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Mosonmagyaróvár közkedvelt lakó-
parkjában, tulajdonostól eladó 2017-
es építésű, kertkapcsolatos lakás. 36 
m2-es lakás + 24 m2-es gondozott 
kert. Parkolás zárt udvarban. Befek-
tetésnek is kiválóan alkalmas, jelen-
leg egy kedves, megbízható bérlő lak-
ja. Iá: 22,9 MFt. Érd.: 06-30-630-7328

Ásványráró – kb. 450 m2-es építési 
telek üdülőövezetben, víz közelében 
eladó. Ár: € 14.000,- Érd.: 96/216-687

Mosonmagyaróvár közelében -  kb. 
16 ha vízterületű halastó eladó. Ár: € 
700.000,- Érd.: 96/219-419

Várbalog - exkluzív parasztudvar nyu-
godt környéken eladó. Ár: € 255.000,- 
Érd.: 96/219-419

Dunasziget – kb. 7560m² építési telek 
nyugodt zöldövezetben, víz közelében 
eladó. Ár: € 10,-/m2. Érd.: 96/216-687

INGATLAN

Saroktelken 51 m2-es kulcsrakész 
lakás kocsi beállóval 25 MFt-ért eladó, 
300 m2-es kertkapcsolattal, karácso-
nyi átadással. Érd.: 06-70-511-3399 
Sub rosa

47 m2-es, 2 szoba-nappalis téglalakás 
terasszal tizenkét lakásos társasház-
ban frekventált helyen eladó Moson-
magyaróváron. Érd.: 06-20-552-8312

Mosonmagyaróvár központi részén 
eladó egy 47 m2-es, 2 szoba+nappalis, 
1. emeleti téglalakás, 10 m2-es üveg-
terasszal. Érd.: 06-20-553-7213

Magyar, szlovák és osztrák ügyfeleink 
részére eladó családi házakat, lakáso-
kat, telkeket keresünk Mosonmagya-
róváron és környékén! HELLO HOME 
Kft. Kolonics Anita: 06-30-413-9346 
és Mazán Márió: 06-30-856-1505

Jánossomorja – kb. 100 m2-es lakó-
ház medencével saroktelken eladó. Ár: 
€ 99.000,- Érd.: 96/216-687

Lipót - üdülőház a termálfürdő köze-
lében eladó. Ár: € 35.000,- Érd.: 
96/219-419

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

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

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

Lipóton a falu központjában 
parasztház eladó. Termálfürdőhöz 
közel, 1000 m2-es telken helyezke-
dik el, a kert termő gyümölcsfákkal 
betelepítve. Az ingatlan lakrésze fel-
újított ( két szoba, konyha, fürdő-
szoba),a házzal egybeépített mellé-
képületek felújításra szorulnak. Ár: 
12 M Ft. Érdeklődni: 06 30 9372-441

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

Mosonmagyaróváron a Széchenyi 
12. sz alatt földszinti garzonlakás 
eladó. 12.7 M Ft,- Érdeklődni: 06 30 
9372-441

Most épülő üzletközpont közelében 
értékesítésre kínálunk egy újépítésű 
földszinti 48 m2-es, 3 szobás lakást, 
fedett terasszal, amelyhez 289 m2 
kertrész tartozik, saját parkolóval. Az 
ingatlan 5 hónapon belül költözhető. 
Ár: 25 MFt. Tel.: 06-20-552-8312

Ásványráró – kb. 1270 m2-es építési 
telek nyugodt faluszéli környezetben a 
Duna közelében eladó. Ár: € 12.000,- 
Érd.: 96/219-419

Mosonmagyaróváron a városköz-
pontban 2 db újszerű, földszinti, 2 
szobás lakás terasszal, kerttel eladó. 
Ára: 29,5 MFt. Érd.: 06-30-413-9346

Városközpontban most épülő 4 
emeletes, liftes házban I. emeleti, 
39 m2-es, 2 szobás, teraszos lakás 
leköthető, saját parkolóval. Átadás 
fűtés-készen. Ár: 17,48 MFt. Tel.: 
06-20-329-6564

CSOK nyílt nap 2019. július 27-28, 
10-18 óráig a Heléna lakóparkban 
4-5 szobás ECO téglaházak, fűtés-ké-
szen, kulcsrakészen eladók. Költözés 2 
hónapon belül, ÁFA 5% - kivitelezőtől. 
Infó bejelentkezés: 06-30-9397-358

Sérfenyőszigeten 2150 m2-es oszt-
ható telken kb. 130 m2-es családi ház 
beépíthető tetőtérrel, műanyag nyí-
lászárókkal eladó. Iá: 40,8 MFt. Tel.: 
06-30-754-1131

Mosonmagyaróváron a Kiserdő lakó-
parkban 57 m2-es lakás, 5,5 m2-es 
terasszal tulajdonostól eladó. Érd.: 
06-30-474-4182, +43-699-10360792 
(18 óra után)

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

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

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

Várbalog – kb. 59 m2-es felújítan-
dó lakóház eladó. Ár: € 60.000,- Érd.: 
96/219-419

Mosonmagyaróváron a Lajta lakó-
parkban egy 2007-es építésű, II. eme-
leten lévő 48 m2-es teraszos lakás (egy 
szoba + nappali) a lakáshoz tartozik: 
egy saját zárt tároló helyiség. Befek-
tetésnek is kiválóan alkalmas, jelen-
leg egy kedves, megbízható bérlő lak-
ja, aki szívesen maradna hosszú távon. 
Iá: 26,9 MFt. Tel.: 06-30-630-7328

