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Mosonmagyaróváron frekventált 
helyen a belvárosban eladó I. eme-
leti, 3 szobás lakás, üvegterasszal. 
Átadása most karácsony. Készpénzfi-
zetés esetén jelentős árengedmény! 
Érd.: 06-20-552-8312

Mosonmagyaróváron, a városköz-
ponti részen első emeleti, felújított 
panellakás tulajdonostól eladó. Kész-
pénzfizetés esetén jelentős árked-
vezményt adunk! Iá: 21 MFt. Érd.: 
06-70-675-0322

INGATLAN

Mosonmagyaróváron 53 m2 hasz-
nos alapterületű, teljesen felújított, 
részben bútorozott földszinti tár-
sasházi téglalakás, saját zárható 
tárolóval eladó. Iá: 19,9 MFt. Érd. 
+36-30-847-888-3

LEGJOBB FOGÁS! 86 m2-es, 3 szo-
bás téglalakás eladó Mosonmagya-
róváron a termálnál. Csak 26,5 MFt! 
Érd.: 0036-70-611-9903

Mosonmagyaróváron eladó egy 
magas földszinti, 54 m2-es, 2 szo-
bás, kiváló állapotú lakás, beépí-
tett bútorokkal, gépesített konyhá-
val, 2015-ben teljes felújítás történt. 
A lakáshoz tartozik egy saját tároló is, 
az udvarban pedig parkoló. Ár: 19,95 
MFt. Érd.: 06-20-329-6564

AKCIÓ! Dunához közel, csendes 
utcában, zöldövezetben 970 m2-es 
összközműves telken, fúrt kúttal, 20 
m2-es garázzsal eladó egy 1985-ben 
épült, 2 szinten 200 m2-es, 6 szobás, 
teraszos, erkélyes, dupla komfortos 
családi ház, két fajta fűtéssel. Jelen 
állapotában felújítandóan. Ár: 33,95 
MFt. Érd.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron 55 m2-es 
erkélyes, 2 szoba-hallos felújított, 
azonnal költözhető panellakás eladó. 
Iá: 20,9 MFt. Érd.: 06-70-619-7337 
Ingatlanosok ne keressenek!

Mosonmagyaróvár közkedvelt 
részén a Lajta lakókertben értékesí-
tésre kínálok egy 300 m2-es luxus 
családi házat dupla garázzsal. Az 
ingatlan sarok telken található, két 
generációs ház. A telek 1065 m2. Van 
a kertben egy nagy medence. Ingat-
lant értékegyeztetéssel beszámítok! 
Érd.: 06-20-261-6442

Mosonmagyaróváron frekventált 
helyen befektetőnek értékesítésre 
kínálok egy 300 m2-es ingatlant, mely 
apartmannak van kialakítva. Az ingat-
lan 11 szobás, berendezett. Jelen-
leg is bérbe van adva apartmannak, 
hosszútávra. A bérlő maradna tovább. 
Érd.: 06-20-261-6442

Mosonmagyaróváron az Erkel 
Ferenc úton, 10 emeletes, szigetelt, 
fűtéskorszerűsített, liftes panel tár-
sasházban eladó egy X. emeleti, 54 
m2-es, 2 szobás, erkélyes, klímás, 
felújított lakás, saját tárolóval. Azon-
nal költözhetően! Ár: 20,6 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

Várbalogon, a nyugati határ mel-
lett 2 szobás családi ház eladó, 
800 négyszögöl telken. Érd.: 
+36-20-261-8510

Mosonmagyaróváron 63 m2-es, 
3 szobás, erkélyes 2. emeleti pan-
ellakás tulajdonostól eladó. Tel.: 
06-70-455-5541

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

Beach lakóparkban eladó egy I. 
emeleti, 48 m2-es, amerikai kony-
hás nappalis, + 1 szobás lakás, 16 
m2-es terasszal, tárolóval, alacsony 
rezsivel, felújítva, teljes berendezés-
sel, bútorzattal. Ár: 26,98 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

Közel a Dunához, most épülő 3 laká-
sos társasházban eladó egy földszinti, 
közvetlen kertkapcsolatos, 63 m2-es, 
2 szoba+nappalis, egyedi gázfűté-
ses, teraszos lakás. Zárt udvarban 
saját parkolóval. Átadás kulcsra-
készen történik! Ár: 31,0 MFt. Tel.: 
06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron, a Károly 
utcán nagyrészt felújított első eme-
leti 53 m2-es panellakás újszerű ház-
tartási gépekkel, tulajdonostól eladó. 
Iá: 19,7 MFt. Érd.: 06-70-672-1025, 
06-70-675-0322

ÁRCSÖKKENÉS! Mosonmagyaróvá-
ron 54 m2-es, 2 szobás téglaépíté-
sű lakás, telekhányaddal, mellék-
épületekkel eladó. Iá: 16,6 MFt. Érd.: 
06-30-459-7399

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

Városközpontban eladó egy 2. eme-
leti, 2 szoba-hallos, részben felújított 
panellakás, nagyon csendes lépcső-
házban. Ár: 19,5 MFt. Érd.: +36-20-
433-7710 Ingatlanosok kíméljenek!

