszal, ami 2 szo-
bást és egy nappalit tartal-
maz. Tel.: 06-20-552-8312
Mosonmagyaróváron 756 
m2-es saroktelken társas-
ház építésére alkalmas, fel-
újításra szoruló összkomfor-
tos családi ház garázs mellé-
képülettel eladó. Iá: 24 MFt. 
Tel.: 06-30-7366-908
Ásványráró – kb. 1270 m2-es 
építési telek nyugodt, faluszéli 
környezetben a Duna közelé-
ben eladó. Ár: 12.000.- Euró. 
Érd.: 96/219-419
Mosonmagyaróvár külte-
rület – összesen kb. 142 ha 
mezőgazdasági terület KFT.-
vel eladó. Ár: érdeklődéskor! 
Érd.: 96/216-687
Mosonmagyaróvár közelé-
ben – kb. 16 ha vízterületű 
halastó eladó. Ár: 700.000.- 
Euró. Érd.: 96/219-419
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Mosonmagyaróvár bel-
városában bútorozott, 
vagy bútorozatlan lakás 
kiadó 1-2 fő részére. Érd.: 
06-30-562-4753

Mediterrán lakópark mély-
garázsában 16 m2-es zárt 
garázs hosszútávra kiadó. Ár: 
25.000 Ft/hó + 2 hó kaució. 
Tel.: +36-20-378-7071

Kiadó Mosonmagyaróvár 
Erzsébet téri 81 m2-es búto-
rozatlan lakás. Egyedi fűtés-
sel, mélygarázsban kocsi 
beállóval. Érdeklődni: +36 
20/407-9411

Külön-bejáratú 1 szoba 
összkomfortos lakás kiadó 
Mosonban. Ár: 80.000 Ft/hó 
+ rezsi + 1 hó kaució. Tel.: 
96/211-816

Garázs kiadó a Hubertusz 
utcában a Family lakópark-
ban. Érd.: 06-30-309-3088

Halászi úti ltp-en 160 m2-es 
családi ház, dupla garázs, 
rendezett kerttel hossz táv-
ra kiadó. Ár: 940.- Euró/
hó + rezsi + 2 hó kau-
ció. Kisállat hozható! Érd.: 
06-70-9469-069

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, parkoló-
val. Jelent készültségi fok cca: 
50%-os. Ár: 32,5 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron a Rad-
nóti utcában 76 m2-es, 3 szo-
bás, 3. emeleti téglalakás 
eladó. Gázfűtéssel, két klímá-
val, saját tárolóval. Igény ese-
tén garázzsal is megvásárol-
ható! Iá: 25.990.000 Ft. Érd.: 
06-70-7753-174
Mosonmagyaróváron 740 
m2-es telken 100 m2-es csalá-
di ház eladó. A ház felújításra 
szorul, a telek 2 utcafrontos, 
garázs és gazdasági épület 
található. Iá: 20,5 MFt. Érd.: 
06-96-218-604 (H-P: 17-20 
óra között)
Hegyeshalomban 2000 
m2-es bekerített, részben 
közművesített, ipari beru-
házásra is alkalmas építési 
telek eladó. Iá: 12 MFt. Érd.: 
06-30-268-6464

max. 4 fős családnak. Ár: 
110.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó 
kaució. Érd.: 06-30-2379-335

Mosonudvaron 2 szoba-nap-
palis, teljesen bútorozott, kli-
matizált lakás, zárt udvar-
ban hosszútávra kiadó. Tel: 
06-30-479-8346

Mosonmagyaróvár belvárosi 
50 m2-es garzonlakás, önál-
ló gáz- és villanyórával, kert-
kapcsolattal, leinformálha-
tó 1-2 fő részére kiadó. Tel.: 
+36-30-9-459-113

Mosonmagyaróváron csalá-
di házban bútorozott szoba 1 
fő részére kiadó. Ár: 60.000 Ft 
rezsivel együtt + 1 hó kaució. 
Érd.: 06-70-261-5741

Mosonmagyaróvár városköz-
pontjában bútorozott, erkélyes 
panellakásba lakótársat kere-
sek. Érd.: +36-30-169-2238

Mosonmagyaróváron 35 
m2-es bútorozott, összkomfor-
tos lakás kiadó. Ár: 55.000 Ft/
hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 
06-30-908-9307