Hegyeshalomban 110 m2-es, 2001-
ben épült 540 m2-es telken lévő csalá-
di ház a falu központjához közel, csen-
des helyen eladó. Iá: 44,3 MFt. Érd.: 
06-30-268-6464

Városközpontban most épülő 4 
emeletes, liftes házban I. emeleti, 
53 m2-es, 3 szobás, teraszos lakás 
leköthető saját parkolóval. Átadás 
fűtés-készen. Ár: 22,13 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

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

Jánossomorja – kb. 120 m2-es köz-
ponti fekvésű felújításra szoruló lakó-
ház eladó. Ár: 20.000.000,-HUF Érd.: 
96/216-687

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

Mosonmagyaróvár külterület - össze-
sen kb. 142 ha mezőgazdasági terü-
let KFT.-vel eladó. Ár érdeklődéskor! 
Érd.: 96/216-687
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Mosonban kiadó, vagy eladó gázfű-
téses, felújított, bútorozott udvari kis 
lakás. Tel.: 06-96-213-124

Dunaszigeten 3300 m2-es vízpar-
ti telek eladó. Iá: 12,9 MFt. Érd.: 
06-30-268-6464

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

Hegyeshalomban újépítésű lakások 
35-90 m2-ig akár kulcsrakész álla-
potban eladók. Érd.: 06-70-275-1015

Mosonmagyaróváron garázst vásá-
rolnék. Érd.: 06-30-615-1660

Mosonmagyaróváron zöldövezetben, 
746 m2-es telken alpesi stílusú, alá-
pincézett, tetőteres felújított 5 szobás 
családi ház eladó szép kerttel. Ára: 43 
MFt. Érd.: 06-30-856-1505

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

Telek….. építési telek 1370 m2-en 29 
MFt-ért eladó! Két ház építésére alkal-
mas! Érd.: 06-70-511-3399

Szépen kivitelezett, földszintes, ker-
tes házat keresek kezelhető kertkap-
csolattal, 140 m2 lakótérrel! 60-80 
milliós ár legyen megalapozott. Uni-
kornis Ingatlan Ügynökség. Tel.: 
06-70-511-3399

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

Mosonmagyaróváron majoroki zöl-
dövezeti kertes családi ház 120 
m2-es lelakott, 801 m2-es telken, 
csendes környezetben eladó. Ikerház 
építésére alkalmas! Iá: 36 MFt. Érd.: 
+36-30-9459-113

Halásziban kívül-belül teljesen fel-
újított, 2 szobás, új konyhás, új für-
dős családi ház melléképülettel, 340 
m2-es telken eladó. Ára: 26,8 MFt. 
Érd.: 06-30-856-1505

Mosonmagyaróváron 680 m2-es 
parkosított sarok-telken eladó egy 
2013-ban épült, mediterrán stílusú, 
2 szinten 130m2 + 18 m2 garázs, 5 
szobás, gyönyörű családi ház, fedett 
gépkocsi beállóval, 30 m2-es kert-
re néző terasszal. Iá: 59,5 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron, közel a Duná-
hoz, most épülő 3 lakásos társasház-
ban eladó egy földszinti, kertkap-
csolatos, 63 m2-es, 3 szobás, tera-
szos lakás kulcsrakészen zárt udvar-
ban, parkolóval. Jelent készültségi 
fok cca: 50%-os. Ár: 32,5 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron a Radnóti utcá-
ban 76 m2-es, 3 szobás, 3. emele-
ti téglalakás eladó. Gázfűtéssel, két 
klímával, saját tárolóval. Igény ese-
tén garázzsal is megvásárolható! Iá: 
25.990.000 Ft. Érd.: 06-70-7753-174

Máriakálnokon eladó emelet szin-
tű, szerkezet-kész családi ház akár 
több generáció részére, 150 m2-es 
üzlethelyiséggel, valamint 200 m2-es 
melléképülettel. Iá: 68 MFt. Érd.: 
06-30-444-7007

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

Feketeerdőn 2004-ben épült könnyű-
szerkezetes családi ház, melléképület-
tel eladó. Tel.: 06-70-229-8134

Mosonmagyaróvár – kb. 49 m2es 
exkluzív lakás kis-kerttel kiadó. Bér-
leti díj: € 320,- + közös költség + vil-
lany + fűtés + víz. Érd.: 96/216-687

Mosonmagyaróváron a városköz-
pontban 4. emeleti, 2 szobás, műanyag 
ablakos, szép állapotú, klimatizált, 
berendezett panellakás kiadó, mini-
mum 1 évre, 2 havi kaució szüksé-
ges. Díja: 90.000 Ft/hó + rezsi. Tel.: 
06-30-856-1505

Mosonmagyaróváron téglaépíté-
sű 90 m2-es, 2 nagyszobás, amerikai 
konyhás, erkélyes lakás bútorozatla-
nul, hosszútávra kiadó nemdohányzó 
részére. Kisállat kizárva! Ár: 110.000 
Ft/hó + rezsi + 2 havi kaució. Érd.: 
06-20-310-4038

Kiadó: 2 ágyas, teljesen berendezett 
szobák különálló épületben, zárt udvari 
parkolás! Tel.: 06-30-9018-457

Mosonmagyaróváron 2-3-4 fős fel-
szerelt szobák kiadók, 28 főig. Tel.: 
06-70-249-3626

