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Tulajdonostól eladó 3 szobás, 
67 m2-es két teraszos tégla-
építésű társasházi lakás kert-
kapcsolattal, újszerű állapot-
ban, beépített konyhabútor-
ral, gépekkel. Ár: megegyezés 
szerint. Érd.: 06-30-7586-990
Feketeerdőn, Dunakilitin, 
Máriakálnokon közművesí-
tett építési telkek eladók! Érd.: 
06-30-267-9530

INGATLAN
Mosonmagyaróvár közked-
velt részén a Lajta lakókert-
ben értékesítésre kínálok 
egy 300 m2-es luxus csalá-
di házat dupla garázzsal. Az 
ingatlan saroktelken találha-
tó két generációs ház. A telek 
1065 m2. Van a kertben egy 
nagy medence. Ingatlant érté-
kegyeztetéssel beszámítok! 
Érd.: 06-20-261-6442

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

Mosonmagyaróvár közpon-
ti helyén kínálunk eladás-
ra egy új építésű 48 m2-es, 
2 szoba-nappalis, fedett 
terasszal, amelyhez 288 
m2-es kertrész tartozik. Tel.: 
06-20-552-8312

Vállalkozóknak! Győrben 
az Abdai úton, a pályafelhaj-
tó közelében jó forgalmú, 530 
m2-es kereskedelmi egység 
családi okok miatt sürgősen 
eladó. Érd.: 06-30-267-9530
Garázst vásárolnék Mély utca 
vagy közelében, illetve Iparte-
lepen. Tel.: +36-30-2984-031
Mosonmagyaróvár frek-
ventált helyén most épülő 
társasház I. emeletén kíná-
lunk eladásra egy 47 m2-es, 
2 szoba-nappalis téglala-
kást, üvegterasszal. Tel.: 
06-20-553-7213
Mosonmagyaróváron az 
Arany János utcában 467 
m2-es telken garázzsal ikre-
sített régi felújítandó 80 m2-es 
családi ház eladó. Iá: 26 MFt. 
Érd.: 06-20-582-7341
Kimlén 3 hálószobás új épí-
tésű ikerházrész terasszal, 
400 m2-es udvarral eladó. 
CSOK igényelhető! Érd.: 
06-30-267-9530

Halásziban, a Révai utcában 
kívül-belül felújított, 2 szobás, 
amerikai nappalis, új konyhás, 
új fürdős családi ház mellé-
képülettel, 340 m2-es telken 
eladó. Ára: 26,8 MFt. Érd.: 
06-30-856-1505
Eladó Mosonmagyaróváron 
a Manninger ltp-en szigetelt 
háztömbben egy 2. emele-
ti, 2 szoba, erkélyes téglala-
kás. Ára: 20.800.000 Ft. Érd.: 
06-30-267-9530
Mofém-telepen téglaépítésű 
41 m2-es lakás tulajdonos-
tól eladó. Ár: 13,6 MFt. Érd.: 
06-20-22-999-22
Belvárosi téglaépítésű 64 
m2-es lakás tulajdonos-
tól eladó. Ár: 25,4 MFt. Érd.: 
06-20-22-999-22
Ügyfeleink részére keresünk 
eladó tégla és panellakásokat, 
családi házakat Mosonmagya-
róváron és környékén. Hiteles 
Ingatlan Iroda. Érd.: 06-30-
267-9530, 06-30-183-5652

Mosonmagyaróváron, Majo-
rokban zöldövezeti kertes csa-
ládi ház 120 m2-es lelakott, 
801 m2-es telken, csendes 
környezetben eladó. Ikerház 
építésére alkalmas! Iá: 32 
MFt. Érd.: +36-30-9459-113
Dunakilitin közművesített, 
igényesen kialakított 2000 
m2-es építési telek eladó. Érd.: 
06-30-267-9530
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Mosonmagyaróváron, a Laj-
ta lakóparkban 2007-es épí-
tésű II. emeleti 48 m2-es tera-
szos lakás eladó. (1 szoba+ 
nappali), a lakáshoz tartozik 
egy saját zárt tároló helyi-
ség, befektetésnek is kiváló-
an alkalmas, jelenleg egy ked-
ves, megbízható bérlő lakja, 
aki szívesen maradna hosz-
szútávon. Iá: 22,9 MFt. Érd.: 
06-30-630-7328
Mosonmagyaróváron frek-
ventált helyen befektetőnek 
értékesítésre kínálok egy 300 
m2-es ingatlant, mely apart-
mannak van kialakítva. Az 
ingatlan 11 szobás, beren-
dezett. Jelenleg is bérbe van 
adva apartmannak, hosz-
szútávra. A bérlő maradna 
tovább. Érd.: 06-20-261-6442
Mosonmagyaróvár csendes 
utcájában új építésű 2 háló-
szobás ikerházrész terasszal, 
kertkapcsolattal eladó. Érd.: 
06-30-267-9530
Mosonmagyaróvár – bel-
városi 2 szoba + nappa-
lis esztétikus lakás eladó. 
Iá: 20.900.000 Ft. Érd.: 
06-30-210-87-42