A Malomszeren 40 m2-es 
üzlethelyiség kiadó. Tel.: 
06-30-3613-612

Halásziban családi ház a falu-
központjában, tulajdonostól 
eladó. Tel.: 06-20-346-2080

Azonnal költözhető! Újon-
nan kialakított 2 lakásos 
társasházban 57 m2-es, 
illetve 52 m2-es, 3 szobás, 
teraszos lakások kulcs-
ra-készen eladók! Mindkét 
lakáshoz 250 m2-es telekhá-
nyad tartozik. Ár: 30,5 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

Mosonban a Fő út mellett 
1696 m2-es közművesített 
ipari terület, családi házzal 
eladó. Tel.: 06-20-259-5255

Mofém-telepen téglaépítésű 
41 m2-es lakás tulajdonos-
tól eladó. Ár: 14,9 MFt. Érd.: 
06-20-22-999-22

2 egymás mellett lévő gázfű-
téses lakás/iroda, kis-kerttel 
eladó a Halászi ltp-en. Tel.: 
06-20-223-5815

Mosonszentmiklóson 651 
m2-es saroktelken 100 m2-es 
vegyes falazatú, felújításra 
szoruló családi ház eladó. Ár: 
10 MFt. Érd.: 06-20-237-6768
Feketeerdőn 2004-ben épült 
könnyűszerkezetes családi 
ház, melléképülettel eladó. 
Tel.: 06-70-229-8134
Megvételre keres cégünk 
kisebb alapterületű üzlet vagy 
irodahelyiséget Mosonmagya-
róváron. Érd.: 06-20-296-8979
Mosonmagyaróváron 445 
m2-es telken 75 m2-es, 3 szo-
bás, teraszos családi ház leköt-
hető. Átadás kulcsra-készen 
idén decemberben, jelenle-
gi készültség cca: 40%-os. Ár: 
41,0 MFt. Érd.: 06-20-329-6564
Garázst vásárolnék! Moson-
magyaróvár, városközpont 
előny! Érd.: 06-30-937-5247
Mosonmagyaróvár4on 990 
m2-es telkek házzal együtt 
eladó. Ár: megegyezés sze-
rint. Érd.: 06-30-829-7998 
(18.00-20.00 óra között.)

KIADÓ
Óvár belvárosi 65 m2-es, 
egyedi gázfűtéses lakás kiadó 
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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

Kiadó Mosonmagyaróváron 
a SUN-ban modern 38 m2-es 
lakás (nappali + 1 szoba), 
max. 2 fő részére. Ár: 110.000 
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. 
Érd.: 06-70-247-6660

Mosoni városrészen teljesen 
berendezett lakás hosszútávra 
kiadó, max. 2 fő részére. Tel.: 
06-30-9-947-262

22 m2-es garázs Mosonma-
gyaróváron a Fuvaros utcá-
ban, zárt udvarban kiadó. Tel.: 
06-70-229-8134

Halásziban 70 m2-es családi 
ház 1 pár részére hosszútávra 
kiadó. Tel.: 06-70-554-0628

Egyetem közelében diákok-
nak apartman kiadó. Tel.: 
06-70-779-6726

Másfél szobás lakás  
kiadó a Kiserdő házban 
max. 2 nemdohányzó, rend-
szerető személynek. Érd.: 
06-20-223-5815

Szoba kiadó gázfűtéses lakás-
ban 1 nemdohányzó, megbíz-
ható személynek kisállat nél-
kül. Tel.: 06-20-223-5815

Halászin 100 m2-es csa-
ládi ház kiadó. Érd.: 
06-30-356-7443

Azonnal beköltözhető 71 
m2-es lakás Magyar utcán 
igényes bérlőnek kiadó. 
Részletkérdések megbe-
szélése a helyszínen. Tel.: 
06-20-321-3694

Kiadó Mosonmagyaróvár, 
Erzsébet téri 81 m2-es bútoro-
zatlan lakás. Egyedi fűtéssel, 
mélygarázsban kocsi beálló-
val. Érd.: +36-20-407-9411

Mosonmagyaróváron, a 
Magyar utcán 35 m2-es 
üzlethelyiség + kiszolgá-
ló helyiségekkel kiadó. Tel.: 
06-30-500-7115

Mosonmagyaróvár – kb. 
49 m2-es exkluzív lakás, 
kis-kerttel kiadó. Bérleti díj: 
320.- Euró + közös költség 
+ villany + fűtés + víz. Érd.: 
96/216-687