Mosonmagyaróváron a volt Aral 
kúttal szemben zárt kert, 100 m2-es, 
félkész családi házzal eladó. Érd.: 
06-20-552-83-12
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Tulajdonostól eladó Dunaszigeten 
1 éve épült 150 m2-es családi ház, 
1200 m2-es füvesített telken. Eset-
leg majoroki családi házra cserélhe-
tő! Ár: 45 MFt. Érd.: 06-30-376-3400

Mosonmagyaróváron 63 m2-es tár-
sasházi téglaépítésű, 3 szobás, gáz-
fűtéses, egyedi mérővel, 3. eme-
leti lakás eladó. Iá: 21 MFt. Érd.: 
06-20-330-0869

Gyömörén 80 m2-es családi ház, kivi-
telezéssel vagy tervvel megegyezés 
szerint eladó. Érd.: 06-20-261-6442

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

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

Szántóföld eladó Halásziban, 
ugyanitt Leanderek is eladók. Tel.: 
06-20-346-2080

Levéli úton zárt kert eladó. Fúrt kút, 
villany, hétvégi ház. Ár: 6 MFt. Érd.: 
06-30-829-4105

Irodának vagy üzlethelyiségnek 
keresünk kisebb méretű ingatlant 
megvételre! Érd.: 06-20-296-8979

Liget lakóparkban új építésű csa-
ládi ház eladó. 2 szoba, 72 m2, 
telek 320 m2. Ár: 37,5 MFt. Érd.: 
06-70-594-0670

Lajta lakóparkban eladó földszin-
ti 34 m2-es praktikus elrendezésű 
lakás zárt udvarban kocsi beállóval. 
Iá: 22 MFt. Érd.: 06-30-997-7575

Mosonmagyaróváron apartma-
nok (2-3-4 szobás) kiadók munká-
soknak 28 főig. Hosszútávra! Érd.: 
06-70-249-3626

Mosonmagyaróváron új építésű tár-
sasházban bútorozott, egyedi fűté-
sű lakás igényes párnak hosszútávra 
kiadó. Kisállat kizárva! Kaució szük-
séges! Érd.: 06-30-398-7341

Garázs kiadó! 9200. Mosonmagya-
róvár, Szent István király út 59. Tel.: 
06-30-607-2737

Magyar utcán 150 m2-es üzlethelyi-
ség egyben vagy külön-külön hosszú-
távra kiadó. Tel.: 06-30-9843-888

Mosonmagyaróváron a Király-domb 
utcában 5 szobás családi ház hosszú-
távra kiadó. Tel.: 06-30-9843-888

Irodák kiadók Mosonmagyaróváron, 
több méretben, zárt udvari parkolók-
kal. Érd.: 06-30-4747-116

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

Mosonmagyaróváron alacsony 
rezsivel, klímás, felújított garzonla-
kás kiadó. Dohányzás kizárva! Ár: 
80.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. 
Érd.: 06-30-362-9597

Halásziban külön-bejáratú össz-
komfortos, 2 szobás lakás kiadó. 
Ajánlanám külföldön munkát vál-
lalóknak! Tel.: 06-20-252-9790, 
06-96-210-352

Bezenye központjában 58 m2-es, 2 
szoba, fürdőszoba, konyha – ház kis 
telekkel kiadó. Érd.: 06-30-942-5942

Mosonmagyaróváron a Kökény 
utcában bútorozott albérlet hosszú-
távra kiadó, nemdohányzó bérlőnek! 
Érd.: 06-30-552-4467

Mosonmagyaróvár belvárosában 
kisméretű lakás hosszútávra kiadó. 
2 havi kaució szükséges! Érd.: 
06-30-400-1465

Mosonmagyaróváron a Beach 
lakóparkban vízparti, panorámás 70 
m2-es, 2 szobás lakás kiadó. Érd.: 
06-30-345-1497

2 szobás panellakás kiadó 2. eme-
leten. Dohányzás, kisállat nem meg-
engedett! Ár: 100.000 Ft/hó + rezsi+ 
2 hó kaució. Tel.: 06-30-9401-397