Panellakás 51 m2-es, rész-
ben felújított, szigetelt, új nyí-
lászárókkal novemberi költö-
zéssel eladó. Ár: 17.200.000 
Ft 3.emeleten. Érd.: 06 70 511 
3399 

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

Mosonmagyaróvár – föld-
szinti 2 szoba-hallos, rész-
ben felújított panel eladó. 
Iá: 19.500.000 Ft. Érd.: 
06-30-210-87-42

Nap utcában fiatalosan beren-
dezett, 38 m2-es teraszos 
lakás eladó. Iá: 19.500.000 
Ft. Érd.: 06-30-210-87-42

Mosonmagyaróváron, bel-
városhoz közel, Boldogasz-
szony utcában 521 m2-es 
telek eladó kész alappal, 
engedélyezett tervekkel. Érd.: 
06-70-9465-464

Két ház építésére alkalmas 
telek 29. 000.000 Ft-ért eladó. 
Tel.: 06 70 511 3399 

Mosonmagyaróvár közked-
velt lakóparkjában, tulajdo-
nostól eladó 2017-es építé-
sű, kertkapcsolatos lakás. 
36 m2-es lakás + 24 m2-es 
gondozott kert. Parkolás zárt 
udvarban. Befektetésnek is 
kiválóan alkalmas, jelenleg 
egy kedves, megbízható bér-
lő lakja. Iá: 22,9 MFt. Érd.: 
06-30-630-7328
Dunaszigeten 50 m-re a 
vízparttól eladó egy teljesen 
berendezett és felszerelt 2 
szoba + nappalis faház tel-
jesen alápincézve, kandalló-
val, szaunával, kerti kiülővel, 
227 m2-es telken. Ára: 67.000 
EUR. Érd.: 06-30-413-9346
Mosonmagyaróváron 2. 
emeleti, 50 m2-es felújí-
tott panellakás tulajdonostól 
eladó. Ingatlanosok kérem, 
kíméljenek! Iá: 22,75 MFt. 
Tel.: +36-30-687-6763
Városközpontban most épü-
lő 4 emeletes, liftes házban I. 
emeleti, 53 m2-es, 3 szobás, 
teraszos lakás leköthető saját 
parkolóval. Átadás fűtés-ké-
szen. Ár: 22,13 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

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, parko-
lóval. Jelent készültségi fok 
cca: 50%-os. Ár: 32,5 MFt. 
Érd.: 06-20-329-6564
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
Mosoni piac közelében, ren-
dezett udvarban 48 m2-es, 
2 szoba + galériás, felújított 
lakás eladó. Iá: 14.900.000 Ft. 
Tel.: 06-30-210-87-42
Mosonmagyaróváron zöl-
dövezetben, 746 m2-es tel-
ken alpesi stílusú, alápincé-
zett, tetőteres felújított 5 szo-
bás családi ház eladó szép 
kerttel. Ára: 43 MFt. Érd.: 
06-30-856-1505

Mosonmagyaróváron a Laj-
ta lakóparkban egy 2007-es 
építésű, II. emeleten lévő 48 
m2-es teraszos lakás (egy szo-
ba + nappali) a lakáshoz tarto-
zik: egy saját zárt tároló helyi-
ség. Befektetésnek is kiváló-
an alkalmas, jelenleg egy ked-
ves, megbízható bérlő lakja, 
aki szívesen maradna hosz-
szú távon. Iá: 26,9 MFt. Tel.: 
06-30-630-7328
Tulajdonostól eladó Károly 
úton 3. emeleti 2 szobás 
panellakás nagyon szép 
állapotban. Iá; 19,7 M Ft 
Érd.: 06 70 606 1773
Kertkapcsolatos ,földszinti 
51 m2-es kulcsrakész lakás 
25 M Ft-ért karácsonyi költö-
zéssel eladó. Kocsibeálló grá-
tisz! Tel.: 06 70 511 3399 
M o s o n m a g y a r ó v á r o n 
jól frekventált helyen 325 
m2-es telken 76 m2-es fel-
újított ház eladó. Iá: 24,5 
MFt. Érd.: 06-30-270-9512, 
06-30-495-0573
Mosonban, Fő út mellett 1696 
m2-es közművesített ipari 
terület családi házzal eladó. 
Tel.: 06-20-259-5255
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Lucsonyban, közel a termál-
hoz gyönyörű helyen eladó egy 
földszinti, 44 m2-es, 2 szobás, 
étkezős, fedett teraszos, kert-
kapcsolatos társasházi lakás, 
teljesen felújítva, zárt par-
kosított udvarban, saját par-
kolóval. Ár: 27,2 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron 756 
m2-es saroktelken, a vasú-
tállomáshoz közel felújításra 
szoruló összkomfortos csalá-
di ház eladó. Iá: 24 MFt. Érd.: 
06-30-736-6908
Két egymás mellett lévő 
gázfűtéses kis lakás/iroda 
eladó a Halászi ltp-en. Tel.: 
06-20-223-5815
Levélen építési telek eladó. 
Érd.: 06-30-400-6441