Mosonmagyaróváron 
2-3-4 fős felszerelt szo-
bák kiadók, 28 főig. Tel.: 
06-70-249-3626

Máriakálnokon 200 m2-es 
zárt helyiség raktárnak, vagy 
egyéb célra kiadó. Szociá-
lis helyiségekkel rendelke-
zik! Ár: 150.000 Ft/hó. Érd.: 
06-30-600-8007

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
Máriakálnokon 12000 m2-es 
8 boxos istálló (tanya) bérbe 
adó. Ár: 200.000 Ft/hó. Tel.: 
06-30-600-8007

Mosonmagyaróváron az 
Origó lakópark mélyga-
rázsában autó beállók 
és tárolók kiadók. Érd.: 
06-70-942-2942
Albérletet keres bútorozot-
tan 1 pár benti tiszta cicával 
Mosonmagyaróváron. Tel.: 
06-20-4333-654

Egy- és kétszemélyes igénye-
sen felújított és berendezett 
szobák hosszútávra kiadók. 
Csendes, nyugodt környezet, 
a várostól 1,5 km-re. Zárt 
parkoló, a kapuban buszme-
gálló, bicikliút a városig, illet-
ve Rajkáig. Mosási- és főzé-
si lehetőség! A szobában: 
zuhany, wc, tv, internet! Érd.: 
06-70-935-60-40

Mosonmagyaróváron a Witt-
mann Antal parkban a Pla-
tán társasház mélygaráz-
sában autóbeállók kiadók. 
Tel.: 06-70-942-2942
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

Kiadó: 2 ágyas, teljesen 
berendezett szobák különál-
ló épületben, zárt udvari par-
kolás! Tel.: 06-30-9018-457
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Apró Lakások, pincék ürítését, 
takarítását, lomtalanítást vál-
lalnék, megegyezés szerint. 
Tel.: 06-70-675-0654

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
Tóth kárpittisztítás! Autó-
kárpit, bútorkárpit, ülőgarni-
túrák, fotelek, székek, pad-
lószőnyegek tisztítása! Tel.: 
06-70-630-8245
Redőnyök, napellenzők, 
árnyékolók, szúnyoghá-
lók engedménnyel. Redő-
nyök, szúnyoghálók javítása: 
96/245-064
Épületek Energetikai Tanú-
sítása, Hő-kamerás vizsgá-
latok, Napelemek telepítése. 
Tel.: 06-30-9564-771, www.
energiaexpert.hu
Autóklíma szerviz Ásvány-
ráró! Autóklímák ellenőr-
zése, javítása, klímafer-
tőtlenítés! Bejelentkezés: 
06-20-212-8385
Lomtalanítást vállalnék, 
lakások, pincék ürítését, taka-
rítását, megegyezés szerint. 
Tel.: 06-70-265-7643
Kertrendezést, fűnyírást, 
fűkaszálást, egyéb ker-
ti munkát, kutyasétáltatást, 
léggömbfújást vállalok. Érd.: 
06-20-351-1292

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 garan-
ciával! Tel.: 06-20-426-0222 
Hétvégén is!
GAZDABOLT – mosoni piac-
nál. Moson-Kert Kft. – Moson-
magyaróvár, Ostermayer u. 
08. Tel.: +36-20-3258-606
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
Villanyszerelés! Csengő javí-
tástól villamos felújításig szá-
míthat rám! Szabó János, Tel.: 
06-30-99-300-48
Redőnyjavítást vállalok! Zsu-
gonics. Tel.: 06-20-965-6515
Kádfényezés beépített álla-
potban, garanciával! Érd.: 
06-20-92-62-060
Gipszkartonozási munkák: 
álmennyezetek, szerelt falak, 
tetőterek, festés, tapétázás. 
06-70/434-0125

JÁRMŰ
Nagyméretű utánfutó folya-
matosan bérelhető. Moson-
magyaróvár, Károly u. 
34/b. (víztoronynál). 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

9 személyes kisbusz rend-
szeresen karbantartott, meg-
bízható állapotban, jéghi-
deg klímával, vonóhoroggal 
Mosonmagyaróváron bérel-
hető. Érd.: +36-30-317-3677

Opel Kombi eladó. Diesel 1,7. 
Évjárat: 2000.12.15. Tel.: 
+36-30-4635-379

250 mł, nagytestű YAMAHA X 
CYTI robogó eladó jó állapot-
ban. Tel.: 06-20-9-547-816