Mosonmagyaróváron családi ház-
nál külön-bejáratú, összkomfortos 
mini-garzon bútorozva kiadó. Tel.: 
06-30-432-7832

Tesco mellett szoba kiadó 2 fő részé-
re. Tel.: 06-30-4466-323

Mosonmagyaróváron kiadó a Flesch 
Károly utcában 2 és félszobás lakás. 
Tel.: 06-30-845-2828

Mosonudvaron teljesen bútorozott 
lakás, 2 szoba-nappalis hosszútávra 
kiadó. Érd.: 06-30-479-8346

Beach-Clubban Mosonmagyaróváron 
33 m2-es garzonlakás kiadó. 2 hó kau-
ció szükséges! Érd.: 06-30-712-7407

2 szintes, sorházi, CSOK-ra alkal-
mas 94 m2-es lakások Jánossomor-
ján, év végi átadással, kertkapcso-
lattal eladók! Ár: 29.600.000 Ft Érd.: 
06-70-511-3399

1440 m2-es ipari terület eladó a 
MoWin Parkban. Telken elérhető gáz, 
víz, csatorna, villany. Szilárd útbur-
kolatú úttesten közvetlenül megkö-
zelíthető. Érd.: +36-20-426-9920

Mosonmagyaróvár lakóparkjában 
két önálló házból álló lakóingatlan 
költözhetően eladó! 280 m2 + 911 
m2 telek. Ár: 79.500.000 Ft. Érd.: 
06-70-511-3399

Lucsonyban, közel a termálhoz gyö-
nyörű helyen eladó egy földszinti, 
44 m2-es, 2 szobás, étkezős, fedett 
teraszos, kertkapcsolatos társashá-
zi lakás, teljesen felújítva, zárt parko-
sított udvarban, saját parkolóval. Ár: 
27,2 MFt. Érd.: 06-20-329-6564

Téglaépítésű belvárosi 1. emele-
ti lakások szerkezet-készen eladók! 
47m2, ár: 21.680.000 Ft, 59m2, ár: 
25.780.000 Ft, 63m2, ár: 27.880.000 
Ft. Érd.: 06-70-511-3399

Hegyeshalom kertes utcái egyiké-
ben két szintre tervezett sorházi laká-
sok kertkapcsolattal, 2 kocsi beállóval 
év végi átadással vásárolhatók! CSOK 
támogatás igényelhető! Hitel közvetítés 
alap! Érd.: 06-70-511-3399

Nagy értékű földszinti családi házat 
keresek megbízóm számára. Érd.: 
06-70-511-3399

5 db belváros közeli liftes lakó-
épületben lakások, kocsi beállóval 
eladók! 41, 47 és 55 m2-en! Érd.: 
06-70-511-3399

2 egymás mellett lévő gázfűtéses 
lakás/iroda, kis-kerttel eladó a Halá-
szi ltp-en. Tel.: 06-20-223-5815

Mosonmagyaróváron, zöldövezetben 
746 m2-es telken alpesi stílusú, alá-
pincézett, tetőteres, felújított 5 szobás 
családi ház eladó, szép kerttel. Ára: 43 
MFt. Érd.: 06-30-856-1505

Megvételre keres cégünk kisebb 
alapterületű üzlet vagy irodahelyi-
séget Mosonmagyaróváron. Érd.: 
06-20-296-8979

Mosonmagyaróváron a városköz-
pontban eladó egy 48 m2-es erkélyes 
lakás. Ingatlanközvetítők ne hívjanak! 
Érd.: 06-30-468-7252

Mosonmagyaróváron, Károly úton 3. 
emeleti, 2 szobás, jó állapotú panella-
kás tárolóval tulajdonostól eladó. Iá: 
19,7 MFt. Érd.: 06-70-606-1773

Magyar utcai, II. emeleti, 100 m2-es 
4 szoba+nappalis, egyedi fűté-
sű lakás eladó. Iá: 32,5 MFt. Érd.: 
+36-30-2244-197

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

KIADÓ
Óvár belvárosában téglaépítésű, egyé-
ni gázfűtéses 2 szobás, 65 m2-es 
lakás kiadó. Ár: 110.000 Ft/hó + 
rezsi + 2 hó kaució szükséges. Tel.: 
0036-30-2379-335

Egy- és kétszemélyes igényesen felújí-
tott és berendezett szobák hosszútávra 
kiadók. Csendes, nyugodt környezet, 
a várostól 1,5 km-re. Zárt parkoló, a 
kapuban buszmegálló, bicikliút a váro-
sig, illetve Rajkáig. Mosási- és főzési 
lehetőség! A szobában: zuhany, wc, tv, 
internet! Érd.: 06-70-935-60-40
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Mosonmagyaróváron garzonlakás 
berendezve, vagy berendezés nélkül 1-2 
fő részére kiadó. Tel.: 06-30-562-4753

A Kossuth Lajos utcában csendes, 
kertre néző berendezett 44 m2-es kis 
garzon hosszútávra kiadó. Ár: 90.000 
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. Tel.: 
06-70-321-8259, 06-70-500-3360

Szépségszalonban kozmetikus-
nak teljesen berendezett hely kiadó, 
babavárás miatt. Ár: 45.000 Ft/hó 
(marketing, takarítási költség ben-
ne van), alacsony rezsivel. Frek-
ventált helyen, ingyen parkolóval! 
Ugyanitt fodrász-szék kiadó. Érd.: 
06-70-231-3500