2 generációs családi ház, 
Pozsonyi úthoz közel, rövid 
idõn belüli költözéssel eladó. 
Két lakótér! Érd.: 06 70 511 
3399 

Malomdűlőben most épülő 
122 m2-es, 3 szoba+nappa-
lis családi ház 775 m2-es tel-
ken, tulajdonostól eladó. Érd.: 
06-30-9533-632

Móra Ferenc úton 2 szobás, 
3. emeleti panellakás tulaj-
donostól eladó. Iá: 17,8 MFt. 
Érd.: 06-30-153-3098

Mosonmagyaróváron 54 
m2-es téglalakás (2 szobás) 
központi helyen eladó. Iá: 17,4 
MFt. Érd.: 06-30-4598-560

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

Mosonmagyaróvár lakópar-
kjában két önálló házból álló 
lakóingatlan költözhetõen 
eladó. Érd.: 06 70 511 3399 

Mosonmagyaróváron, Gyá-
ri úton 901 négyszögöl telken 
családi ház eladó. Érd.: 06-20-
5941-532 (csak hétvégén!)

Geotermikus fûtéssel szerelt, 
új építésû családi ház, kulcs-
rakészen õszi átadással eladó! 
Érd.: 06 70 511 3399 

Mosonmagyaróváron városköz-
pontban 18 m2-es aknás garázs 
eladó. Tel.: 06-30-451-8277

Mosonban 2 db egyenként 
75 m2-esikerház, lakásonként 
452 m2-es telken, kulcsraké-
szen ez évi átadással eladó. 
Érd.: 06 70 511 3399 

Máriakálnokon 900 m2-es 
közművesített építési telek 
eladó. Tel.: 06-30-366-1116

Mosonmagyaróváron , 
majoroki városrészen 5 szo-
bás családi ház eladó. Érd.: 
06-30-275-4023

Tulajdonostól eladó Moson-
magyaróváron a Kálnoki úton 
2 szobás téglaépítésű lakás 5 
M2-es tárolóval. Érd.: 06-70-
418-3336, 06-30-560-0014

Halásziban, a Révai utcá-
ban új kialakítású, 3 db épí-
tési telek eladó. Ár: 3,8 MFt-
tól/db. Érd.: 06-30-856-1505

Zárt kert 30 m2, bővíthe-
tő házzal készpénzes vevő-
nek eladó. Ár: 8,9 MFt. Érd.: 
0043-699-11277535

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

Ipartelepen olasz házban 2 
szobás, amerikai konyhás, 
teljesen felújított lakás tároló-
val eladó. Iá: 19,9 MFt. Érd.: 
06-20-469-1776

Építészetileg szépen meg-
komponált belsõvel jelentõs 
kertkapcsolattal családi ház 
eladó. Érd.: 06 70 511 3399 

Mosonmagyaróváron 36 m2-es 
lakás eladó. Iá: 14.190.000 Ft. 
Érd.: 06-70-396-8999

Várbalog határában műve-
lés alatt álló 6 hektár szántó 
eladó. Tel.: 06-20-2795-196
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Magyar utcán 71 m2-es, 2 
szoba összkomfortos lakás 
hosszútávra bútorozatlanul 
kiadó. Érd.: 06-20-321-3694

M o s o n m a g y a r ó v á r o n 
Malomszer üzletházban 20 
m2-es üzlethelyiség hosz-
szútávra bármilyen üzle-
ti tevékenységre kiadó. Érd.: 
06-20-9461-008

Mosonmagyaróváron igé-
nyes bérlőnek klímás gar-
zonlakás kiadó. Dohányzók 
kizárva! Ár: 90.000 Ft/hó + 
rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 
06-30-362-9597

Halásziban galériás lakás 
kiadó 2 fő részére. Ár: 85.000 
Ft rezsivel együtt. Kisállat 
kizárt! Tel.: 06-30-387-2417, 
06-30-571-6104

22 m2-es garázs a Fuvaros 
utcában hosszútávra kiadó! 
Érd.: 06-70-229-8134

Kormos ltp-i üzletsoron, 
bölcsőde mellett 2 db 17,5 
m2-es üzlethelyiség kiadó. 
Érd.: 06-30-206-2872

Ausztriában dolgozóknak, 
csoportoknak 2 ágyas apart-
manok, mosási, főzési lehető-
séggel, TV, hűtő, mikró, biz-
tonságos parkolással kiadó. 
Tel.: 06-30-9-018-457