Mosonmagyaróváron 35 m2-es 
bútorozott garzon hosszútávra kiadó. 
Ár: 80.000 Ft/hó + rezsi + 1 hó kau-
ció. Érd.: 06-30-835-1960

Mosonmagyaróváron 2 szobás pan-
ellakás 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, 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 a Wittmann 
Antal parkban, a Platán lakópark 
mélygarázsában autóbeállók kiadók. 
Érd.: 06-70-942-2942

1 szoba összkomfortos, gázfűté-
ses kis lakás kiadó 1 max. 2 nem-
dohányzó, rendszerető személynek. 
Tel.: 06-20-223-5815

Mosonmagyaróváron társasházban 
2 szoba + amerikai konyhás bútoro-
zott lakás, 1. emeleten hosszútávra 
kiadó. Érd.: 06-70-249-3626

Kiserdő lakóparkban 44 m2-es búto-
rozott lakás kiadó (gépesített ameri-
kai konyha, TV, internet). 55 m2-es 
füvesített kertje öntözőberendezés-
sel ellátott, kertész által gondozott. 
Érd.: +36-30-385-6943

Móra úton 2 szobás, felújított, klímás, 
erkélyes panellakás eladó. Ár: 18,9 
MFt. Érd.: 06-30-203-3830

Mosonmagyaróváron 3. emeleti, 50 
m2-es panellakás eladó, részben fel-
újított. Iá: 20 MFt. Érd.: 06-30-3666-
242 (hétvégén!)

KIADÓ

Nappalis, két félszobás, berende-
zett, gázfűtéses belvárosi lakás kiadó 
Mosonmagyaróváron. Ár: 300 EUR/
hó. Érd.: 06-30-98-112-98

90 m2-es lakás, 60 m2-es tető-
terasszal, garázzsal és tárolóval 
hosszútávra a Prestige lakópark-
ban kiadó. Érd.: 06-30-403-0068, 
06-30-378-8380

Mosonmagyaróváron apartman 
kiadó 1 fő részére. Kaució szüksé-
ges! Érd.: 06-30-758-5251

1 szobás, összkomfortos, galériás, 
bútorozott, külön-bejáratú házrész 1 fő 
részére kiadó. Érd.: 06-30-733-5051

30 m2-es külön-bejáratú garzon, tel-
jesen felszerelt kiadó Mosonmagya-
róváron. Ár: 130.000 Ft/hó rezsi-
vel együtt. Érd.: 06-30-9574-673, 
06-20-221-9574

36 m2-es garzonlakás 1-2 fő részé-
re kiadó. Ár: 300 EUR/hó + rezsi + 
2 hó kaució. Érd.: 06-70-940-8769

Mosonmagyaróváron 2 szobás lakás 
kiadó nemdohányzó párnak, kisállat 
kizárva! Ár: 100.000 Ft/hó + rezsi + 
2 hó kaució. Érd.: 06-30-217-4983

Egyetem közelében diákoknak apart-
man kiadó. Érd.: 06-70-779-6726
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Apró Veszélyes helyen lévő fák kivágá-
sát vállaljuk! Épületek közé nőtt, 
megdőlt fák biztonságos kivágá-
sát és gallyazását vállaljuk. Zöldhul-
ladék elszállítást vállalunk. Hívjon 
bizalommal, akár hétvégén is! Tel.: 
06-20-3254-252

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 hétvé-
gén is! Tel.: 06-30-526-1558

GAZDABOLT – mosoni piacnál. 
Moson-Kert Kft. – Mosonma-
gyaróvár, Ostermayer u. 08. Tel.: 
+36-20-3258-606

Bádogos munkák, tetőfedés, pala-
tetők bontás nélküli átfedése csere-
pes lemezzel, lapos-tető szigetelés, 
tetőmosás, kúpcserepek malterozá-
sa, kémények átrakása, beázások 
elhárítása. Tel.: 06-70-663-7327, 
www.tetobau.hu

Őszi bőrmegújító, ultrahangos koz-
metikai arckezelés az otthoná-
ban! Már az első alkalommal látha-
tó, érezhető hatással! Kocsis Eszter, 
Tel.: 06-30-829-2883

Készpénzfizetés azonnal! Napi leg-
magasabb áron! Arany-ékszerre, 
ezüst tárgyakra, régiségekre, fest-
ményekre, egyes műszaki cikkek-
re. Arany-ékszerek árusítása ked-
vező áron. Régi képcsarnoki képe-
ket, hagyatékot vásárolok. Ingyenes 
értékbecslés. Zálogház (Kisalföld Áru-
ház mellett). Tel.: 06-96/215-808