Mosonmagyaróváron, Mediterrán 
lakóparkban II. emeleti, 55 m2-es, 2 
teraszos lakás augusztus 1-től kiadó. 
Számlaképes! Iá: 110.000 Ft + rezsi + 
kaució. Érd.: 06-30-500-8236

Mosonmagyaróváron családi ház 
kiadó. Bérleti díj: 180.000 Ft/hó + rezsi 
+ 2 hó kaució szükséges. Gyermeke-
sek és háziállattal rendelkezők kímél-
jenek! Tel.: 06-96-820-735

Erkel Ferenc út 10. szám alatti iroda-
házban 19 m2-es és 38 m2-es irodák 
kiadók, valamint termékrendezvények 
lebonyolítására igénybe vehetők! Tel.: 
06-30-936-7746

Mosonmagyaróváron belvárosi csalá-
di házban 50 m2-es lakás, önálló gáz- 
és villanyórával, kertkapcsolattal, lein-
formálható 1-2 fő részére kiadó. Érd.: 
+36-30-9459-113

Egyetem közelében diákoknak apart-
man kiadó. Tel.: 06-70-779-6726

Másfél szobás lakás kiadó a Kiser-
dő házban max. 2 nemdohány-
zó, rendszerető személynek. Érd.: 
06-20-223-5815

Fő utcai földszinti, 2 szobás lakás 
hosszútávra kiadó. Ár: 120.000 Ft/hó + 
2 havi kaució. Érd.: +36-70-315-0520

Üzlethelyiség bérbeadó! Mosonma-
gyaróvár, Palánk utcában, 50 m2-es. 
Tel.: 06-30-558-6095

Mosonmagyaróváron dohánymen-
tes garzon klímával igényes bérlőnek 
kiadó. Ár: 90.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó 
kaució. Érd.: 06-30-362-9597

Családi háznál különálló kis lakás 
1-2 fő részére kiadó augusztus 
1-től Mosonmagyaróváron. Érd.: 
06-20-352-7641

Albérletet keres bútorozottan 1 pár, 
benti tiszta cicával Mosonmagyaróvá-
ron. Tel.: 06-20-4333-654

Mosonmagyaróváron, a Magyar 
utcán, egészségügyi, sport-fitnesz, 
vendéglátó-ipari, vagy egyéb tevé-
kenységre alkalmas 400 m2-es üzlet-
helyiség kiadó! Érd.: 06-30-9791-506

Mosonmagyaróváron, Terv utcai 
nagyszobás sorházi lakás pincével, 
garázzsal, kis kerttel hosszútávra meg-
bízható partnernek kiadó, vagy eladó. 
Érd.: 06-20-257-4582

Egyetem közelében diákoknak apart-
man kiadó. Tel.:06 70 779 6726

3 db különbözõ méretû lakás egy hely-
színen hamarosan bérbe adó. Várólis-
tát készítünk. Tel.: 06 70 511 3399

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

Máriakálnokon 200 m2-es zárt helyi-
ség raktárnak, vagy egyéb célra kiadó. 
Szociális helyiségekkel rendelkezik! Ár: 
150.000 Ft/hó. Érd.: 06-30-600-8007

Igényesen berendezett, szállás-
hely kedvező konstrukcióval központi 
helyen rövid, illetve hosszútávra kiadó. 
Cégeknek is, számlaképes! (Nem mun-
kásszállás!) Érd.: 06-30-9973-395

Mosonmagyaróváron az Origó lakó-
park mélygarázsában autó beállók és 
tárolók kiadók. Tel.: 06-70-942-2942

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

Mosonmagyaróváron a Wittmann 
Antal parkban, a Platán társas-
ház mélygarázsában autó beállók 
kiadók. Tel.: 06-70-942-2942Mária-
kálnokon 12000 m2-es 8 boxos istál-
ló (tanya) bérbe adó. Ár: 200.000 Ft/
hó. Tel.: 06-30-600-8007

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

Igényes pár kiadó kertes családi házat 
(legalább 2 szobával) keres bútoro-
zatlanul, hosszútávra, ahol egy kutya 
jelenléte nem okoz problémát. Max. 
170.000 Ft-ig + rezsi. Kaució nem 
akadály! Tel.: 06-30-510-5796
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Apró Fakivágás! Fakuglizás! Hasogatás, 
Bozótirtás, fű és sövénynyírás, elha-
nyagolt kertek, udvarok rendbetétele, 
zöldhulladék elszállítása. Hétvégén is! 
Érd.: 06-20-328-4057

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

GAZDABOLT – mosoni piacnál. Moson-
Kert Kft. – Mosonmagyaróvár, Oster-
mayer u. 08. Tel.: +36-20-3258-606

Készpénzfizetés azonnal! Napi leg-
magasabb áron! Arany-ékszerre, ezüst 
tárgyakra, régiségekre, festményekre, 
egyes műszaki cikkekre. Arany-éksze-
rek árusítása kedvező áron. Régi kép-
csarnoki képeket, hagyatékot vásáro-
lok. Ingyenes értékbecslés. Zálog-
ház (Kisalföld Áruház mellett). Tel.: 
06-96/215-808

Redőnyök, napellenzők, árnyékolók, 
szúnyoghálók engedménnyel. Redő-
nyök, szúnyoghálók javítása. Tel.: 
06-96/245-064

Cserépkályhák átrakása, tisztí-
tása, javítása. Kellei Kornél, Tel.: 
06-20-3406-640

Villanyszerelés! Csengő javítástól vil-
lamos felújításig számíthat rám! Szabó 
János, Tel.: 06-30-99-300-48

Szőnyegtisztítás felsőfokon, garan-
ciával! Ipari vegytisztítás, portalanítás, 
atkátlanítás, ingyenes szállítás! Tel.: 
06-20-447-2726

Régi kapuk, kerítések felújítá-
sa, újak készítése, lakatos munkák, 
költségkímélő megoldások. Érd.: 
+36-20-97-58-521

Dugulás elhárítás, bontás nélkül! 
Minőségi munka garanciával! Tel.: 
06-20-426-0222 Hétvégén is!