Garázs kiadó a Magyar utcá-
ban. Tel.: 06-30-9947-119

Mosonmagyaróváron új épí-
tésű társasházban bútorozott, 
egyedi fűtésű lakás igényes 
párnak hosszútávra kiadó, 
Kisállat kizárva, kaució szük-
séges! Érd.: 06-30-398-7341

Különlegesen szép 95 m2-es 
lakás 60 m2-es terasszal, 
egyedi tárolóval, garázzsal, 
udvari kocsi beállóval hosz-
szútávra kiadó a Sárvíz utcá-
ban. Kaució! Tel.: 06-30-403-
0068, 06-30-378-8380

Mosonmagyaróváron, Terv 
utcai négy szobás sorházi 
lakás pincével, garázzsal, kis 
kerttel hosszútávra megbíz-
ható partnernek kiadó, vagy 
eladó. Érd.: 06-20-257-4582

Mosonmagyaróváron , 
Károly út 86. fsz., 40 m2-es 
lakás 2 fő részére kiadó. Tel.: 
06-70-430-2196

Mosonmagyaróváron apart-
man 1-2 főrészére kiadó. Érd.: 
06-20-946-2194

Másfél szobás, gázfűté-
ses, szép lakás kiadó max. 
2 nemdohányzó, rend-
szerető személynek. Tel.: 
06-20-223-5815

Hegyeshalomban új építésű 
1 szoba, amerikai konyhás 
lakás kiadó. Ár: 90.000 Ft/hó 
+ rezsi + kaució. Érd.: +43-
664-4272-846. Üzenet hagy-
ható: 06-20-968-0304

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

Kiadó számlaképes albérle-
tek brigádok/családok részé-
re! Tel.: 06-30-210-87-42

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

Mosonmagyaróváron a 
városközpontban 4. emele-
ti, 2 szobás, műanyag abla-
kos, szép állapotú, klimatizált, 
berendezett panellakás kiadó, 
minimum 1 évre, 2 havi kaució 
szükséges! Díja: 90.000 Ft/hó 
+ rezsi. Érd.: 06-30-856-1505

Mosonmagyaróváron , 
Magyar utca 1. földszin-
ten 58 m2-es üzlethely-
ség hosszútávra kiadó. Tel.: 
06-20-494-2790

Mosonmagyaróváron a 
Károly utcában új építésű, 
első emeleti lakás hosszú-
távra, egyedülállónak kiadó. 
Tel.: 06-20-246-9119 (16.00 
óra után hívható!)

Kétágyas apartmanok cégek-
nek, főzés-mosás biztosí-
tott, TV, hűtő, mikró szobán-
ként, külön konyha, biztonsá-
gos parkolással kiadó. Tel.: 
06-30-9-018-457

Mosonmagyaróváron családi 
ház kiadó.  Érd.:  06-96-820-
735 (19.00 óra után!)

Mosonmagyaróváron egye-
temhez közel külön-bejáratú 2 
szobás lakrész, teljes beren-
dezéssel egyetemistáknak 
kiadó. Tel.: 06-70-295-2950

KIADÓ
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

Mosonmagyaróváron belvá-
rosi családi házban 50 m2-es 
lakás önálló gáz- és vil-
lanyórával, kertkapcsolattal 
leinformálható 1-2 fő részére 
kiadó. Tel.: +36-30-9459-113

Mosonmagyaróváron 43 
m2-es teljesen új építésű tár-
sasházi lakás kertkapcsolat-
tal, teljesen bútorozott hosz-
szútávra kiadó. Kisállat kizárt! 
Ár: 120.000 Ft/hó + kedvező 
rezsivel + 2 hó kaució. Érd.: 
06-70-362-4938

Bezenye – Papréten 60 
m2-es, 2 szobás téglalakás, 
félig bútorozva hosszútávra 
kiadó. Ár: 100.000 Ft/hó + 
alacsony rezsi + 2 hó kaució. 
Tel.: 06-70-362-4938

Mosonmagyaróváron vagy 
környékén családi házat 
bérelnék, 130.00 Ft – 160.000 
Ft között + rezsivel. Tel.: 
06-30-307-0486

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

2 szobás, erkélyes I. emeleti 
bútorozott lakás a Széchenyi 
ltp-en hosszútávra kiadó. Tel.: 
06-30-9-715-942