Palatetők bontás nélküli átfedése, 
cserepes lemezek, bádogos mun-
kák, stablondeszkák lemezelése, 
tetőfedés, tetőjavítás.  Lapos-tetők 
szigetelése, kúpcserepek kenése, 
tetőmosás, javítások vállalása. Tel.: 
06-20-293-1175

REDŐNYJÁRAT indul hétvégenként 
Mosonmagyaróvárra és környékére! 
Redőnyök, szúnyoghálók 10 – 20 % 
engedménnyel! Hőszigetelt alumíni-
um redőnyök, reluxák, pliszék, sza-
lagfüggönyök, napellenzők, sávrolók. 
Kérjen ingyenes helyszíni árajánlatot! 
Minőségi árnyékolót 49 éves megbíz-
ható cégtől. HÉRICS LÁSZLÓ, Kapu-
vár, Pozsonyi út 90. Tel.: 06-96/242-
655, 06-30-204-0-205, www.heri-
csredony.hu

Szobafestést vállalok Moson-
magyaróvár és környékén AKCI-
ÓS négyzetméter áron október, 
november hónapokban. Rövid 
határidővel! Érd.: 06-20-281-2776

MINDIG TV EXTRA: egyszeri kiépí-
tési díj + havidíj –további előfize-
tős csatornák. Részletekért hívjon! 
Szlovák tv csatornák vétele is meg-
oldható analóg (magyar, szlovák, 
osztrák) és digitális –DAB+(szlovák, 
osztrák) rádióvétel kiépítése. Tel.: 
06-30-526-1558

Redőnyjavítást vállalok. Tel.: 
06-20-965-6515, 06-70-536-5530 
Zsugonics

Cseréptetők, kémények javítását, 
tetőszigetelést, bádogos munkákat, 
tetőfedést, ereszcsatornázást, tető-
tisztítást, építőipari munkákat, beá-
zások megszüntetését vállaljuk. Tel.: 
06-30-3799-313

Fakivágás! Fakuglizás! Hasogatás, 
Bozótirtás, fű és sövénynyírás, elha-
nyagolt kertek, udvarok rendbetéte-
le, zöldhulladék elszállítása. Hétvé-
gén is! Érd.: 06-20-328-4057

JÁRMŰ

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

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

Személyautó bérelhető kaució nél-
kül, magyar autópálya matricával! 
Tel.: 06-30-206-5858

TÁRSKERESÉS

65/170/80 férfi barátnőt keres, 50-6 
éveset, Mosonmagyaróvárit. Érd.: 
+36-30-23-10413 (18 óra után)

Elmúlt mar 30 50 70? Ismerked-
ne de nincs hol, kivel? Nem adom 
fel társkeresés 06-20/411-4325.
Kiemelten várjuk a 40 es hölgyek 
jelentkezését!

59 éves, 175 cm magas, véko-
nyalkatú férfi keresi tartós kapcso-
lat céljából mosonmagyaróvári vagy 
környéki hölgy kapcsolatát. Érd.: 
06-70-250-8669

SZOLGÁLTATÁS

Redőnyök, reluxák, szalagfüggö-
nyök, napellenzők, szúnyoghálók, 
harmonikaajtók, stb. kedvezmény-
nyel, garanciával, rövid határidővel 
mosonmagyaróvári szakembertől. 
Párkányok, zsaluziák! Kérjen ingye-
nes árajánlatot! Vidéken is! Tel.: +36-
30-2350-927, Horváth Attila, www.
redonyosattila.hu

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

Régi kapuk, kerítések felújítása, 
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!

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

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

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

Expressz dugulás-elhárítás.! Bon-
tás nélküli dugulás-elhárítás Moson-
magyaróvár és vonzáskörzeté-
ben. Garanciával! Hétvégén is! Tel.: 
06-30-7496-098

Tóth Kárpittisztítás! Autókárpit, 
bútorkárpit, ülőgarnitúrák, fotelek, 
székek, padlószőnyegek tisztítása. 
Tel.: 06-70-630-8245

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, 
Cukrász, Pincér, Vendéglátás-szer-
vező, Vendéglátó üzletvezető, Ven-
déglátó eladó, Aranykalászos Gaz-
da OKJ tanfolyam. Tel.: 06-70-
593-2232, www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

Bádogos munkák, tetőfedés, pala-
tetők bontás nélküli átfedése csere-
pes lemezzel, lapos-tető szigetelés, 
tetőmosás, kúpcserepek malterozá-
sa, kémények átrakása, beázások 
elhárítása. Tel.: 06-70-663-7327, 
www.tetobau.hu

Lakások, pincék ürítését, takarítását, 
lomtalanítást vállalnék, megegyezés 
szerint! Tel.: 06-70-675-0654