Villanyszerelés! Csengő javítástól vil-
lamos felújításig számíthat rám! Szabó 
János, Tel.: 06-30-99-300-48

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

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

Lassú a számítógépe/laptopja? Nem 
indul? Lefagy? Papíron gyors az inter-
net, 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

JÁRMŰ

Nagyméretű utánfutó folyamato-
san bérelhető. Mosonmagyaróvár, 
Károly u. 34/b. (víztoronynál). Tel.: 
+36-30-9390-169

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

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

Bérelhető utánfutók! Érd.: 
06-30-589-2681

Skoda Fabia 1.4 16V Classic, 2008/1 
évjáratú, 74.660 km-rel, frissen szervi-
zelve, nemdohányzó hölgy tulajdonos-
tól, rendszeresen karbantartott eladó. 
Tel.: 06-20-553-9245

9 személyes kisbusz rendszeresen 
karbantartott, megbízható állapot-
ban, jéghideg klímával, vonóhoroggal 
Mosonmagyaróváron bérelhető. Érd.: 
+36-30-317-3677

Bérelhető utánfutók Mosonmagya-
róváron a hét minden napján!Tel.: 
06-70-589-2787

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

TÁRSKERESÉS

58 éves, 175 cm magas, vékonyalka-
tú férfi, korban hozzáillő hölgy szemé-
lyét keresi. E-mail: istvan.kis1001@
gmail.com

SZOLGÁLTATÁS

Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, 
napellenzők, szúnyoghálók, harmoni-
kaajtók, stb. kedvezménnyel, garanci-
ával, rövid határidővel mosonmagyaró-
vári szakembertől. Párkányok, zsaluzi-
ák! Kérjen ingyenes árajánlatot! Vidé-
ken is! Tel.: +36-30-2350-927, Hor-
váth Attila, www.redonyosattila.hu

MINDIG TV EXTRA: egyszeri kiépítési 
díj + havidíj –további előfizetős csa-
tornák. Részletekért hívjon! Szlovák tv 
csatornák vétele is megoldható analóg 
(magyar, szlovák, osztrák) és digitá-
lis –DAB+(szlovák, osztrák) rádióvé-
tel kiépítése. Tel.: 06-30-526-1558
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Gyógymasszázs Mosonmagyaró-
váron! Már az első alkalom segíthet 
izomfájdalmain! Henn Orsolya, Tel.: 
+36-30-347-2362

Költöztetést, fuvarozást, épületa-
nyagok szállítását vállalom! Tel.: 
06-20-360-6197

Veszélyes helyen lévő fák kivágá-
sát és visszavágását vállalom. Hívjon 
bizalommal, akár hétvégén is! Tel.: 
06-20-3254-252

Épületek Energetikai Tanúsítása. 
Hő-kamerás vizsgálatok, Napelemek 
telepítése. Tel.: 06-30-9564-771, 
www.energiaexpert.hu

Lomtalanítást vállalnék, lakások, 
pincék ürítését, takarítását, meg-
egyezés szerint. Tel.: 06-70-265-7643

Tóth kárpittisztítás! Autókárpit, bútor-
kárpit, ülőgarnitúrák, fotelek, szé-
kek, padlószőnyegek tisztítása. Tel.: 
06-70-630-8245

ÁLLÁST KERES? Elégedetlen a 
jelenlegivel? Nincs, aki segítsen? 
Mi segítünk! Hívja, INGYENES zöld-
számunkat 06-80-296-899 DÍJMEN-
TESEN, KÖTELEZETTSÉGEK NÉLKÜL 
SEGÍTÜNK! Minden munkakörre van 
állásajánlatunk! Várjuk hívását! 
Munkalehetőség Mindenkinek Kft. 

Tuskómarást és gyökérmarást válla-
lunk Mosonmagyaróvár és 40 km-es 
körzetében. Hívjon bizalommal, akár 
hétvégén is! Tel.: 06-20-3254-252

BOLHAPIAC – Használtcikk keres-
kedés a Pártok Háza alatt. Bútorok, 
műszaki cikkek, kerékpárok, régisé-
gek adás-vétele. Nyitva: Cs,P,Sz: 9-17 
óráig. Tel.: 06-20-5200-216

Garázskapu, bukó rendszerű, NOVUM 
márkájú, fehér színben, vadonat-
újan, 1 év garanciával, 240x200-as, 
240x210-es és 250x200-as méretben 
84.900 Ft/db. Munkaidőben: 06-30-
610-3850. www.rbfnyilaszarokft.hu, 
Bősárkány, Ady Endre u. 13.