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

Bérelhető utánfutók Moson-
magyaróváron a hét minden 
napján!Tel.: 06-70-589-2787

TÁRSKERESÉS
Ingyenes albérletet biztosítok 
annak a nyugdíjas hölgynek, 
aki ellátja háztartásom! Tel.: 
06-70-577-8080

43 éves férfi hozzáillő höl-
gyet keres, komoly kapcso-
latra! Érd.: 06-20-380-5472

SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, sza-
lagfüggönyök, napellenzők, 
szúnyoghálók, harmonika-
ajtók, stb. kedvezménnyel, 
garanciával, rövid határidő-
vel mosonmagyaróvári szak-
embertől. Párkányok, zsaluzi-
ák! Kérjen ingyenes árajánla-
tot! Vidéken is! Tel.: +36-30-
2350-927, Horváth Attila, 
www.redonyosattila.hu

Bádogos munkák, tetőfe-
dés, palatetők bontás nélkü-
li átfedése, lapos-tető szige-
telés, tetőmosás, kúpcsere-
pek malterozása, kémények 
átrakása, beázások elhárítása. 
Tel.: 06-70-663-7327, www.
tetobau.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

Cseréptetők, kémények javí-
tását, tetőszigetelést, bádogos 
munkákat, tetőfedést, eresz-
csatornázást, tetőtisztítást, 
építőipari munkákat, beázá-
sok megszűntetését vállal-
juk. Tel.: 06-30-3799-313

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

Cserépkályhák átrakása, 
tisztítása, javítása. Kellei Kor-
nél, Tel.: 06-20-3406-640
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Házi gondozást vállalok (ápo-
lás, bevásárlás stb.). Szakké-
pesítéssel rendelkezem! Érd.: 
06-20-492-2100

Kisebb ingatlanjavítási munká-
kat vállalunk gyorsan! (kőmű-
ves, festő, tetőfedő, fakivágás, 
stb.). Érd.: 06-20-377-8855

Palatetők bontás nélküli 
átfedése cserepes lemezzel. 
Bádogos munkák, Staubdesz-
kák lemezelése, tetőfedés, 
tetőjavítás, lapos-tetők szi-
getelése, kúpcserepek kené-
se, tetőmosás, javítások vál-
lalása. Tel.: 06-20-293-1175

Költöztetés! Bútorszállí-
tás! Lomtalanítást vállalunk! 
www.emmatehertaxi.eu, Tel.: 
06-70-540-3628

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

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

Klímaszerelést, klíma-
tisztítást vállalok! Érd.: 
06-20-5964-039

Expressz dugulás elhárítás, 
bontás nélküli dugulás elhá-
rítás Mosonmagyaróvár és 
vonzáskörzetében. Garan-
ciával, hétvégén is! Tel.: 
06-30-7496-098

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

GARÁZSVÁSÁR! Július 5-6-
7. Széchenyi út 25-ben. 
Nyitva: 9-15 óráig! Tel.: 
06-20-371-8505

Elektromos rokkant kocsi 
újszerű állapotban 99.000 Ft, 
valamint kerekes szék dobo-
zában, Halásziban eladó. Érd.: 
06-20-346-2080

Leanderek különböző szín-
ben és méretben eladók. Tel.: 
06-20-346-2080

Vashulladékot ingyen  
elszállítok, gáztűzhelyét, 
gázkazánt, számítógépe-
ket, hangfalakat stb. Tel.: 
06-20-916-9800

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

Dunnákat, párnákat vásáro-
lok, régi bútorokat, festmé-
nyeket, hangszereket, fali-
órákat, szarvasagancsot, 
porcelánokat és minden-
féle öreg hagyatékot! Tel.: 
06-70-392-2725

Költöztetést, fuvarozást, épü-
letanyagok szállítását válla-
lom! Tel.: 06-20-360-6197

Jóslás, szerelmi kötés, 
rontás-levétel, kéz- tenyé-
relemzés, számmisztika, 
energia felmérés, feltöl-
tés. Tel.: 06-20-314-8803, 
96/207-007
Expressz dugulás-elhárítás! 
Bontás nélküli dugulás-elhá-
rítás Mosonmagyaróvár és 
vonzáskörzetében. Garan-
ciával, hétvégén is! Érd.: 
06-30-7496-098

Gyógymasszázs Moson-
magyaróváron! Már az első 
alkalom segíthet izomfáj-
dalmain! Henn Orsolya, Tel.: 
+36-30-347-2362