Kisebb kőműves munkákat válla-
lunk! Tel.: 06-30-274-3864

Szobafestést, gipszkartonozást, 
külső homlokzatszigetelést válla-
lok, Gyorsan, szakszerűen! Tel.: 
06-70-608-9519

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

Fordítás, tolmácsolás, valamint 
ANGOL nyelvórák, felkészítés 
nyelvvizsgára, 30 éves tapaszta-
lattal! Tel.: +36-20-926-7174

Alpin technikával történő ledarabo-
lást, döntést, visszavágást vállalunk 
veszélyes, nagyra nőtt, rossz helyen 
lévő fák/cserjék esetében. Ne vár-
jon, míg kárt okoz! Hívjon bizalom-
mal! Tel.: +36-30-997-0834

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

Mini markolóval földmunkát válla-
lok! Alapásás, tükörkiszedés, csa-
tornázás, fakidöntés….stb. Tel.: 
06-30-4466-323

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

Veszélyes fák kivágása, fűka-
szálás, sövénynyírás, zöldhulla-
dék elszállítás. Reális áron! Tel.: 
06-20-974-1498

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

Asztalos munkák, konyha és beépí-
tett szekrény, ajtó, ablak, lépcsők, 
teraszok készítését vállalom. Tel.: 
06-30-329-9269
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Fuvart vállalok ponyvás teherautóval 
belföldön 2,5 tonnáig. Gyors, pontos, 
megbízható! Érd.: 06-30-911-6573

JCB-4 CX 9 tonnás géppel Mosonma-
gyaróváron és vonzáskörzetében vál-
lalok gépi földmunkát, ásást, betontö-
rést, minden, ami földmunka, terep-
rendezést! Érd.: 06-20-261-6442

Költöztetés, teherfuvarozás, lomta-
lanítás! www.emmatehertaxi.eu, Tel.: 
06-70-540-3628

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

Akciós műanyag, hőszigetelt bejá-
rati ajtók, 98x208-as méretűek, fel-
ül üvegbetéttel, 5 pontos biztonsá-
gi zárral, kilinccsel, kulcsokkal, fehér 
színben, jobbos és balos kivitelben 
eladók. Ár: 59.900 Ft/db. Munkaidő-
ben: 06-30-610-3850. www.rbfnyi-
laszarokft.hu, Bősárkány, Ady End-
re u. 13.

Akciós üveges, fa bejárati ajtók 
hőszigetelt üveggel, záró gumitö-
mítéssel, kilinccsel, kulcsokkal, 
98x208-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, Bősárkány, 
Ady Endre u. 13.

CD gyűjtemény igényeseknek eladó. 
60-70-8-as évek magyar és külföldi 
slágerei. Tel.: 06-70-7082-081

Bontásból származó jó minőségű 
natúr forgácslap, MDF-lemez, falá-
da többféle méretben eladó. Érd.: 
6-20-9596-202

Kukoricadarázott rántanivaló csirke 
szeptember 19-től kapható és kony-
hakészen rendelhető! 9211. Fekete-
erdő, Ady Endre u. 13. Tel.: 06-96-
960-003, 06-20-9-120-102

Hagyatékot, bútorokat, lakás-ki-
egészítőket, tollat 30.000 Ft-ig a 
pincétől a padlásig vásárolok! Tel.: 
06-20-804-2771

Együtt eladó kettő Cardo gyártá-
sú használt ágyneműtartós heve-
rő, összeszerelve francia ágyként is 
használható! Érd.: 06-70-536-7815

EKT-rács, szögvas lábakkal 30 
tábla, kedvező áron eladó. Tel.: 
06-30-9372-074

Eladó szép bútorok, gáztűzhely, 
szőnyegek, kristálycsillárok, francia 
ágy, festmények, hűtőgép, zöldség-
prés. Érd.: 06-30-582-2135

EGYÉB

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

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

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

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.

Korrepetitort keresek 7. osztá-
lyos gyermekem mellé, aki ház-
hoz jönne. Érd.: kissv614@ 
gmail.com címen. 

Esküvőre való ajándékok, vadonat-
új edénykészlet, étkészlet, evőesz-
közkészlet aranyozott, jó minőségű 
fonalak, lakás-kiegészítők, új konyhai 
gépek, kristálypoharak eladók. Tel.: 
06-70-2793-031

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

50 literes üvegballon és 50 literes sző-
lőprés eladó. Érd.: 06-30-226-2326
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Reggeliztető kolléganőt kere-
sünk heti 2-3 napra a mosonma-
gyaróvári Nimród étterembe. Tel.: 
+36-30-226-2749

Gyere és dolgozz Velünk! Bejelen-
tett munkaviszonyt, kiemelt bére-
zést, bérelőleget, ingyenes szál-
lást, munkába járást biztosítunk! 
Betanított dolgozó és targoncás 
ajánlatainkból válogathatsz Győr 
és Kecskemét környékén. Munka-
végzési helyek: Autoliv, BOS, SMR, 
SMP, Rába. Jelentkezz most! Tel.: 
06-70-639-9920 (JOBmotive Kft.)