Dunnákat, párnákat vásárolok, régi 
bútorokat, festményeket, hangszere-
ket, faliórákat, szarvasagancsot, por-
celánokat és mindenféle öreg hagya-
tékot! Tel.: 06-70-392-2725

Akciós üveges, fa bejárati ajtók 
hőszigetelt üveggel, záró gumitö-
mítéssel, kilinccsel, kulcsokkal, 
98x200-as méret (egyszárnyas kivi-
tel) 69.900 Ft/db, valamint 138x208-
as (kétszárnyas kivitel) 99.900 Ft/
db. Munkaidőben: 06-30-610-3850. 
www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősár-
kány, Ady Endre u. 13.

Elektromos rokkant kocsi, új kere-
kesszék Halásziban eladók és gyö-
nyörű Leanderek kaphatók Moson-
magyaróváron. Érd.: 06-20-346-2080

Akciós, műanyag, hőszigetelt bejá-
rati ajtók, 98x208-as méretűek, felül 
üvegbetéttel, 5 pontos biztonsági zár-
ral, kilinccsel, kulcsokkal, fehér szín-
ben, jobbos és balos kivitelben eladók 
Ár: 59.900 Ft/db. Munkaidőben: 06-30-
610-3850. www.rbfnyilaszarokft.hu, 
Bősárkány, Ady Endre u. 13.

Ócskavasat, számítógépet, köny-
veket és egyéb holmiját ingyen 
elszállítom. Tel.: 06-20-916-9800, 
06-20-437-4081

Új, építkezésből megmaradt és bon-
tott nyílászárók nagy választékban, 
600 db-os raktárkészletről, azonnal 
vihetők! www.hasznaltablak.hu

Rossz mosógépét, villany- és gáztűz-
helyét ingyen elszállítom Mosonma-
gyaróváron belül. Költöztetést is vál-
lalok! Tel.: 06-30-9-478-414

Eladó lucernabála! 7.000 Ft/db. 
Érdeklődni a +36-30-956-3824 szá-
mon lehet!

Mosonmagyaróvári autópálya kihaj-
tóhoz közeli óriás hirdetőtábla eladó. 
Érd.: 06-20-458-0857

Kukoricadarázott rántanivaló csirke 
07.19-től kapható és konyhakészen meg-
rendelhető! 9211. Feketeerdő, Ady E. u. 
13. Tel.: 06-96/960-003, 06-20-9120-102

Reform – Semo 21 soros vetőgép 
aprómagvető elemekkel, jó állapot-
ban eladó. Érd.: 06-70-430-2156

Használt, jó állapotú gyermekcsúsz-
dát keresek, 2,7-3 méter hosszú-
ságút. Egy fénykép segítene! Tel.: 
06-30-500-7212

Költöztetés! Bútorszállítás! Lomtala-
nítást vállalunk! www.emmatehertaxi.
eu, Tel.: 06-70-540-3628

Önbizalom növelés, változások 
megélése, meglépése. Munkahelyi és 
párkapcsolati problémák, motiváció-
vesztés. Világítsunk rá a lehetősége-
idre! Konzultáció: +36-30-463-2543

Vízvezeték szerelést vállalok Moson-
magyaróvár és 40 km-es körzetében! 
Érd.: 06-30-402-3116

Mosonmagyaróváron és környé-
kén házi betegápolást vállalok. Érd.: 
06-20-3724-907

Mosonmagyaróváron és környé-
kén vasalást, takarítást vállalok. Érd.: 
06-20-3724-907

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

Jóslás, szerelmi kötés, rontás-levé-
tel, kéz- tenyérelemzés, számmisz-
tika, energia felmérés, feltöltés. Tel.: 
06-20-314-8803, 96/207-007

Expressz dugulás-elhárítás! Bontás 
nélküli dugulás-elhárítás Mosonmagya-
róvár és vonzáskörzetében. Garanciá-
val, hétvégén is! Érd.: 06-30-7496-098

Általános iskolások felkészítését válla-
lom pótvizsgára, illetve szinten tartásra. 
Alsó tagozatosok, illetve felső tagozato-
sok matematikából vagy megbeszélés 
szerint. Érd.: 06-20-8080-899

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

EGYÉB

RAKLAPFELVÁSÁRLÁS! Tel.: 
06-30-594-6226
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Munkaerőt, vagy látszerész tanulót 
mosonmagyaróvári optikai üzletbe, 
számítógépes ismeretekkel, német 
vagy angol nyelvtudással felveszünk. 
Tel.: 06-30-9-590-138

Ambrózia étterembe pultost főál-
lásban és beugrós műszakra felve-
szünk. Tel.: 06-30-9791-506

Mosonmagyaróvári vegyipari cég 
keres: - csomagoló-targoncavezető 
munkakörbe, kétműszakos munka-
rendbe. Bér műszakpótlékkal: 1900 Ft/
óra, betanulás után elérhető bér: 2400 
Ft/óra. Munkásszállás megbeszélés 
szerint. Érdeklődni munkanapokon 
6-14 óra között +36-20-487-7128-as 
mobilszámon, vagy az richard.nagy@
ecm-kft.hu e-mail címen lehet.

A Pozsgai Hidraulika Kft. csapatába 
műszaki érdeklődésű kollégát kere-
sünk tömlőáru kis- és nagykereske-
delmi részlegünkhöz. Jó kommuni-
kációs készség, jó problémamegol-
dó képesség, Word, Excel ismeret 
előny. Amit kínálunk: kiváló bérezés, 
munkába járási támogatás, étkezé-
si hozzájárulás. Önéletrajzokat az: 
allas@pozsgaihidraulika.com e-mail 
címre várjuk. Érdeklődni 9-16 óráig 
06-20-426-9920 számon lehet.