Veszélyes helyen lévő fák 
kivágását és visszavágá-
sát vállalom. Hívjon bizalom-
mal, akár hétvégén is! Tel.: 
06-20-3254-252

Ingyen lomtalanítást vállal-
nék, lakások, pincék ürítését, 
takarítását, megegyezés sze-
rint! Tel.: 06-70-426-5043

Tuskómarást és gyökérma-
rást vállalunk Mosonmagyaró-
vár és 40 km-es körzetében. 
Hívjon bizalommal, akár hétvé-
gén is! Tel.: 06-20-3254-252

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

Gipszkartonozási mun-
kák: állmennyezetek, szerelt 
falak, tetőterek, festés, tapé-
tázás. Tel.: 06-70-434-0125

EGYÉB
RAKLAPFELVÁSÁRLÁS! Tel.: 
06-30-594-6226
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Grande pizzéria és étterem 
hétvégére kisegítő pincért 
és felszolgálót felvesz. Tel.: 
06-20-4444-301

Partnercégeink részére kere-
sünk akár azonnali kezdéssel 
több munkakörbe munkavál-
lalókat 8-12 órás, 2-3 műsza-
kos munkavégzéssel, beje-
lentett munkaviszonyt és ver-
senyképes fizetést biztosí-
tunk (nettó 180.000-250.000 
Ft/hó!) Ingyenes szálláslehe-
tőség, minden héten előleg. 
Jelentkezz a következő elér-
hetőségeken: +36-70-321-
6092 vagy +36-70-416-7167
Ausztriában munkalehető-
ség! Bécsbe férfi sofőr mun-
katársat keresünk. „B” kate-
góriás jogosítvány és minimá-
lis német nyelvtudás szüksé-
ges. Érd.: +36-70-430-2330

Portásokat keresünk Moson-
magyaróvárra és környékére. 
Nyugdíjasok jelentkezését is 
várjuk. Tel.: 06-20-528-5618

Munkájára igényes, dolgozni 
akaró festőt keresek hosszú-
távra. Tel.: 06-30-2922-387
Gyere és dolgozz Velünk! 
Bejelentett munkaviszonyt, 
kiemelt bérezést, bérelőleget, 
ingyenes szállást, munkába 
járást biztosítunk. Betanított 
dolgozó és targoncás ajánla-
tainkból válogathatsz Győr és 
Kecskemét környékén. Mun-
kavégzési helyek: Autoliv, 
BOS, SMR, SMP, Rába. Jelent-
kezz most! Tel.: 06-70-639-
9920 (JOBmotive Kft.)
Grande pizzéria és étterem 
konyhai mosogatásra és taka-
rításra keres alkalmazottat. 
Tel.: 06-20-247-4323
Mosonmagyaróvári étterem 
konyhai munkára munkatársat 
keres. Munkaidő: 8.00-15.00-
ig. Tel.: 06-70-329-1115
Mosonudvar – Hanság ven-
déglő pultos, felszolgáló mun-
kakörbe női alkalmazottat 
keres. Tel.: 06-20-3121-792

Mosonmagyaróvári Futu-
ra Természettudományi 
Élményközpontba szakmai 
munkatársat keresünk. Fel-
sőfokú végzettséggel, termé-
szettudományi érdeklődés-
sel. Jelentkezés önéletrajzzal:  
meszlenyi@futuramoson.hu
M o s o n m a g y a r ó v á -
ri pizzéria futárt keres. Érd.: 
06-30-780-9403
NEUSIEDL AM SEE, a Fertő 
tó partján, Ausztriában, éjjeli 
bárba konzumlányok, pultos 
lányok, táncos lányok jelent-
kezését várom, magas kere-
seti lehetőség! Érd.: 00421-
903444441 mobil, visszahí-
vom, vagy az esti órákban: 
0043-21678857 vezetékesen.
Kertgondozót felveszek hosz-
szútávra, heti 1-2 alkalom-
ra. Jelentkezés 17.00 óráig: 
06-30-9298-421
Galéria étterembe pizza-futárt 
felveszünk. Érd.: Erkel Ferenc 
utca 2. Tel.: 06-70-363-0052