Mosonmagyaróváron búto-
rozatlan garzon kiadó. Érd.: 
06-30-425-3779 (17.00-
19.00 óra között)
Mosonmagyaróváron, az 
Ipartelepen szép nagyszoba 
kiadó. Tel.: 06-70-589-2382
Budapesten albérlet 2+1 
fő továbbtanuló lány részére 
kiadó. Jó közlekedési lehe-
tőség! Tel.: 06-30-504-3591
Csarnok 200 m2-es hőszige-
telés nélküli, könnyűszerke-
zetes Mosonmagyaróváron 
hosszútávra kiadó, nemcsak 
mezőgazdasági célra. Érd.: 
06-20-582-7341
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
Mosonmagyaróváron 1,5 
szobás téglalakás, zárt udvar-
ral, gépkocsi beállóval kiadó. 
Ár: 120.000 Ft + rezsi + kau-
ció. Érd.: 06-70-611-4219
Igényesen berendezett gar-
zon 1 főnek kiadó. Dohány-
zás, háziállat kizárva! Érd.: 
06-30-6872-222
Szekeres Richárd úton 
lakás kiadó hosszútávra. Ár: 
120.000 Ft/hó + rezsi+ kau-
ció. Érd.: +36-30-400-9597
45 m2-es, 2 szobás, első eme-
leti városközponti téglalakás 
kiadó. Kaució megegyezés 
szerint. Kisállat hozható. Érd.: 
06-70-577-8080
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Apró Villanyszerelés! Csengő javí-
tástól villamos felújításig szá-
míthat rám! Szabó János, Tel.: 
06-30-99-300-48

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

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

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

Mosonmagyaróváron és 
vonzáskörzetében vállalok 
gépi földmunkát, ásást, beton-
törést, minden, ami földmun-
ka, tereprendezés, térköve-
zést! Érd.: 06-20-261-6442

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

Szőnyegtisztítás felsőfokon, 
garanciával! Ipari vegytisztí-
tás, portalanítás, atkátlaní-
tás, ingyenes szállítás! Tel.: 
06-20-447-2726

Önbizalom növelés, válto-
zások megélése, meglépé-
se. Munkahelyi és párkap-
csolati problémák, motivá-
cióvesztés. Világítsunk rá a 
lehetőségeidre! Konzultá-
ció: +36-30-463-2543
Régi kapuk, kerítések felújí-
tása, újak készítése, laka-
tos munkák, költségkí-
mélő megoldások. Érd.: 
+36-20-97-58-521

Dugulás elhárítás, bontás nél-
kül! Minőségi munka garan-
ciával! Tel.: 06-20-426-0222 
Hétvégén is!

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

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

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

JÁRMŰ
Nagyméretű utánfutó folyama-
tosan bérelhető. Mosonmagya-
róvár, Károly u. 34/b. (víztorony-
nál). 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
Opel Vectra CDX kombi 97-es 
évjárat, dízel, fekete színben, 
sok extrával jó állapotban 
eladó. Iá: 399.000 Ft. Érd.: 
06-70-9465-464
Bérelhető utánfutók Moson-
magyaróváron a hét minden 
napján! Tel.: 06-70-589-2787
Utánfutó bérelhető Moson-
magyaróváron! 3500 Ft/
nap, szombat, vasárnap 
is! Tel.: 06-70-394-8852, 
96/821-173

Moped autót vennék! Tel.: 
06-70-348-9679
1500 Samara egyben 
vagy bontva eladó. Érd.: 
06-70-575-5217
9 személyes kisbusz rend-
szeresen karbantartott, meg-
bízható állapotban, jéghi-
deg klímával, vonóhoroggal 
Mosonmagyaróváron bérel-
hető. Érd.: +36-30-317-3677

TÁRSKERESÉS
58 éves, 175 cm magas, 
vékonyalkatú férfi, kor-
ban hozzáillő hölgy szemé-
lyét keresi. E-mail: istvan.
kiss1001@gmail.com

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

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
GAZDABOLT – moso-
ni piacnál. Moson-Kert 
Kft. – Mosonmagyaró-
vár, Ostermayer u. 08. Tel.: 
+36-20-3258-606
Matematikából korre-
petálást vállalok. Érd.: 
06-30-376-5430
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Gipszkartonozási munkák: 
álmennyezetek, szerelt falak, 
tetőterek, festés, tapétázás. 
Tel.: 06-70-434-0125

Mosonmagyaróváron nyelv-
tanból, irodalomból, történe-
lemből általános és közép-
iskolásoknak korrepetálást, 
egyetemi előkészítést válla-
lok. Érd.: 06-30-3777-775
Lakások, pincék ürítését, 
takarítását, lomtalanítást vál-
lalnék, megegyezés szerint. 
Tel.: 06-70-675-0654

Épületek Energetikai Tanú-
sítása. Hő-kamerás vizsgá-
latok, Napelemek telepítése. 
Tel.: 06-30-9564-771, www.
energiaexpert.hu
Redőnyök, napellenzők, 
árnyékolók, szúnyoghá-
lók engedménnyel. Redő-
nyök, szúnyoghálók javítása: 
06-96/245-064

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

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

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)