Galéria étterembe szakácsot és 
pizza-szakácsot felveszünk. Moson-
magyaróvár, Erkel Ferenc u. 2. Tel.: 
06-70-363-0052

Csatlakozz csapatunkhoz! Fémipari 
munkakörökbe keresünk hegesztő, 
lakatos, gépi forgácsoló- CNC-gép-
kezelő, szerszámkészítő, gépbeál-
lító, darukezelő, nehézgépkezelő és 
konténerező sofőr dolgozókat Győr 
és Kecskemét környéki munkára. 
Versenyképes fizetést, juttatáso-
kat, szállást, munkába járását, 
hazautazási támogatás, bérelőleget 
biztosítunk! Jelentkezz most! Tel.: 
06-70-415-9021 (JOBmotive Kft.)

Háztartásom karbantartására fiatal, 
csinos nőt keresek, középkorú férfi. 
Érd.: 06-70-511-3399

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

Takarítást vállalok (épület, iroda, 
rendelő stb.) Mosonmagyaróvár és 
környékén. Tel.: 06-30-434-5723

Mosonmagyaróváron a Halász-
kert vendéglőbe (Gabonarakpart 
6.) takarítónőt felveszünk. Délelőtti 
elfoglaltság! Érd.: 06-20-458-0857

Szociális gondozó és ápoló-, illet-
ve takarító munkatársakat kere-
sünk. Jelentkezéseket 2019. októ-
ber 04-ig személyesen, vagy pos-
tai úton a KESZI 9200. Mosonma-
gyaróvár, Soproni út 65., vagy az  
intezmenyvezeto@szocmkt.hu 
e-mail címre várjuk. Érdeklődni a 
06-96/566-266, vagy a 06-20-403-
0038-as telefonszámon lehet.

Reklámújság terjesztésére mun-
katársakat keresünk. Jelentkezni: 
06 30 883 0529, ArrabonaPost Kft.

Mosonmagyaróvári élelmiszerbolt-
ba szakképzett eladót felveszünk. 
Tel.: 06-30-226-2326

Vagyonőröket és portásokat kere-
sünk Mosonmagyaróvár és környéké-
ről. Nyugdíjasok jelentkezését is vár-
juk! Tel.: 06-20-528-5618

Automa árufeltöltő/szervizes mun-
kakörbe keressük kollégánkat. Fel-
adatok: - kávé-, üdítő-, snackau-
tomaták árufeltöltése, karbantartó 
munkálatok elvégzése. Elvárások: 
- minimum középfokú végzettség, - 
önálló, igényes munkavégzés, - „B” 
kategóriás jogosítvány. Munkavég-
zés helye: Mosonmagyaróvár. Várjuk 
jelentkezésed fényképes önéletrajz-
zal az alábbi elérhetőségen: E-mail:  
bedoviola.hofferkft@gmail.com

Kedves Fodrászok és Műkörmösök! 
Szeretettel várunk Benneteket, ha 
egy szép, igényes helyen szeretné-
tek dolgozni bérlői rendszerben! Mi 
kinőttük a helyünket, ezért megyünk 
az új helyre, és szeretnénk Veletek 
egy komplett csapatot alkotva tel-
jes körű szolgáltatást nyújtani jelen-
legi és jövőbeni közös vendégeink-
nek. Egy teljesen új épületben, ahol 
a parkolás ingyenes! Ha felkeltet-
tem érdeklődéseteket ne habozza-
tok, hívjatok: 06-30-3615-067 FREJA 
Szépségszalon.

Hanság-ligeti faüzembe üzemveze-
tőt keresünk. Felelősségteljes, munká-
jára igényes személyek jelentkezését 
várjuk! Hosszú távú munkalehetőség, 
versenyképes bérezés! Jelentkezése-
ket fényképes önéletrajzzal az office@
palett-ex.hu e-mail címre vagy telefo-
non a 06-20-245-6334, Palett-ex Kft.

Mosonmagyaróvári logisztikai rak-
tárba keresünk fizikai munkára mun-
katársakat kétműszakos munkarend-
be (hétvége szabad), bérezés nettó 
1200 Ft/óra. E-mail: iroda.instant@
gmail.com. Tel.: +36-70-430-3244 
Silver Kolt Kft.