Megbízható csőszerelőt kere-
sek hosszútávra. Tel.: 06-30-
9277-106, 06-20-474-8784
Mosonmagyaróváron, a 
Mosoni piacon üzemelő büfé-
be állandó szombati kisegítőt 
keresek. Tel.: 06-20-436-6484
Alumínium hegesztőt kere-
sek, kiemelt bérezéssel! Tel.: 
06-30-468-3046
Mosonmagyaróvári cég fur-
gonra „B” kategóriás jogosít-
vánnyal gépkocsivezetőt fel-
vesz nemzetközi fuvarozásra, 
Érd.: 06-30-959-4719
Kőművest, vagy kőműves 
munkához értő munkaválla-
lót azonnali kezdéssel felve-
szünk. Tel.: 06-20-2216-701
Szigetelésben jártas férfi 
munkaerőt keresünk. Érd.: 
06-20-622-6200
Takarítónőt és konyhai kise-
gítőt felveszünk Levélre a 
Korona panzióba. Kitűnő fel-
tételeket biztosítunk! Érd.: 
06-30-500-3596

Minerva hotel recepcióst 
keres német-angol nyelvtu-
dással. Fényképes önélet-
rajzot az Erkel Ferenc út 
2-be kérjük. hotelminerva@ 
hotelminerva.hu

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.)
Üzemi segédmunkára kere-
sünk azonnali belépéssel, 
kiemelt fizetéssel férfi mun-
kaerőt Mosonmagyaróvár-
ra. Utazást térítjük! Tel.: 
06-20-977-4302
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A Központ - Bistro csapatá-
nak bővítése céljából sza-
kács kollégát keres. Pályakez-
dők jelentkezését is várjuk! 
Kiemelt kereseti lehetőséggel! 
Rugalmas munkaidő beosz-
tással! Tel.: 06-20-456-8784
Pincér alkalmi állás lehető-
ség! Helyszín: Gols, Volks-
fest, augusztus 9-18-ig. 
Tel.: +43-664450-3012,  
ossi.gols@gmx.atl
Fiatal kőművest és segéd-
munkást keresünk kiemelt 
bérezéssel Mosonmagya-
róvár és környékéről. Tel.: 
06-20-417-5757
Magyaros vendéglő szak-
képzett, dolgozni tudó és 
szerető szakács és felszol-
gáló kollégát keres. Érd.: 
06-30-300-5625
Nyugdíjas férfit keresünk 
kerti- és ház körüli-munkák-
ra Mosonmagyaróváron. Érd.: 
06-30-9590-138

Flexum-Termál Gyógyfürdő 
és uszoda csapata bővítése 
céljából gépészt keres. Tel.: 
+36-30-227-7448

Füvacop Kft. felvételt hir-
det „B” kategóriás gépkocsi-
vezető munkakörre, furgon-
ra, nemzetközi viszonylat-
ra, mosonmagyaróvári telep-
helyre, heti itthon tartózko-
dással. További részletekért 
kérem, érdeklődjön! Tel.: 
06-20-5434-443 vagy e-mail: 
vjmondan@gmail.com

Parkcenterben találha-
tó Non-Stop működő Nem-
zeti Dohányboltba főállású 
eladót keresünk! Érdeklődni 
lehet a: +36-30-915-0912-
es telefonszámon, jelent-
kezni pedig a: motabakbt@ 
gmail.com e-mail címen, 
fényképes önéletrajzzal!

Ács-állványozót, asztalost 
felveszek, nettó 2000 Ft/óra. 
Tel.: 06-30-262-9157

Takarítónőt keresünk a 
Magyaros vendéglőbe. Mun-
kájára igényes hölgy szemé-
lyében. Tel.: 06-30-861-2310

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

Dunakilitin élő édesanyám 
mellé ápolót keresek napi 
3-szori elfoglaltsággal. 
Igény esetén szállást bizto-
sítunk. Kiemelt fizetés! Érd.: 
06-30-9826-175

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

Portásokat keresünk János-
somorjára azonnali kezdéssel. 
Nyugdíjasok jelentkezését is 
várjuk! Tel.: 06-20-528-5618

Cukrászdába munka-
társat keresünk. Tel.: 
06-30-3767-283

Karosszérialakatost, autó-
fényezőt, fényező-előkészítőt 
felveszünk. Teljesítmény ará-
nyában akár osztrák bére-
zés! S&V Autócenter Kft. Érd.: 
06-30-937-5486, 06-30-
9161-589, info@svauto.hu

Mosonmagyaróvári pizzé-
ria megújuló csapatába sza-
kács kollégát keres azonna-
li kezdéssel, kiemelt bére-
zéssel! Étkezés biztosított! 
Érd.: szakács: 06-70-770-
1319, futár: 06-30-780-9403
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.