EGYÉB
RAKLAPFELVÁSÁRLÁS! Tel.: 
06-30-594-6226
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, festménye-
ket, hangszereket, faliórákat, 
szarvasagancsot, porceláno-
kat és mindenféle öreg hagya-
tékot! Tel.: 06-70-392-2725
Bontásból származó jó minő-
ségű natúr forgácslap, MDF-le-
mez, faláda többféle méretben 
eladó. Érd.: 6-20-9596-202
Száraz nyárfa és száraz akác-
fa konyhakészen rendelhe-
tő. EUTR: AA0351717. Tel.: 
06-30-400-9597
Ócskavasat, számítógé-
pet, könyveket és egyéb 
holmiját INGYEN ELSZÁLLÍ-
TOM! Tel.: 06-20-916-9800, 
06-20-437-4081
Hulladék vasát, rosz-
sz kerékpárját, mosógé-
pét ingyen elszállítom! Tel.: 
06-30-5181-151
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Aqua Hotel Termál szoba-
asszonyt keres. Nyugdíja-
sok jelentkezését is várjuk. 
Jelentkezés módja: szemé-
lyesen a hotel recepcióján 
(Mosonmagyaróvár, Kígyó u. 
1.), vagy a 06-30-395-9678-
as telefonszámon.
Azonnali kezdéssel kere-
sünk Veszprém és Győr-Mo-
son-Sopron megyei lakosú 
tapasztalt C-s jogosítvány-
nyal, GKI kártyával és digitá-
lis sofőr kártyával rendelke-
ző gépkocsivezetőt, új 4 ten-
gelyes tehergépkocsira, föld-
munkára, kiemelt bérezés-
sel! Jelentkezni lehet tele-
fonon a. 06-30-227-1841-es 
számon vagy önéletrajzzal az 
archeogep2010@gmail.com 
címen (ArcheoGép Kft.)
Mosonmagyaróvári szállo-
da pincért és konyhai kisegí-
tőt, valamint németül és ango-
lul beszélő recepcióst keres. 
Érd.: 06-96-206-871, e-ma-
il: director@thermal-movar.hu

Csatlakozz a csapatunkhoz! 
Fémipari munkakörökbe 
keresünk hegesztő, lakatos, 
gépi forgácsoló- CNC-gép-
kezelő, szerszámkészítő, 
autószerelő, villanyszerelő, 
KOVÁCS dolgozókat Győr és 
Kecskemét környéki munká-
ra. Versenyképes fizetést, jut-
tatásokat, szállást, munkába 
járást, hazautazási támoga-
tást, bérelőleget biztosítunk. 
Jelentkezz most! Tel.: 06-70-
415-9021 (JOBmotive Kft.)
KŐMŰVES BRIGÁD MUNKÁT 
VÁLLAL: BETONOZÁS, BITU-
MENES SZIGETELÉS, TÉRKÖ-
VEZÉS, BELSŐ ÁTALAKÍTÁSOK 
ÖRÖK GARANCIÁVAL. HÉTVÉ-
GÉN IS HÍVHATÓ! +36-70-
360-1417, +36-30-524-2694

Munkaerőt, vagy látszerész 
tanulót mosonmagyaróvá-
ri optikai üzletbe, számítógé-
pes ismeretekkel, német vagy 
angol nyelvtudással felve-
szünk. Tel.: 06-30-9-590-138

Mosonmagyaróvár belvá-
rosi Simbad Hotel***superior 
szállodánkba, heti 3-4 napos 
munkarenddel éjszakai recep-
cióst felvennénk. Idegen nyelv 
ismerete szükséges. Érdeklőd-
ni lehet délelőttönként telefo-
non a 06-30-646-2520-as, 
vagy 06-96-566-439-es tele-
fonszámon, illetve délelőttön-
ként személyesen a helyszínen: 
Mosonmagyaróvár, Kolbai u. 4., 
a Malomszer üzletház mellett!
Frissen végzett OKJ képe-
sítéssel rendelkező IRODAI 
ASSZISZTENST, vagy ADMI-
NISZTRÁTORT keresünk fia-
talos csapatunkba, teljes 
munkaidőben, azonnali kez-
déssel! Jelentkezni az allas@ 
movar-print.hu e-mail címre 
megküldött fényképes önélet-
rajzzal lehet!
Konyhai kisegítő hölgyet 
keresünk mosonmagyaróvá-
ri étterembe rész- vagy teljes 
munkaidőben, hétfőtől – pén-
tekig. Tel.: +36-30-2262-749

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

Csomagolókat keresünk 
teljes és részmunkaidő-
ben Mosonmagyaróvárról. 
Pályakezdők és nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk! Tel.: 
06-20-528-5510

Raktári munkára keresünk 
férfimunkatársakat (targon-
cavezetői jogosítvány előny) 
egy, ill. kétműszakos 8 órás 
beosztással ( 5 napos mun-
kahét, kivételes esetekben 
szombati munka) mosonma-
gyaróvári munkahelyre. Kere-
seti lehetőség: nettó 1.100 Ft/
óra. E-mail: iroda.instant@
gmail.com, tel.: +36-70-430-
3244, Silver Kolt Kft.