Mosonmagyaróvári munkahelyre 
keresünk asztalos és ács szakmun-
kásokat, illetve betanított munkáso-
kat. Tel.: 06-30-261-1235

Kerítésépítésben jártas munkaerőt 
felveszünk. Bérezés: megegyezés sze-
rint. Tel.: 06-30-544-7931

Mosonmagyaróvári lottózóba női 
alkalmazottat felveszek főállásba, 
vagy részmunkaidőben. Önéletrajzo-
kat az alábbi címre kérek: mobilga-
me@vipmail.hu

EGY MŰSZAK, KIEMELT BÉREZÉS! For-
mázó, olvasztár, öntő szakmunkásokat 
keres a KÜHNE Vasöntőde Kft. Jelent-
kezés: 96/213-055, munkanapokon 
6-14 óráig.

Mosonmagyaróváron üzemi kony-
hára KONYHAI KISEGÍTŐT keresünk, 
hétfőtől péntekig tartó egyműszakos, 
nappali munkarendbe. Friss nyugdíja-
sok jelentkezését is várjuk! Jelentke-
zés hétköznap: 8.00-16.00 óráig Tel.: 
06 30 688 4572

Mosonmagyaróvár és vidéki élelmi-
szerüzletünkbe keresünk bolti eladó-
kat. Nálunk eltöltött hónapok után év 
végén hűségbónusz, vidéki jelentke-
zők esetén a bejárást megtérítjük, „B” 
kat. jogosítvány megléte esetén akár 
személygépkocsit is biztosítunk. Fény-
képes önéletrajzokat az alábbi e-ma-
il címre kérünk: kovacs.gyula@exter-
net.hu

Munkaerőt, vagy látszerész tanulót 
mosonmagyaróvári optikai üzletbe fel-
veszünk. Számítógépes ismeret, vala-
mint német-angol nyelvtudás szüksé-
ges. Önéletrajzokat az info@fulopopti-
ka.hu-ra kérjük.

XXXXXPincérállás lehetőség a Gols-i 
Folksfest-en augusztus 9-18-ig. Szak-
képesítés nem szükséges. Napi kb. 6 
órás munkavégzés. Fizetés: 8 Euró/óra 
+ borravaló Német nyelvtudás szüksé-
ges. Érd.: +43-664-4503-012 Oswald 
Daniel, e-mail: gols@gnx.at

Minerva hotel recepcióst keres fény-
képes önéletrajzzal, ugyanitt szoba-
asszonyt felveszünk. Érd.: a helyszí-
nen, Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 2.

Galéria étterembe gyakorlattal rendel-
kező szakácsot, pizza-szakácsot felve-
szünk. Érd.: Mosonmagyaróvár, Erkel 
F. u. 2. Tel.: 06.70-363-0052

Beugrós munkatársat keresünk 
mosonmagyaróvári cukrászdába. Tel.: 
06-30-3767-283

NEUSIEDL AM SEE, a Fertő tó part-
ján, Ausztriában, éjjeli bárba konzum-
lányok, pultos lányok, táncos lányok 
jelentkezését várom, magas kerese-
ti lehetőség! Érd.: 00421-903444441 
mobil, visszahívom, vagy az esti órák-
ban: 0043-21678857 vezetékesen.

Mosonmagyaróvári nagyméretű ker-
tem folyamatos gondozására szorgal-
mas, munkabíró, növényeket isme-
rő férfi munkaerőt keresek. Érd.: 
06-20-368-8078

Bruck a.d. Leitha-i márka független 
autószerelő műhely önállóan dolgoz-
ni tudó, németül beszélő, tapasztalt 
autószerelőt keres, azonnali kezdés-
sel. Érd.: +43-676-4413-948, office@
ds-motorsport.at

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

Gyere és dolgozz Velünk! Bejelen-
tett munkaviszonyt, kiemelt bérezést, 
bérelőleget, ingyenes szállást, munká-
ba járást biztosítunk. Betanított dolgo-
zó és targoncás ajánlatainkból válogat-
hatsz Győr és Kecskemét környékén. 
Munkavégzési helyek: Autoliv, BOS, 
SMR, SMP, Rába. Jelentkezz most! 
Tel.: 06-70-639-9920 (JOBmotive Kft.)

Szobaasszonyi munkakör betöltésé-
re keresünk Ausztriába, gyakorlattal, 
autóval, német alaptudással rendelke-
ző hölgyet, heti 30 és 40 órás munka-
rendbe + hétvégi kisegítő munkatár-
sat. Tel.: 00-36-30-6566-7232

Csatlakozz a csapatunkhoz! Fémipa-
ri munkakörökbe keresünk hegesztő, 
lakatos, gépi forgácsoló- CNC-gép-
kezelő, szerszámkészítő, autósze-
relő, villanyszerelő, KOVÁCS dolgo-
zókat Győr és Kecskemét környéki 
munkára. Versenyképes fizetést, jut-
tatásokat, szállást, munkába járást, 
hazautazási támogatást, bérelőleget 
biztosítunk. Jelentkezz most! Tel.: 
06-70-415-9021 (JOBmotive Kft.)