Asztalosokat és betanított 
munkatársakat keresünk Han-
ság-ligeti faüzembe, magas 
bérezéssel, azonnali kezdés-
sel! Érd.: 06-20-245-6334, 
Palett-ex Kft.

Üzleti partnereket keresünk 
kimagasló jövedelmet bizto-
sító tevékenységhez. Másod-
állás lehetséges. www.szal-
lasközvetitofranchise.hu
Vértesker Kft. a Clark tar-
goncák hivatalos distributo-
ra szervizes kollégát keres 
mosonmagyaróvári telephe-
lyére. Érd.: 06-20-311-7257
Cafehaus in Wien (1.Bezirk) 
sucht Reinigungskraft mit kle-
inen Kochkenntnissen. 3-4 
Tage Woche ab 5h früh. Tel.: 
+43-664-5160078
A Targal Kft karbantar-
tó munkatársakat keres 
mosonmagyaróvári telep-
helyére. Nyugdíjasok jelent-
kezését is várjuk! Érd.: 
06-20-360-1835
Mosonmagyaróvári étter-
münkbe heti 3 napra beugró 
szakácsot, vagy főzni tudó-
kézilányt felveszünk. Tel.: 
06-30-7162-352
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Aqua Hotel Termál éjsza-
kai portást és szobaasszonyt 
keres. Nyugdíjasok jelentke-
zését is várjuk! Jelentkezés 
módja: személyesen a hotel 
recepcióján (Mosonmagyaró-
vár, Kígyó u. 1.) vagy a 06-30-
395-9678-as telefonszámon.

Németül és angolul beszé-
lő, vendégközpontú recepci-
óst keresünk szállodánkba. 
Önéletrajzokat a director@
thermal-movar.hu e-mail cím-
re várjuk!

Cafehaus inWien (1.Bezirk) 
sucht Servienhilfe mit 
guten Deutschkenntnis-
sen für Nachtdienst. Tel.: 
+43-664-5160078

Családias éttermünkbe sza-
kácsot és pincért keresünk, 
pályakezdők jelentkezését 
is várjuk! Önéletrajzokat a  
director@thermal-movar.hu 
e-mail címre várjuk!

Konyhai kisegítő hölgyet 
keresünk mosonmagyaróvári 
étterembe rész-, vagy teljes 
munkaidőben, hétfőtől-pénte-
kig.. Érd.: +36-30-2262-749

Cukrászt felveszünk. Tel.: 
06-30-214-8816

Péket, beugrós péket felve-
szünk. Érd.: 06-30-214-8816

Kebap és Pizzaház házhoz-
szállításra futárt keres. Gép-
kocsit biztosítunk. Moson-
magyaróvár, Fő út 17. Tel.: 
06-20-9954-944

Jánossomorjai munkahely-
re 2 műszakos munkarend-
be szobaasszony-recep-
ciós kolléganőt keresünk, 
kiemelt bérezéssel! Tel. 
06-30-398-7341

Fő utcai fodrászüzletbe alkal-
mazottat keresünk. Érd.: 
06-30-214-4001

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

Homlokzatszigetelésben 
jártas szakembereket, illet-
ve szobafestő szakmunká-
sokat hosszú távú munkára, 
Mosonmagyaróvárra felve-
szünk. Tel.: 06-30-227-2289

Flexum-Termál Gyógyfürdő 
és uszoda csapata bővítése 
céljából úszómestert keres. 
Tel.: +36-30-227-7448

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

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

Mosonmagyaróváron az 
EURODENT fogtechnikai 
labor TANULÓT keres! Érd.: 
06-20-2034-035
Flexum-Termál Gyógyfür-
dő és uszoda csapata bővíté-
se céljából takarítónőt keres. 
Tel.: +36-30-227-7448

Ambrózia étterem SZA-
KÁCSOT kiemelt bérezés-
sel, rugalmas beosztással, 
valamint konyhai kisegítőt, 
mosogatónőt felvesz. Érd.: 
06-30-9791-501
Éjszakai munkára (újság szál-
lítás) „B” kategóriás jogosít-
vánnyal sofőrt keresünk, havi 
15 alkalom, 00:30-03:00-ig, 
4800 Ft/éj. Német nyelvtudás 
előny. Érd.: 06-70-430-2330
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