Csomagolókat keresünk, mosonma-
gyaróvári lakosok jelentkezését vár-
juk, pályakezdőket és nyugdíjasokat 
is! Érd.: 06-20-528-5510

Vendéglátóhelyre pultos hölgyet 
keresünk. Beugrósnak is! Érd.: 
06-30-234-1468

Mosonmagyaróvári telepre állat-
gondozót főállásban felveszünk. Érd.: 
06-20-824-2690

Takarítónőt keresünk éves állásra, 
kiemelt bérezéssel a hegyeshalmi 
West Motelbe. Érd.: 06-20-386-3004

Építőipari cég kőműves segédmun-
kást felvesz mosonmagyaróvári mun-
kahelyre. Szállás megoldható! Érd.: 
06-30-9279-289

Pincér kolléganőt keresünk Bécsbe, 
az I. kerületbe jó német nyelvtudással 
éjszakára. 3 nap munka, 3 nap sza-
bad. Éves állás. Érd.: németül lehet 
+43-6645160078

Építőipari vállalkozás keres segéd-
munkást, jó kereseti lehetőséggel! 
Érd.: 06-30-9-391-768

Ács-állványozó szakmunkást, beta-
nított munkást felveszünk nettó 2000 
Ft-os/óra, tudástól függően. Bejelen-
tett, folyamatos, hosszú távú mun-
kaviszony! Érd.: 06-30-997-0087

Bokréta kerámia létszámbővítés 
miatt jó kézügyességgel rendelke-
ző munkatársakat keres. Ha sze-
retsz szép dolgokat alkotni, gyor-
san tanulsz, igényes vagy a mun-
kádra és tudsz csapatban vala-
mint önállóan dolgozni jelentkezz! 
A betanulás után a munkaidő rugal-
mas. Fizetés teljesítmény arányos, 
így csak tőled függ mennyit keresel. 
Jelentkezés és bővebb információ: 
Bősárkány, Szűcsné Kovács Mária 
06-30/359-1996

Vértes-Ker Kft. általános szerelő 
munkatársakat keres. Tel.: 06-20-
311-7257. Önéletrajzokat: andras.
meszaros@vertesker.hu

Matematika-fizika tanárt kerek 16 
éves középiskolás fiam mellé. Tel.: 
06-30-9-590-138

Mosonmagyaróvári zöldségbolt-
ba férfi kisegítőt felveszünk, 4-7-
ig, kb. 3-4 óra, 1300 Ft/óra. Érd.: 
06-70-258-7408

Takarító hölgyet keresünk 2 heten-
te 5-6 órára Mosonmagyaróvár-
ra, jó kereseti lehetőséggel! Érd.: 
06-70-7082-081
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Számítástechnikai szaküzlet szervi-
zest keres mosonmagyaróvári mun-
kahelyre, akár pályakezdőt is. „B” 
kategóriás jogosítvány szükséges! 
Önéletrajzot a vmc@vmc-com e-ma-
il címre kérjük!

Trafikba Mosonmagyaróváron hosz-
szútávra bolti eladót felveszünk. 
Fényképes önéletrajzot az alábbi 
címre kérünk: ovartabak@gmail.com

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

Mosoni piacon működő lángossü-
tő, büfébe konyhai kisegítőt kere-
sek piacnapokon (csütörtök, szom-
bat). Érd.: 06-20-436-6484

Segédmunkás kollégát keresünk 
Rajka és környéki munkavégzés-
re, Mosonmagyaróvár és Rajka von-
záskörzetéből. Útépítésbe jártasság 
előnyt jelent! E-mail: kovacskftrajka 
@gmail.com, Tel.: +36-30-556-
7224, +36-30-261-7395

Németül és angolul beszélő pincért 
keresünk mosonmagyaróvári étter-
münkbe. Érdeklődni a 06-96-206-
871-es telefonszámon lehet!

Kőfaragó munkák beépítésében és 
szerelésében jártas kollégákat kere-
sünk kiemelt fizetéssel Mosonmagya-
róváron. Érd.: 06-70-377-8380

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

Mosonmagyaróvári logisztikai rak-
tárba keresünk targoncavezető mun-
katárakat kétműszakos munkarend-
be (hétvége szabad), bérezés nettó 
1500 Ft/óra. E-mail: iroda.instant@
gmail.com, Tel.: +36-70-430-3244 
Silver Kolt Kft.