Üzemi segédmunka Mosonmagya-
róváron, azonnali belépéssel, kiemelt 
fizetéssel! Tel.: 06-20-9774-302

Mosonmagyaróvári pizzéria meg-
újuló csapatába szakácsot, piz-
za-szakácsot, konyhai kisegítőt, 
diszpécsert és pizza-futárt felvesz. 
Érd.: 06-70-770-1319
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Alumínium hegesztőt keresek, kiemelt 
bérezéssel! Tel.: 06-30-468-3046

Mosonudvar – Hanság vendéglő pul-
tos, felszolgáló munkakörbe női alkal-
mazottat keres. Tel.: 06-20-3121-792

Konyhai kisegítő hölgyet keresünk 
mosonmagyaróvári étterembe rész-
, vagy teljes munkaidőben, hétfő-
től-péntekig.. Érd.: +36-30-2262-749

Mosonmagyaróváron vendégházban 
apartmanok takarítására hölgyet kere-
sünk, nyugdíjasok előnyben. Napi 3-4 
óra. Érd.: 06-30-398-1763

Mosonmagyaróvári étterembe 
konyhai kisegítőt felveszünk. Érd.: 
06-30-9458-802

Családias fuvarozó vállalkozás C, E 
kat. jogosítvánnyal nemzetközi mun-
kákban jártas sofőr munkatársat keres. 
Érd.: 06-20-334-7563

Grande Pizzéria főállású pizza-futárt 
keres. Érd.: 06-20-4444-301

Grande Pizzéria németül beszélő fel-
szolgálót keres. Érd.: 06-20-4444-301

Csomagolókat keresünk teljes és rész-
munkaidőben Mosonmagyaróvárról. 
Pályakezdők és nyugdíjasok jelentke-
zését is várjuk! Tel.: 06-20-528-5510

Jánossomorjai munkahelyre 2 műsza-
kos munkarendbe szobaasszony-re-
cepciós kolléganőt keresünk, kiemelt 
bérezéssel! Tel. 06-30-398-7341

Megbízható csőszerelőt keresek 
hosszútávra. Tel.: 06-30-9277-106, 
06-20-474-8784

Szigetelésben jártas férfi munkaerőt 
keresünk. Érd.: 06-20-622-6200

Pincér alkalmi állás lehetőség! Helyszín: 
Gols, Volksfest, augusztus 9-18-ig. Tel.: 
+43-664450-3012, ossi.gols@gmx.atl

Fiatal kőművest és segédmunkást 
keresünk kiemelt bérezéssel Moson-
magyaróvár és környékéről. Tel.: 
06-20-417-5757

Fő utcai fodrászüzletbe alkalmazot-
tat keresünk. Érd.: 06-30-214-4001

Kerti kisgépszerelő szakmunkást 
keresünk, munkájára igényes, meg-
bízható férfi személyében Mosonma-
gyaróváron. Tel.: 06-20-330-8490

Kőműves mellé segédmunkást kere-
sünk Mosonmagyaróvárra, jó bérezés-
sel! Érd.: 06-20-514-1711

Homlokzatszigetelésben jártas szak-
embereket, illetve szobafestő szak-
munkásokat hosszú távú munkára, 
Mosonmagyaróvárra felveszünk. Tel.: 
06-30-227-2289

Csőszerelőt, vagy csőszerelésben jártas 
segédmunkást keresek. Lehet pályakez-
dő is, vagy friss nyugdíjas is! Kiemelt 
bérezéssel! Tel.: 06-70-418-9799

Mosonmagyaróvári gumiszer-
viz gumiszerelő munkatársat keres. 
Autószerelésben való jártasság előnyt 
jelent! Tel.: 06-70-331-2647

Mosonmagyaróvári élelmiszer kis-
boltba eladónőt felveszünk. Érd.: 
06-70-773-2779

Aqua Hotel Termál szobaasszonyt 
keres. Nyugdíjasok jelentkezését is 
várjuk. Jelentkezés módja: személye-
sen a hotel recepcióján (Mosonmagya-
róvár, Kígyó u. 1.), vagy a 06-30-395-
9678-as telefonszámon.

Donmayer vendéglőbe szaká-
csot, konyhalányt keresünk. Tel.: 
06-30-369-5885

Nyugdíjas hölgyet heti 2 nap – 5 órás 
elfoglaltságra, vendéglátásban alkal-
maznék Halászin. Érd.: 06-96/210-661

Ács-vállalkozás szakmunkásokat és 
segédmunkásokat keres hosszútávra, 
folyamatos munkára. Kiemelt bérezés-
sel! Tel.: 06-30-997-0087

Ambrózia étterem SZAKÁCSOT kiemelt 
bérezéssel, rugalmas beosztással, 
valamint konyhai segítőt, mosoga-
tónőt felvesz. Érd.: 06-30-9791-506

Homlokzatszigetelésben jártas szak-
embert és segédmunkást keresünk, 
hosszútávra. Tel.: 06-20-576-5156

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

Halászi telephelyű mezőgazdasági vál-
lalkozás keres 1 fő munkavállalót szar-
vasmarha telepre tejelő tehenészetbe. 
Gépkezelői végzettség, fejésben szerzett 
tapasztalat szükséges! Érdeklődni mun-
kanapokon 6.00-14.00 óráig a követke-
ző telefonszámon lehet: 06-96/573-033

Mosonmagyaróváron, a Moso-
ni piacon üzemelő büfébe állan-
dó szombati kisegítőt keresek. Tel.: 
06-20-436-6484

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

Kemencés pizzéria csapatbővítés 
céljából főállású és beugrós szaká-
csot keres kiemelt bérezéssel! Tel.: 
06-30-397-0030
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