Mosonmagyaróvári étte-
rembe szakácsot, konyha-
lányt, futárt felveszek. Érd.: 
06-30-2160-594

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.)
NYUGDÍJAS munkavállalók 
jelentkezését várjuk moson-
magyaróvári partnerünkhöz 
árufeltöltő és csemegepultos 
(szakképzettség nem felté-
tel) pozícióba. Amit kínálunk: 
br. 1.293 Ft/óra. Jelentkezni 
a 06-20-335-7312, 06-96-
822-514, vagy személyesen 
a Győr, Bartók Béla u. 8. Észa-
ki Szomszédok Nyugdíjas Szö-
vetkezet irodájában lehet!
Beugrós munkatársat és 
beugrós futárt keresünk 
mosonmagyaróvári büfébe. 
Tel.: 06-30-3767-283
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Grande Pizzéria főállá-
sú, gyakorlattal rendelke-
ző pizza-futárt keres. Tel.: 
06-20-4444-301Délutáni lés 
éjszakai 4 órás elfoglaltság-
gal sofőri állást keresek. Mun-
kásszállításban jártas! Tel.: 
06-30-893-3959

Vagyonőröket keresünk 
mosonmagyaróvári telephely-
re érvényes vagyonőri vizs-
gával és különbözeti tanú-
sítvány. 1.000 Ft/óra net-
tó. Érd.: 06-20-312-6169, 
06-20-479-2798

Főzni tudó konyhai kise-
gítőt vagy szakácsot felve-
szünk gyermekétkeztetés-
re, 1 műszakos munkarend-
be. Érd.: 06-20-274-6099 
(munkanapokon)

Ács-állványozót felveszek 
heti bérezéssel, 8 órás beje-
lentés, nettó 2000 Ft/óra. Tel.: 
06-30-262-9157

Kerítést, szobák festését és 
kisebb házkörüli munkát vál-
lalok. Tel.: 06-70-235-3163

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

Mosonmagyaróváron , 
a Mosoni piacon üzeme-
lő büfébe állandó szomba-
ti kisegítőt keresek. Tel.: 
06-20-436-6484

Alumínium hegesztőt kere-
sek, kiemelt bérezéssel! Tel.: 
06-30-468-3046

Mosonmagyaróvári nagymé-
retű kertem folyamatos gon-
dozására szorgalmas, munka-
bíró, növényeket ismerő férfi 
munkaerőt keresek. Érd.: 
06-20-368-8078

Iskola takarítására állandó 
délutános beosztással mun-
katársakat keresünk. Nyug-
díjasok jelentkezését is vár-
juk! Érd.: 06-20-528-5510

Monarchia Kávéház pultos 
felszolgálót keres teljes mun-
kaidőben. Érd.: személyesen 
az üzletben.

Fiatalos, megbízható raktá-
rost keresünk „B” kat. jogo-
sítvánnyal mosonmagyaróvári 
zöldség-gyümölcs nagykerbe. 
Rugalmas munkaidő, jő fize-
tés! Érd.: 06-20-3557-445

Mosonmagyaróvári hely-
ismerettel rendelkező piz-
za-futárt felveszünk. Tel.: 
06-20-4444-301

Galéria étterembe pizza-fu-
tárt és takarítónőt felve-
szünk. Érd.: 06-70-363-
0052, Mosonmagyaróvár, 
Erkel Ferenc u. 2.

BIXI-TRANS Kft. felvételre 
keres nemzetközi gépkocsi-
vezetőt ponyvás furgonra. 
Minden hétvége itthon. Fel-
tétel: „B kategóriás jogosít-
vány. Gyakorlat előny, de nem 
feltétel. Jelentkezés: szemé-
lyesen Mosonmagyaróvár, 
Szt. István király út 94. fsz.3. 
alatt, ill. telefonon: 06-20-
576-1100, hétfőtől-péntekig, 
8-tól 16.30 óráig.
Takarítóhölgyet kere-
sek, lehet nyugdíjas is. Érd.: 
06-20-2942-447

SUCHEN PUTZFRAU FÜR 
HOTEL 30 STUNDEN PRO 
WOCHE 5 TAGE ARBE-
ITSTAG/WOCHE BEZAHLUNG 
LAUT KOLLEKTIV ADRESSE. 
GOLS WEINHOTEL KIRC-
HENWIRT, UNTERE HAUPT-
STRASSE 43. TELEFONNU-
MER: +430664/4503012
Minerva Hotel recepcióst 
keres önéletrajzzal, ugyan-
itt mosodai alkalmazottat is. 
Jelentkezés a helyszínen: 
Mosonmagyaróvár, Erkel 
Ferenc u. 2.
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Mosonmagyaróvár és vidé-
ki élelmiszerüzletünkbe kere-
sünk bolti eladókat. Nálunk 
eltöltött hónapok után év 
végén hűségbónusz, vidéki 
jelentkezők esetén a bejárást 
megtérítjük, „B” kat. jogo-
sítvány megléte esetén akár 
személygépkocsit is biztosí-
tunk. Fényképes önéletraj-
zokat az alábbi e-mail cím-
re kérünk: kovacs.gyula@ 
externet.hu