Önállóan dolgozni tudó csőszerelőt 
kiemelkedő jövedelemmel hosszú-
távra felveszek. Érd.: 06-30-9277-
106, 06-20-467-8784

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

Vagyonőri munkát keresek Moson-
magyaróvár és környékén. Tel.: 
06-70-312-9008

Karbantartói munkakörbe kere-
sünk munkatársat fő munkaidő-
ben, fizetés; nettó 165.000 Ft. Érd.: 
06-30-9463-364

Homlokzatszigetelésben jártas 
szakembert és segédmunkást kere-
sünk hosszútávra. Azonnali kezdés-
sel! Érd.: 06-20-576-5156

Mosonmagyaróvári D’Corner 
Kebap és Pizza, pizza-készítésben 
jártas, vagy megtanulására hajlan-
dó kollégát/kolleginát keres. Érd.: 
06-30-217-5317

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

Mosonmagyaróvári fodrászat-
ba alkalmazottat keresünk. Érd.: 
06-30-214-4001

Kőművest, vagy kőműves munkához 
értő alkalmazottat felveszünk. Tel.: 
06-20-2216-701

Mosonmagyaróvári építőipa-
ri cég munkájára igényes, megbíz-
ható festőt, hőszigetelésben jártas 
kőművest felvesz. Lehet pályakez-
dő is! Bérezés: megegyezés szerint! 
Érd.: 06-30-9475-174

Kőműveseket keresünk bejelentett 
munkavégzés, kiemelt bérezés! 13. 
havi bér! Utazástérítés! Pályakez-
dők, fejlődési lehetőség! Felszerelés 
biztosított! Egész éves munka! Érd.: 
06-30-432-2419
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Cégünk targoncavizsgával rendel-
kező munkatársat keres árukiadói 
munkakörbe, azonnali kezdéssel 
mosonmagyaróvári telephelyünkre. 
Érd.: 06-96-217-687, E-mail: info@
addendakft.hu

Rövid határidővel vállalunk  
kőműves munkákat, felújítást, fes-
tést, gipszkarton szerelést, par-
kettázást. Tel.: 06-20-241-8353, 
06-20-5060-617

Rendes takarítónőt keresek, aki 
segítene holmiijaimat eladni és köz-
ben takarítana is. Jó fizetés! Érd.: 
06-70-2793-031

Pultos kisegítő munkatársat kere-
sek! Érd.: 06-30-3767-283

Bódi István ev. Bódi-trans nemzet-
közi fuvarozásban gyakorlatot szer-
zett sofőrt keres furgonra, 8-17 óráig. 
Érd.: +36-30-398-1760 vagy info@
boditrans.hu e-mail címen

Főállású TAKARÍTÓNŐT keresek csa-
ládi ház takarítására kiemelt bére-
zéssel Mosonmagyaróváron. Jelent-
kezni a kissv614@gmail.com e-ma-
il címen lehet!

Fiatal kőművest és segédmun-
kást keresünk kiemelt bérezéssel 
Mosonmagyaróvár és környékéről. 
Érd.: 06-20-417-5757

Bástya-söröző megbízható, mun-
kájára igényes beugrós vagy állan-
dó pultos hölgyet keres. Érd.: 
06-30-381-8206

Intézménytakarításra keresünk 6 
órás munkatársat, délutáni munka-
végzéssel. Nyugdíjasok jelentkezé-
sét is várjuk! Tel.: 06-70-466-1039

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

Marina Pizzéria & Steakhouse fia-
tal, lendületes csapatába pincérnőt, 
pincért keres. Érd.: 06-30-564-8401

Gépkocsivezetőt keresünk Moson-
magyaróvár – Hegyeshalom – 
Mosonszolnok között közlekedő 7,5 
tonnás autóra. Szükséges kategó-
rián felül GKI igazolvány és PAV III. 
igazolás szükséges! Jelentkezés: 
06-30-3489-713

Szakácsot versenyképes bérezés-
sel Mosonmagyaróvár belvárosi Cor-
vina szálloda éttermébe felveszünk! 
Érdeklődni lehet: 06-30-335-4648, 
reservation@corvinahotel.hu

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

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

Pultos kolléganőt felveszünk fő- 
vagy mellékállásba a máriakálnoki 
Pletykafészek Klub étterembe. Érd.: 
06-30-939-0579

Felszolgálót, valamint fiatal hölgyet 
pultos munkakörbe mosonmagyaró-
vári Corvina szálloda éttermébe felve-
szünk. Érdeklődni lehet: 06-30-335-
4648, reservation@corvinahotel.hu

Mosonmagyaróvári üzemi konyhá-
ra konyhai kisegítőt keresünk. Hét-
fő-péntek, egyműszakos munka-
rendbe, 4 és 8 órás foglalkoztatás-
ra. Jelentkezés: 8.00-16.00 óráig: 
06-30-688-4572

WIR SUCHEN EINEN KOCH UND 
PIZZA LIEFERANT FÜR AUSTRIA 
NEBEN BRUCK AN DER LEITHA. Tel.: 
+36-70-594-0670

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