Ács-vállalkozás szakmun-
kásokat és segédmunkásokat 
keres hosszútávra, folyamatos 
munkára. Kiemelt bérezéssel! 
Tel.: 06-30-997-0087

Mosonmagyaróvári munka-
helyre keresünk asztalos és 
ács szakmunkásokat, illetve 
betanított munkásokat. Tel.: 
06-30-261-1235

Homlokzatszigetelésben 
jártas szakembert és segéd-
munkást keresünk, hosszú-
távra. Tel.: 06-20-576-5156

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

Családias fuvarozó vállalko-
zás C, E kat. jogosítvánnyal, 
nemzetközi munkában jártas 
sofőr munkatársat keres. Érd.: 
06-20-334-7563

Marina Pizzéria & Steak-
house futár kollégát keres. 
Érd.: +36-30-564-84-01

Konyhai kisegítőt kere-
sünk 9-13 óráig a Monarchia 
Kávéházba. 1.000 Ft/óra. Érd.: 
06-20-247-6950

Építőiparban jártas szak,- 
és segédmunkást felve-
szek hosszútávra. Érd.: 
06-70-602-3503

Bejárónőt keresek (nyugdíjas 
is lehet) családi házhoz heti 4 
alkalommal, főzés, takarítás. 
Érd.: 06-30-573-5355

Segédmunkás kollégát kere-
sünk csapatunk bővítéséhez 
Mosonmagyaróvár és Raj-
ka vonzáskörzetéből. E-ma-
il: kovacskftrajka@gmail.
com. Tel.: +36-30-261-7395, 
+36-30-556-7224

Mosonmagyaróvári épí-
tőipari cég kőműves mun-
katársat keres bejelentett 
munkára, kiemelt bérezés-
sel, azonnali kezdéssel. Tel.: 
06-30-753-1494

Szombati napokra 9-21 órá-
ig konyhai kisegítőt kere-
sek, 15.000 Ft/nap. Érd.: 
06-20-247-6950

Monarchia Kávéház konyhai 
kisegítőt keres teljes munka-
időben. Érd.: 06-20-247-6950

Konyhai kisegítőt keresünk 
mosonmagyaróvári étterem-
be. Tel.: 06-30-247-0729
Mosonmagyaróváron az 
EURODENT fogtechni-
kai labor munkák szállí-
tására futárt keres. Tel.: 
06-20-2034-035
Burkolót és segédmunkást 
keresünk folyamatos munká-
ra, jó kereseti lehetőséggel. 
Érd.: 06-30-448-9189
Ambrózia étterem SZA-
KÁCSOT kiemelt bérezés-
sel, rugalmas beosztással, 
valamint konyhai segítőt, 
mosogatónőt felvesz. Érd.: 
06-30-9791-506
Önállóan dolgozni tudó bol-
ti eladót felveszünk 2 műsza-
kos, 12 órás munkarendbe. 
Tel.: 06-30-214-8816 
Kemencés pizzéria csapat-
bővítése céljából főállású és 
beugrós szakácsot keres, 
kiemelt bérezéssel! Tel.: 
06-30-397-0030
REGIA étterem és panzió 
hétvégére és rendezvények-
re kisegítő pincért keres. Érd.: 
+36-30-568-9933

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

Azonnali kezdéssel kere-
sünk Veszprém és Győr-Mo-
son-Sopron megyei lakosú 
tapasztalt C-s jogosítvány-
nyal, GKI kártyával és digitá-
lis sofőr kártyával rendelke-
ző gépkocsivezetőt, új 4 ten-
gelyes tehergépkocsira, föld-
munkára, kiemelt bérezés-
sel. Jelentkezni lehet tele-
fonon a: 06-30-227-1841-
es számon, vagy önélet-
rajzzal az archeogep2010 
@gmail.com címen. (Arc-
heoGép Kft.)
Vagyonőröket és portásokat 
keresünk Mosonmagyaróvár 
és környékéről. Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk! Tel.: 
06-20-528-5618

Magyaros vendéglő szakkép-
zett, dolgozni tudó és szerető 
szakács kollégát keres. Érd.: 
06-30-300-5625

Takarítói állás! Intézmény-ta-
karítás, napi 4-6 órában. Tel.: 
06-70-466-1039



132019. augusztus 2. 132019. augusztus 2.



14 2019. augusztus 2.14 2019. augusztus 2.



152019. augusztus 2. 152019. augusztus 2.



16 2019. augusztus 2.


